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Міцна кормова база — 
запорука високої про
дуктивності громадської 
худоби. У колгоспі імені 
Мічуріна кормовироб
ництву надають великого 
значення. Особливо доб
ре йде нині заготівля сі
на і багаторічних трав у 
тракторній бригаді № 1, 
яку очолює В. В. Запсен- 
но. На косовиці старан
ністю у роботі відзнача
ється молодий механіза
тор Анатолій Табунець, 
який щодня виконує зав
дання на 120—140 про
центів. ' Леонід і Олек
сандр Сокуренки, Петро 
Еойчук та інші вчасно 
скосили і заскиртували 
трави на всій площі.

Всього у колгоспі 110 
гектарів багаторічних 
трав. На сіно їх скошено 
з 50, на зелений корм — 
з ЗО гектарів, решта пло
щі залишено на насінни
ки.

Господарство зобов’я
залось припасти 525 тонн 
цінного корму і майже 
наполовину із завданням 
впоралось. Триває також 
заготівля сіна і з одно
річних трав, які скошено 
на 140-гектарній площі.

: В. ШУЛЬГА.
Нов ©миргородський 

рейси.

приклад 
спілчкн

З більшості госпо
дарств району надходять 
повідомлення про сум
лінну працю комсомоль
ців на заготівлі кормів 
для громадської худоби. 
У колгоспі «Мир» удар
но трудяться шофери 
Олександр Юрченко, 
Михайло Ковтанюк, Анд
рій Конько, Володимир 
Мартинюк. .Вони вже пе
ревезли понад 600 тонн 
сінажу і раннього силосу. 
На косовиці ж відзнача
ється комбайнер Василь 
Новицький.

Дводенник на «зелених 
жнивах» організували 
спілчани в колгоспі імені 
Ілліча. За ці дні вони за
готовили 17 тонн різно
трав’я. Найбільше відзна
чаються сьогодні Василь 
Ткачук, Юрій Дідур, Ві
талій Рижий, Сергій Пой- 
да, Іван Круть та інші.

У колгоспі імені Куй- 
бишева Василь Боцман і 
Микола Сарафанюк пе
реобладнали старенький 
СК-4 для підбирання вал
ків сіна. Нині В. Боцман 
ним щозмінні норми пе
ревиконує на 40—50 про
центів.

В. пилипишин, 
завідуючий відділом 
комсомольських ор
ганізацій Гайворон- 
ського райкому
БКСМУ.

Трудівники колгоспу 
імені 40-річчя Жовтня 
Віл шпанського району за 
дві доби заготовили 221 
тонну сіна. Вони склада
ють його не в скирти, а в 
траншею при вологості 25 
процентів, ретельно ут
рамбовують, як і сінаж, 
на тонну сіна додають 
два кілограми солі. Ми
нулорічний досвід цього 
господарства свідчить, 
ні.о при дотриманні тех
нології одержують корм 
ВИСОКОЇ ЯКОСТІ. Нині його 
заготовлено но тонні па 
корову, планують маги 
по дві....... -і , . ... .
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Чимало слушних лумок що;ю поліпшення вироб
ничих процесів висловили працівники Кіровоградсь
кої райсільгосптехніки, обговорюючи рішення травне
вого (1982 р.) Пленуму ЦК КПРС. Особливо ж при
вернула увагу виробничників пропозиція слюсаря 
майстерні молодого комуніста Віктора Шевченка.

— Виробничі можливості 
досвід, висока кваліфіка

ція ремонтників, — сказав 
він, — дозволяють нам 
взяти підвищені зобов’я
зання — допомогти госпо
дарствам району оператнв- 

I но підготувати до жнив 
І збиральну техніку.

М а й сгерн я спеці ал ізус- 
I гься на ремонті тракторів 

Т-150К. Плани напруже
ні. Щомісяця треба по.іа- 

I годити не менше двадцяти 
' машин, які надходять сю

ди з усієї області. Але об
ставини вимагають посили
ти трудову напругу.

Думку товарища по »о- 
ботї підтримав майстер — 
комсомолець Олександр 
Бажан. Працювати в рай- 
сільгосптехпіку він при
йшов після закінчення Кі
ровоградського технікуму 

І сільськогосподарського ма
шинобудування. За п’ять 
років здружився з колек
тивом, добре вивчив вироб
ничі процеси, здійснив не
мало заходів щодо їх удо- 

I сконалення.
До душі прнйшовся по

чин і ветеранам підприєм
ства. Аж усміхнувся радіс-

по старий комуніст Мико
ла Миколайович Грищен
ко. «Добра зміна росте»,— 
подумав він, згадуючи 
свою комсомольську
юність. Юнаком прийшов 
в МТС учитися професії 
слюсаря. Десятки років 
минули з того часу, але не 
зістарилася душа ветерана: 
молодих підгримує в усіх 
їхніх цікавих і ----- ..........
починаннях.

Весь колектив 
працює завзято, 
про нове трудове 
сеиня, повернувся до рід
ного підприємства старий 
коваль Леонід Михайлович 
Гідуляи. — заслужений 
відпочинок, мовляв, заче
кає...

1Іевгаває розмірений гул 
верстатів 
всіх цехах 
хапізатори з 
області вправно демонту
ють свої трактори. Старан
но перемиті вузли і деталі 
передають для ремонту до
свідченим фахівцям під-

потрібних

сьогодиі
Зачувши 

підп.е-

і механізмів у 
майстерні. Me

ro« подарств

прнємства. Потім знову 
монтаж, остаточна пере
вірка — і трактор, як но
вим, виходить за ворота, 

господар-
вий, виходить 
вирушає 
ство.

Понад
T-15ÖK

В СВОЄ

120 потужних 
відремонтували з 

початку року працівники 
райсільгосптехніки. Це за 
планом. А попад плав — 
чотири кукурудзозбиральні 
комбайни «Херсонець-?» 
з різних колгоспів Кірово
градського району.

— До початку жнив по
лагодимо ще стільки ж, — 
запевняє молодий робіт
ник Микола Олександро
вич Мельничук. — А може 
й більше.
• — Буде, буде більше, — 
підтверджують старші.

1 це не просто слова. 
Надію па успіх дають 
згуртовані зусилля моло
дих ремонтників і досвід
чених, знаючих ветеранів.

В. РУДЕНКО.

На знімку (зліва на
право): слюсар В. О. ШЕВ
ЧЕНКО, майстер О. В. БА
ЖАН і слюсар М О. МЕЛЬ
НИЧУК перевіряють на об
каточному стенді 
монтовану норобку змін
них перздач трактора.

відре-

Фото автора.

«Геть війну, ми—за мир!»
З величезною 

сприйняла молодь 
градщипи важливі радянсь
кі ініціативи, викладені в 
посланні товариша Я. І. 
Брежнєва другій спеціаль
ній сесії Генеральної Асам
блеї ООГІ но роззброєнню.

Нині на підприємствах і в 
колгоспах, навчальних зак
ладах молодь проводить 
збори, мітинги, де заявляє: 
«Ми хочемо і доб’ємося ми-

увагою 
KipÖBO-

ру на землі!», «Ні — раке
там і нейтронній бомбі!», 
«Ні — гонці озброєнь!». 
Однією ї таких акцій став 
мітинг у підтримку дій про
тії загрози ядерної війни, за 
міцний мир в усьому світі, 
що відбувся у Кіровоградсь
кому міському середньому 
профтехучилищі № 2 імені 
Героя Радянського ..Союзу 
О. С. Єгорова,

’ Серед

ветерап. Великої Вітчизняної 
війни, майстер виробничого 
навчання Г. Масловськпл, 
заслужений працівник проф- 
тсхосвіти, член Кіровоград
ської
ЯІІ11Я
миру
А. Ф. Кармазин.

Мітинг відкрила заступ
ник директора АШТУ з нав
чально-виховної роботи 

учасників мітингу М.-С. Р;віщі. ...._..

міської комісії спри- 
радяпському Фонду 
директор училища

промислових під

приємств, підтри

мувати молоді сім’ї 

в створенні особис

тих присадибних

господарств».

(З резолюції XIX з’їз
ду ВЛКСМ).

Зеістка про те, що комбайнер колгоспу імені Фрун
зе Олексій Гасіца купив новеньку чорну «Волгу», ні
кого не здивувата в селі Лозуватому. Всі знали: 
був у цього чоловіка мотоцикл, потім Олексій купив 
«Запорожця», через кілька років «Москвича». А тепер 
він, завзятий автолюбитель, має найкращу автома
шину на весь Ульяновський район. Чорної «Волги» в 
особистому користуванні немає там ні в кого.

РІШЕННЯ ТРАВНЕВОГО 
(1982 р.) ПЛЕНУМУ ЦК 
І ПРС - У ЖИТТЯ’-

ОКЛАДУ
Гасіца гордиться своєю 

красунею, а йому по-доб
рому заздрять сусіди, ав
толюбителі села. Всі зна
ють, за що придбав Олек
сій Олександрович таку 
дорогу «латуку». 1 в сіль
раді МСИІ ПОЯСНИЛИ,.

— Чоловік непогано за
робляє, завжди серед пе
редовиків 1 дружина дав
но вчителює в місцевій 
школі — теж немало одер
жує. Доглядає Гасіца вдо
ма кілька підсвинків, теля, 
птицю. Щороку здає їх 
державі. От і вигода — 
йому й іншим.

Побувавши в селі, вирі
шив зустрітись з О. О. Га- 
сіцою. Був суботній день. 
Механізатор якраз повер
нувся з польового стану 
тракторцрї бригади. Сидів 
у великій світлині і грав 
па акордеоні. А його дру
жина готувала вечерю, 
клала на стіл копчену ков
басу, вареники з сиром, пи
ріжки з печійкою і капус
тою. До ліга господиня до
тримала квашені кавуни і 
яблука. Все своє, домаш
нє.

— Люблю музику — це 
моя розрада, — сказав 
вдоволено чоловік, відкла
даючи інструмент. —-1 сам 
трохи граю. One придбав 
електробаяи. Маю і гар
мошку, мандоліну, бала
лайку, гітару.

У хаті механізатора на 
дивані дорогий килим, 
другий — на стіні. На тум
бочці — кольоровий теле
візор. біля дзерей — ХОЛО
ДИЛЬНИК; Усе не придбано 
за гроші, зароблені чесним 
трудом сільського механі
затора.

Олексій Гасіца, як і ба
гато інших жителів Лозу- 
ватог.о, схвально відгуку
ється про рішення травне
вого Пленуму ЦК КПРС. 
Як він каже, тепер нема 
такого’ вечора щоб на 
його подвір’ї не збирались 
сусіди і не вели розмову 
про Продовольчу нрогоа- 
му. Всі настроєні оптиміс
тично. усі бачать перспек
тиву.

Неабияк турбує механі
затора розвиток особистії* 
підсобних господарств.

— Це добре, що буде 
надано належного значен
ня натуральній оплаті, —« 
підкреслює Олексій Олек
сандрович. — Але й нз 
своїй присадибній ділянці 
.можна мати все для того, 
щоб вигодувати за рік дві 
телички і два кабанці. От 
давайте прикинемо Якщо 
в тебе є сорок соток -го
роду. то збереш па них до 
25 центнерів кукурудзи, 
більше двох тонн цукро
вих буряків. Та ще кар
топля. соняшник, овочі". 
Є в тебе свій транспорт — 
мотоцикл чи автомашина, 
— то не полінуйся виїдь у 
вибалок, до лісосмуги, до 
лісу, накоси там трави, 
бур’яну. В колгосп здай 
частішу і для домашніх 
тварин буде сіно Так я й 
роблю. Так роблять біль
шість наших автомотолю
бителів. А якщо ще отри
маєш за жнивування кіль
ка центнерів зерна, то 
можна буде розширяти 
господарство, знову будуть 
і лишки. То чому б пе

(Закінчення на 2-й стор.).

«Ми хочемо ЖИТИ В мирі І 
дружбі з усіма народами 
світу. Ми не хочемо, щоб на 
земній кулі, у будь-якому її 
куточку лупали вибухи сна
рядів і бомб, гинули ні в 
чому не винні люди, умира
ли від голоду і хвороб діти, 
старики! Лін заявляємо: ні 
— війні, пі — американсь
ким військовим базам, пі — 
ядерній загрозі!» — такі 
слова прозвучали у виступах 
командира групи малярів 
Галини Оеадчук, учнів Олек
сандра Кулика, Валентини 
Галаіічук, ГІатаЛїін Йашке-

.ґ • > wrra

Потім комсорг групи 49/50 
лицювальників -плмтковяків, 
делегат XXIV з’їзду комсо
молу України Ірина Іскова 
від імені колективу училища 
запропонувала направити 
листа іга адресу другої спе
ціальної сесії Генеральної 
Асамблеї ООН по роззбро
єнню. Пропозицію комсомол
ки одноголосно схвалили всі 
учасники мітингу.

Було прийнято також рі
шення в підтримку дій про
зи ядерної загрози, за мир 
в усьому світі.

Т. ПУЗИР»
«а. Кіровоград.



2 crop

КАРБОВАНЕЦЬ
ДО ОКЛАДУ

(Закінчення.
Початок на 1-й стор.).

продагм на ринку чи не 
здати в міський магазин 
два-трн центнери яловичи
ни, центнер свинини, кілька 
сот яєць?

* * *
Гасіца підрахував: як

що в кожному із 1133 дво
рів сільських жителів бу
де вироблено на продаж 
державі чи для реалізації 
па ринку по одному теля
ті і по одному кабанцю, 
то Лозувате додатково 
дасть міським жителям за 
рік більше п’яти тисяч 
центнерів м’яса. Якщо іще 
зацікавлять господаря — 
продадуть йому комбі
корм, виділять будівельні 
матеріалі; (а це вже в 
економічно сильних госпо
дарствах району робиться 
— за виручені зід прода
ної продукції гроші кол
госпники купують шифер, 
деревину, цеглу, цемент, 
їм видаються ордери на 
жом, комбікорм, тощо), тс 
віддача подвоїться...

— А молоко? — перепи
тую Гасіцу.

Він трохи помовчав. А 
потім продовжив:

— Корову тепер трима
ти трохи важче. Ніде пас
ти. За останні двадцять 
років корову продав ко
жен другий із тих. хто мав 
її.

* V
Лозуватської, 

Тамара Жучок 
мені, що лозу- 
мають усього

Секретар 
сільради 
повідомила 
ватці нині _____ ____
1Т>5 корів. З ію'і ітку року 
вони продали державі по
над 1600 кілограмів моло
ка. близько ста тисяч штук 
яєць.

— Ці цифри були б знач
но вищими, якби колгосп
ники отримували нату
ральну оплату. — говорить 
Г. Жучок. — Нині є такі 
колгоспники, котрі могли 
б щодня приноси пі па 
гірпїімальчии пункт до де
сятку і більше літрів мо
лока. Але цю продукцію 
купують у них сусіди, які 
не тримають корів. От і 
виходить, що із заготівлею 
яєць у нас справи непога
ні, тут наші намітки пе
рекриваються, а з молоком 
трохи відстаємо. Оце вже 

жїіаас;/ _

Вихоадтільна гуртожитку № б комбінату «КіровсградважЗуд.» Н. М. &ІРЮЕО- 
к-_рув. гуртком художнього слова. Ззраь вона разом з ученицею технікуму 

радянської торгівлі Світланою ЕОНДДРЄВОЮ та маляром БУ № 4 тресту «Кіро- 
радмісьнбуд» Надією ПІСКОВОЮ готують нову програму, присвячену 60-річ- 

I ■ ,,,° Утворення СРСР.

' * Фото В. РЕШЕТНИКОВА.

влігку надолужимо про
гаяне.

Кажу про ці міркування 
Гасіці. Він знову почав 
робити підрахунки, уза
гальнення:

— Є дизні парадокси: 
весь наш район носить 
звання району високої 
культури землеробства. Ви 
не побачите, наприклад, 
жодної стежки, дороги 
степової, Де б ріс бур’ян. 
А колись було таке. То и 
пасли там худоби. Була і 
толока, бо не мали ми 
вдосталь механізмів щоб 
швидко підняти зяб. Тепер 
— зростання. І відрадно. 
Та все-таки: де пасти ко
рів, куди хоч би па прогу
лянку їх вигнати? Нікуди. 
Коли ж корову й добре 
годуєш, а не виженеш на 
прогулянку, надій значно 
менший. То я ось за що: 
не варто переорюва г.і до
лини біля невеличких річе
чок, навколо ставків. От 
тільки в пас у «вершині-»— 
так лозу за ті 
глибокий яр, звідки бере 
початок річка Нетеч, є до 
трьох гектарів незаймано- 
і о цільніша. 1 то там що
дня пасеться до тридцяти 
корів колгоспників.

Під час 
Олексій 
згадав про

— Один 
вік, який одружився п’ять 
років тому, ремствував, що 
там часом •обмежений ви
бір страв, холодних заку
сок. Живе він неподалік 
чайної. Вдома він пе зміг 
пригостити тих, хто його 
поздоровляв з днем на
родження. Бо нічим було. 
Не тримає свиней, теляти, 
не розводить кролів, курей. 
Городець запустив.. Ліну
ється просто...

І згадав я тоді свою 
мандрівку по району. В 
Станіславовому, Мечи- 
славці, Розношеннях бачив 
кілька ділянок, які виділи
ли під город для колгосп
ників, сільських учителів. 
Але їх чомусь не засади
ли вчасно.

Таких, звичайно, мало. 
Більшість жителів району 
вміє господарювати. По
рівнятись би їм з Олексієм 
Гасіцою! І тоді б піхто з

називають

цієї розмові 
Олександрович 
сільську чайну: 
молодки чоло-
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ириводу веду

от тенор 
Йосипівни під- 
скількп моло- 
утрнмують в

колгоспників не їхав би у 
місто, щоб купити кільце 
ковбаси, кілограм маслі 
чи банку сметани. Бо все 
матимуть удома. Та ще й 
на ринок 
їхати.

Я:

З цього 
розмову з першим секрета
рем Ульяновського райко
му комсомолу Лідією Со.'І- 
тик. Вона повідомляла, що 
під час обговорення мате
ріалів травневого Плену
му ЦК КПРС в селі Йоси
півні комсомольські акти
вісти колгоспу «Росія» за
пропонували внести на 
свої збори таке питання. 
«Як ти господарюєш удо
ма?»

— Бо часом у селі чу
єш, — каже Лідія Володи
мирівна, — що молоді лю
ди не вміють хазяйнувати. 
Краще, мовляв, купити все 
в магазині. Так 
активісти з 
раховують, 
дих сімей 
домашньому господарстві 
худобу, кролів, птицю, 
скільки вирощують на сво
їх присадибних ділянках 
високі врожаї кукурудзи, 
буряків, картоплі. Беруть 
молоді хлібороби в колгос
пі маленьких телят, щоб 
потім, виростивши їх удо
ма, здати на колгоспну 
ферму і отримати добав
ку до свого річного заро
бітку. Про це поведемо 
розмову і в інших комсо
мольських о р г а • і із з ’ и я х.
Певна, віддача буде.

Справді, зрушення бу
дуть, якщо в кожному 
обійсті господарюватимуть 
так. як Олексій Гасіца. Ко
ли людей зацікавлять, до
поможуть їм. 1 їхатимуть 
колгоспники в МІСТО .1.1 
своїх «Волгах» не за кіль
цем ковбаси, а в театр, па 
футбольний 
два в півріччя 
рок з дешевим 
маслом. Так, як 
котрий па прощання 
зав мені:

— Робітники з 
присилають у село маши
ни, одяг, 
віддячити 
чипом.

матч. 1 раз-
— па ярма- 

м'ясом, 
Гасіца, 

ска-

міста

ТО ІІ Мі! 
їм и

М. ШЕЗЧУК.
Ульяновський район.

У вищих наачальчмх 
закладах, технікумах і 
училищах нині екзамена
ційна пора. Кожен сту
дент готується скласти іс
пит з високою оцінюю. 
Інших турбот здавзлос<» 
би, у хлопців і дівчат не 
існує. Але це не зовсім 
так, бо багато хто з них 
уже сьогодні живе пе
редчуттям трудового лі
та. Укомплектовані сту
дентські будівельні заго
ни, визначено фронт ро
біт, сплановано заходи 
ідеологічної і культурно-

£

СЕМЕСТР • ТРЕТІЙ, ТРУДОВИЙ

ЧЕКАЮТЬ
ПОМІЧНИКІВ
КОЛГОСП 

ихмнсько

по- 
за- 
по- 
що

КОЛГОСП імені Дзер- 
жинського розташоза- 

ний у самій Компаніївці, 
однак навіть і з райцентрі 
існує проблема нестачі ро
бочої сили, надто ж у пе
ріод важливих сільсько
господарських кампаній. 
Тому втретє на полях кол
госпу збиратимуть хліб уч
ні Кіровоградського техні
куму механізації сільсько
го господарства

— Досвід організації ро
боти загон/ ми вже маємо, 
— каже голова колгоспу 
В. І. Барахтій. — Торік 20 
хлопців жнивували у нас, 
заготовляли корми, ре
монтували техніку, готува
ли її до зберігання. Длл 
майбутніх керівників се
редньої ланки сільсько: о 
господарства ці два місяці 
стали справжньою прак
тикою. Набуті теоретичні 
знання тут закріплювались 
безпосередньо в роботі. 
Самовідданою працею 
мічникіз ми зостались 
дозолені. 1,- мабуть, не 
милюсь коли 
хлопці минуле літо 
ватимуть також із 
ніс по.

Між колгоспом 
кумом уже встановились 
тісні зв’язки, тому недар
ма цього року 
господарства 
облас іий штаб 
ких загонів прислати уч
нів саме цього навчально
го закладу.

Задовго до перевірки 
обласним штабом готов
ності прийняти гостей у 
колгоспі продумали до 
дрібниць розстановку бій- 
ціз загону на ділянках ро
боти, забезпечення їх 
житлом спецодягом орга
нізацією дозвілля.

На 2,5 тисячах гектарів 
заполовіють незабаром 
зернові у господарстві. 
Буде до чого докласти 
рук майбутнім хліборобам. 
16 комбайнів вийдуть у за-

скажу, 
згаду- 

приєм-

І ТЄХН'-

керівники 
попросили 
сгудентсь-

ВОГОНЬ

ВІДСТУПИВ
імена трьох Володлч.:- 

рів — Рудеіша Пристич'-ь- 
і;огс і Га щцькзго занесені 
в книгу нсинагш піонерсь
кої дружини Райгородекеч- 
кої сільської шко .' і С г> 
в’япського району н.і До
неччині. Учні удостоєні ці
єї честі за мужність, ви
явлену під час гасіння по
жежі.

..Друзі грали у футбол. 
Раптом семикласник ■іоло- 
,пя Руденко побачив, як на 
узліссі здійнявся дим. 
Сильний вітер ролдулі'в 
полум'я, яке по сухій тра
ві швидко підбиралось до 
соснового бору. Дігі зняли 
сорочки і почали збивати 
вогонь, засипати піском 
окоренки стовбурів. Па 
допомогу школярам наспі
ли дорослі...

Коли на місце пригоди 
прибула пон.-ежна конища 
полум'я вже відступило’ 
Великий лісовий масив ли
шився неушкоджепим.

Кор. РАТАУ.
Слов ЯНСЬК

Донецької області. 

масової роботи на пзрі- 
од трудового семестру. 
Студзагонівці чекають 
кінця сесії з нетерпінням, 
знудьгувалися за фізич
ної? працвЮі Для бага
тьох загонів трудовий 
семестр стане необхід
ною практикою, яка до
поможе краще пізнати 
свою майбутню роботу.

А як готові зустріти 
гостей на будовах, під
приємствах, у колгоспах! 
Шукати відповіді на це 
запитання наш кореспон
дент відправився у Ком- 
ланіївський район.

гінку, на 14 з них труди ги 
муться учні технікуму, щз
6 підуть у напарники до 
досвідчених трактористів 
на гусеничні 1-74

— Доручити комбайни
ми їм не можемо, — гозо- 

Коментар командира обласного штабу 
студентських будівельних загонів Віктора 
КОРОТУНА.

Надія
Мені, люди, нічого не треба, —. 
Гільки б колос ряснів на землі, 
1 ільмі о тишею бралося небо, 
Гілшлі б мати і-лбула жалі. 
Щедрин дощ п&хронив мою пиву, 
1 вже в мене нз серці теплінь.
Бачу в хаті лю ишу щасливу —
Враз зникає зневіри вся тіш». 
Покладу на долоню зернину. 
ІДе б усім нам такого добра’ 
Зупинись серед лапу> мій снпу< 
Іам, де дід твій то пиву орав.

1 прислухайсь до гомону поля.
.... забудь мін батьківський наказ: 
іі.іьки тут прощаслнвигься іоля 
Якщо зробиш укіс хоч бн раз 
И цс опустяться стомлені руки, 
Бо знайдеш своїх сил джерело’ 
Чуєш, серце як радісно стека. 
Чуєш, дужчає чесне крило’.
І мені вже нічого не треба. 
Коли ти па стежині своїй.’
І зоріє надією небо.
Хліб мін — тзій.

Леонід ГЛУЩЕНКО, 
с. Торговиця.
Ножоархангельський район.

Майже 2,5 (псячі юнаків і дівчат одягнуть ниніш
нього літа куртки студзагонівців. Працюватимуть по
сланці нашої області на будовах Тюмені,,.у,Криму, у 
місті Хмельницькому. Більшість трудитиметься на Кі- 
роьоградщині. Нині до штабу уже надходять повідом
лення про перші ударні будні деяких СБЗ. Основна 
ж частина їх стане до роботи у липні.

Обласний штаб студентських загонів наприкінці 
травня побував у с.сіх організаціях Кіровоградіцнни, 
де проводитимуть трудовий семестр студенти і учні. 
1 не всюди готові прийняти бійців так, як у, Компані- 
ївсікому районі. Чимало недоліків ми побачили па 
обласній ударній комсомольській будові Липнязько1» 
цукрозаводу. Керівництво ДобровеличкІвсьчоїа 
П51К тресту «Кіровогрдд.машпажбуд» не підготувала 
1! вагончиків, в яких мешкатимуть бійці загонів 
«Бригантина» і «Товариш» Кіровоградського буді
вельного т?хнікуму. Вагончики не відремонтовані, 
бракує в них ліжок, тумбочок, постільної білизни. На 
території будови —- гармидер, бракує освітлення, у 
занедбаному стані душові кімнати, не обладнай» 
місця для прання. Про ці та багато інших недоліків 
штаб і обласна санепідемстанція доповіли начальни
ку ПМК Є. І. Валюкасу. Тиждень тому ми разом з 
членом республіканського штабу зробили повторну 
перевірку. Однак віз. як кажуть, і нині там: з 16 зау
важень не відреаговано на жодне. А 5С майбутніх бу
дівельників уже лаштуються у дорогу.

Безвідповідально поставились до своїх обов’язків не 
тільки добровеличківці. Не готова поки що приішяги 
будівельний загін і ПМК-138 тресту «Кіровограда ш»- 
буд». Керівники Помічнянського плодоконсервного 
заводу не підготували побутових і душових кімнат., 
та й у заводській ’їдальні не все гаразд. Значні пре- 
тенйї б обласного штабу до керівників Цибулівсько- 
го г.лодоовочеконсервиого заводу Олексаидрівсьє на 
і радгоспу «Олєксіївський» Бобринецького районів, 
Вілмианської міжколгоспної будівельної організації, 
ПЛ1К-135 тресту «Кіровоградсільбуд», колгоспу імені 
Леніна Кіровоградського району та інших.

Уже так повелося, що перший тиждень бійці сту
дентських загонів витрачають лише на те, щоб влаш
тувати свої поб\тові справи, і лише потім притупа
ють до роботи. Це хибна практика: пропадає касірій 
працювати, що не на користь студентам, а замнвня- 
кам тим більше. Обласним штаб сподівається, іца ос
танні цього не допустять.

рить Віктор Іванович, 
не ВСІМ ХЛОПЦЯМ уМ(е „ 

повчилось 18 роціз 
жнивуватимуть зони під 
рукою комбайнерів зі егл- 
жем і завжди зможугь 
отримати необхідну пора
ду. Основне наше з-зад'а«, 
ня — дати учням перші 
кваліфіковані навики 
сплуатації техніки зміцни
ти їхню любов до сільсь
когосподарських профе
сій.

Раніше у грсподаостаі 
було три тракторних 
бригади нині дзі. Але бу
динок механізаторів на ко
лишньому стані залишив
ся, в ньому і житимут» 
дао місяці бійці загону (а 
щоб у будинку не була 
тісно, частина учніз меш
катимуть а добре облад
наному вагончику). Знахо
диться він серед степу під 
РОЗЛОГИМИ КПенаМИ, ОГО у
чений барвистими клумба
ми. Є тут місце і для во
лейбольного майданчика. 
Поблизу колодязь, гарячі 
страви готуватиме спеці
ально виділена для цьою 
кухарка; учні Технікуму у 
вільний час матимуть змо
гу дивитись телевізійні пе
редачі.

3. БОНДАР.



24 червня 1932 року «Молодий комунар» З стор

муться збірні команди доб
ровільних спортивних то
вариств і відомств.

Ю. ПОВОРОЗКА, 
завідуючий навчально- 
спортивним відділом 
облепарткомїтету.

III СПОРТИВНІ ІГРИ
МОЛОДІ УКРАЇНИ

яиаввмаяажввнедммм

1 знозу в ДЮСШ збл- 
слортномітету не стиха
ють пристрасті. Тут поза
вчора почався фінальний 
турнір із спортивної ГІ1Л- 
настики за програмою III 
спортивних ігор молоді Ук
раїни. Нагадаємо. що під 
час минулих ігор поєди:<1:и 

гімяастіз теж проходили 
в Кіровограді. Годі серед 
юнакіз командну перемо
гу здобули представники 
Донецької області, а се
ред дівчат — хмельничлн- 
ки.

Кірозоградці на тих зма
ганнях виступили невд.ию
— юнаки були тільни де
в’ятнадцятими, а дівчата
— восьмими.

Нині за нашу збірну ви
ступають майстри спорту 
Ірина Халіна та Людмила 
Бутенко, кандидати в май
стри Наталя Дейкун, Олена 
Колойда і Світлана Осадил, 
майстри спорту Сергій До
нець і Віталій Арсеч^єв. 
кандидат у майстри Воло
димир Сафронов 1 пеошс- 
розрядник Олександр Чай- 
новський.

Одночасно з другим ту
ром Ігор тут стартує пер
ший тур VH! літньої Спао- 
таніадя УРСР, під час яко
го майстерніс-ю міряти-

^ШАШКИ

КОЛИ ЗУПИНЕНІ 
годинники 
Дев’ять днів у шахово

му павільйоні обл радії 
«Сиартака» проходила осо
биста першість області з 
російських шашок серед 
чоловіків. Впевнено про
вів змагання доцент ін
ституту сільськогосподар
ського машинобудування, 
майстер спорту СРСР Во
лодимир Мироновнч (ДСГ 
«Буревісник»), Він набрав 
сім очок з дев’ятії можли
вих, завоював звання чем
піона Кіроаоградщшш, 
здобувши право брати 
участь у фіналі першості 
України, який відбудеться 
у Херсоні.

3. ТВЕРДОСТУП.

V арактеристика вра
жала неприємним кон

текстом: «безві дпозід.зііь- 
ний >, «працює нижче сво
їх можливостей». І все ж 
директор школи зараху
вала Геннадія Курсп’ятни- 
ка до новостворюваного 
футбольного класу. Чо
мусь не хотілося вірити в 
колючі рядки характерис
тики. Останні сумніви ди
ректора розвіяв тренер, 
який доводив що він вису
ває на перше місце нав
чання і успіху тут можна 
домогтись через спорт.

Йому радісно бачити, як 
хлопці стають самостійни
ми. серйозними людьми в 
процесі спільних тренувань 
і відпочинку Нарешті 
здійснилася його мрія — 
об'єднати перспективних 
футболістів в один спец
клас, в якому можна роз
раховувати на одержання 
добрих знано в обсязі 
шкільного курсу при інтен
сивності 
процесу.
чальний план тут нічим не 
відрізняється від планів, за 
якими працююіь учні зви
чайних класів. Інша справа 
— спеціально складений 
розклад уроків, за яким 
тренузання проводиться 
двічі на день протягом 
усього тижня. Та ще — до
даткове харчування в 
шкільній їдальні для тих, 
хто любить спорт і відда
ється йому сповна.

а М Є З КОГО брати лрик- 
* лад, цим 18 вихован

цям спортивного 7-го кла
су Кіровоградської серед
ньої школи № 19^ Ім’я .май
стра спорту 
Івановича 
добре відоме 
ськчм

високу мету в спорті і асе 
робить для того, аби об - 
єднання здібних підлітків 
під «крило» спеціалізова
ного класу сприяло інтен
сифікації навчального та 
тренувального процесів. 
Нікому і ніколи не дає 
тренер можливості нудь-

працьовують удари зовніш
ньою частиною підйому з 
акцентом на ліву ногу, а 
також навини гри головою. 
Час від часу «перевіря
ють» воротаря Олег Фітиа- 
ленко, Юрій Котеннз, Ігор 
Гвоздьов, Валерій Трудпен- 
но...

Хлопці стали перемож
цями підгрупи під час Все-

vjttu <■ ■ НА «МАЛОМУІ рЄНЄр^^Щ;
приходить

спецклас,

Фотозвинувачення

ред©цкамиал.

тренувального 
Заичайно, нав-

ДЕ ВСІ ЛЮБЛЯТЬ ФУТБОЛ

“І
гюкри- З

Рііс тому відповідальним працівникам Кіровоград
ського міського спорткомітету запропонували поїха
ти на провулок Приморський і точно встановити, чий 
то там стадіон, на якому ростуть будяки і бузина дво
метрової висоти. Автомашина, п якій була спеція іьна 
пошукова бригада, зупинилась біля заводу «Червоний 
дзеркальник». Звідси, кажуть, можна побачити фут
больні попита. Та неозброєним оком «слідопити» ні
чого. крім бур'янів, не помітили. А коли пішли на лі
вий берег Інгулу, то почули голоси — діти грались у 
хованки. А иеподелік дід пас козу.

— Чий це стадіон? — запитали хлоп'ят.
— Нічий. Це просто долина.
Л дід додав:
— Колись я бачив тут робітників Шпагатно вірьо

вочної фабрики. А потім приїжджали сюди хлопці з 
якогось будівельного управління. То під них я почув, 
іцо косити бур'ян не треба, мовляв, спеціально посія
ний. щоб краще втрамбовувалося футбольне поле. А 
мені ще краще — є Де пасти оцю куцохвосту.

Л хлопчики своє:
— Ні. ви. дідуню, скосіть його, бо в н-цпому мікрора

йоні немає досі ксманди, яка грала б на приз клубу 
«Шкіряний м'яч».

Потупцювали «слідопити» біля будяків та й поїхали 
собі. Після НИХ С’ОДИ прибули працівники міського ко
мітету комсомолу. Але встановити господаря футболь
ного поля не вдалося і їм. ,

Нині хлоп'ята з провулку Приморського вжа не 
граються гем у хованки, бо лобода і будяки ще вищі, 
нінс торік — не пробіл иш, заплутаєшся. І є чутка, що 
в Кіровоград приїдуть фізкультурні активісти із су
сідніх областей: переймати досвід вирощу залип
бур'янів на стадіонах.

Чутка чуткою, а факт фактом — фізкультурні і 
комсомольські працівники обласного центру вванса- 
іоть: господаря стадіону шукати не обов’язково. Го
ловне — ростуть будяки, і чим вищі вони будуть, тим 
краще — нікому й на думку не спаде, що там фуг- 
больн.- поле було — ворота надійно заховані.

М. КРОКУН.

СРСР Юрія 
Горожанина 
кіровоград- 

шанувальникам 
футболу. Свого часу зіч 
входив до списку 33 кра
щих футболістів республі
ки, був тренером місцевої 
команди «Зірка», а нині 
працює з вихованцями 
ДЮСШ № 2 олімпійсь сото 
резерву. Недавно повер
нувся збагачений новими 
враженнями, новими знан
нями з методики сучасного 
футболу. Тож семикласни
ки в захопленні від свого 
наставника, який так бага
то знає. Вони ловлять кож
не його слово. І спорт для 
них уже перестав бути аб
страктним поняттям. Юних 
спортсменів об’єднує спра
ва, яна починається з прч- 
мокутника футбольного по
ля.

Він завжди ставить пе
ред юними вихованцями

гувати на тренуваннях, а 
від цього підвищується й 
ігрова, і тактична актив
ність юних футболістів. 
Він прискіпливо, мов лікар 
до пацієнта, придивляється 
до гри кожного із своїх ві
сімнадцятьох. Скажімо, 
Валерій Вовк трішки флег
матичний. Це добре — во
ротареві слід завжди збе
рігати спокій, аби його 
знервованість не вплинула 
під час гри на настрій ін
ших членів команди, Інши
ми словами, голкіпер по
винен бути своєрідним 
«барометром» команди. 
Гірше, що Валерій невпев
нено почуває себе у воро
тах і так само грає «на ви
ході», ще не вміє ловити 
м’яч у стрибку, в найви
щій його точці. Такі стриб
ки знімають постійне на
пруження, м'язи перебува
ють у цей час у макси
мальній м'якості. Тоді, по
клавши по-дружньому ру
ку на плече, тренер пояс
нює ще раз Валерію, що 
ніколи не стане воротар 
великим майстром, якщо 
у нього будуть «закріпаче- 
ні» м’язи.

І знову злітають у прос
торому спортзалі різно
барвні футбольні м'ячі. Юні 
спортсмени цього разу від-

союзного юнацького тур
ніру, який на весняних ка
нікулах проходив у мол
давському місті Тираспот.

Зустріч із ровесниками, 
спортсменами 
школи № З 
центру закінчилася з «роз
громним» рахунком 7:0 
на користь команди спец- 
класу. І все ж, на думку 
тренера, не тільки забиті 
м’ячі свідчать про рівень 
зіграності команди. Ще 
потрібні і психологічна ста
більність, і постійна напо
легливість у досягненні 
мети, а цих якостей якраз і 
бракує хлопцям.

Іншими словами, монз 
йде про виховний фак-ир. 
Звичайно, часті виїзди на 
ігри, (підопічні Ю. І. Горо- 
жанніна — члени збірної 
номанди школярів області) 
— це вже виховання. Ад
же бути коректним та 
об’єктивним на полі — це 
теж уміння, якому треба 
вчитися постійно. А яким 
чином навчити їх розуміти 
прекрасне, як зробити ін
телектуально розвинутими 
людьми?

Юрій Ізанович — бажа
ний гість у домі кожного з 
вихованців. Це допомагає 
йому орієнтуватися з робо
ті з дітьми. Зони ж добре 
бачать, що тренера ціка
вить не тільки спорт, а й 
їхнє навчання, захоплен-

тур-

середньої 
обласного

ня. Тому навіть у 
ніхто не припускає покри
вити душею перед трене
ром. Гака зацікавленість 
Юрія Івановича допомогла 
перспективним спортсме
нам Сашкові Михайленку, 
Валерію Тру/.ненку, Русла- 
ну Олексієвському, Вале
рію Вовку стати кращими 
учнями класу.

Значно «підтягнувся» в 
навчанні і Гена Куроп’ят- 
ник. До речі, на жодній 
шкільній лінійці не йшла 
мова про невстигаючих 
футболістів із 7 «Д» класу, 
їх просто немає. Навички 
самодисципліни та органі
зованості сприяють вихо
ванню у підлітків свідомо
го ставлення до навчання і 
спорту. І як результат — 
кубок, який завоювали юні 
футболісти на недавніх 
міських змаганнях.

Двадцять п’ять футболь
них секцій функціонує а 
середніх і восьмирічних 
школах обласного центру. 
Гарні результати показу
ють під час ігор учні шкіл 
№№ 16, 32, 25, 33, 11, 19, 
9. За минулий навчальний 
рік 209 учнів 
нормативи 
розрядів, а 
значківцями 
гпо.

Однак у 22 
сім не працюють секції з 
футболу, і тільки в СШ 
№№ 16 та 19 створені три 
спеціалізовані спортивні 
класи. Тому так бідкається 
Юрій Іванович, ведучи мо
ву про те, що футбол тре
ба зробити масовим в усіх 
його проявах, охоплюючи 
якнайбільше учнів секцій
ною роботою.
ся, що не про 
для нього речі 
тренер, а про 
злободенне...

...Літо. Канікули. І знову 
злітають у спортивному за
лі 19-ої школи і на фут
больному полі м’ячі. То 
тренують семикласників і 
п'ятикласників люди, за
кохані у великий футбол— 
майстер спорту Юрій Горо- 
жаннін і його молодший 
колега, теж вихованець кі
ровоградської «Зірки» Вік
тор Квасов — тренери 
спеціалізованої футболь
ної школи олімпійського 
резерву.

А. САРЖЕВСЬКИЙ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

виконали 
спортивних 

278 стали 
комплексу

школах зоз-

Відчузапо- 
байдужі 

говорить 
наболіле,

(1

На знімку: дозріває уР°^аи Приморського* в
Зольному полі неподалік провулка Р 
Кірозограді. Фото в, ГРИ ЗА.

«ЗІРКА»- 
«СУДНОБУДІВНИК» 
-2:2

Хоч у попередньому турі наші земляки 
здобули переконливу перемогу над 
херсонським «Кристалом» (3:0), та вона 
не дала можливості «Зірці» вирізнити 
своє турнірне станозище — одинадцятий 
рядок, звичайно, не влаштовував коман
ду. Правда, це був лише 16-й матч «Зір
ки» в першому колі чемпіонату, в запасі
— дві пропущені гри.

Отже, зустріч із миколаївським «Суд
нобудівником». Події на футбольному по
лі спочатку розвиватись на нористь на
ших земляків, які пішли з наступ вели
кими силами. Чергуючи доагі і короткі 
передачі, кіровоградці впритул наблизи
лись до веріг Віктора Степанова. І а се
редині першою тайму Михайло Калита 
відкриває рахунок, вміло зігравши голо
ве ю.

У доугому таймі миколаївці дещо змі
нюють малюнон своїх наступальних дій
— прострільні атаки флангами, суціль
ний заслін перед ніровоградцями, який 
заважав їм прорватись до воріт «Судно
будівника», створили на футбольному 
полі максимальну напругу. Гравці «Зір
ки» раз-по-раз помиляються, зате в ста
ні миколаївців помітніші колективізм та 
індивідуальний стиль багатьох гравців. 
Ось уже їхній Олександр Барков чітко 
реалізовує штрафний удар. А через сім
надцять хвилин його товариш по команді 
Олександр Фоменко подвоює рахунок. Кі- 
ровогрг.дцпм довелось донласти немало 
зусиль, щоб перейти у вирішальний на
ступ. Варто було зібрали воєдино волю і 
фізичні сили, помножити іх на ефащяв
ність дій гравців усіх ланок, і вже через 
п’ять хвилин Віктор Степанов знову не 
міг нічого вдіяти — Михайло Калита 
рятує «Зірку» від поразнн.

«Зірка» виступала □ такому складі: 
В. Музичун, В. Димов, О. Смиченно, С. Де
нисенко (С. Степашко), в. Воронцов, 
М. Савка, М. Калита, Ю. Сердюк (С. Р »- 
люченко), О. Алексеев, я. Вобилчіс 

(І. Черненко),

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ НА 23 ЧЕРЗНЯ
МАЛА ТАКИЙ ВИГЛЯД;

<Кривбас»
«Буковина»
«Ко.юс» Пг
«Десна» 
«Атлантика»
«Авашард»
«Дніпро»
< Спартак»
«Пива»
«Торпедо»
«Шахтарі
«Зірка» 
«Закарпаття» 
«Судне будівник» 
«Прикаргатт я» 
«Маяк»
«Металург* 
«Океан» 
«Новатор»
«Кристал»
«Фрунзенець» 
«Колос» 11т
«Поділля» «Стаханояець»

В II П М О
13 2 4 24 -10 28
12 3 4 25 -ІЗ 27
10 7 2 22--10 27
11 4 4 24 -12 26
10 5 4 ЗО -14 25
10 4 5 19 — 12 24

9 в 4 22 —15 24
8 7 4 19 — 15 23
7 8 3 25 — 10 22
6 8 5 19 — 17 • 20
7 5 7 18 — ІЗ 19
8 2 7 17 — 18 18
6 4 9 17 —26 17
4 9 6 21 — 18 17
6 4. 9 17 —26' 16
6 3 9 18 -20 15
6 3 10 16 -22 15
4 7 7 13 —20 15
4 5 10 17 —20 13
4 5 10 14 —24 13
4 5 10 9 —22 13
3 в 10 9 -20 12
4 4 11 Ы —28 12
3 5 11 12 —24 11

27 червня — 20-й тур: «Зірка» в Хмэль- 
ницьному грає з «Поділлям», А сьогодні 
вона проведе пропущений матч із «Океа
ном».

«Олімпіку» — 
десять літ
На найбільшому спор» 

тивному майданчику —« 
свято. Ми відзначали де
сятиріччя дитячо-підлі ї по
лого спортивного клубу 
«Олімпік». Свою майстер
ність демонстрували кращі 
вихованці спортивних сек
цій. До них приєдналися 
потім ті, хто відвідує гурт
ки «’Умілі руки:». «Орбіта», 
«Іскорка».

Цікаво нам в «Олімпіку» 
— тут тренуються юні хо
кеїсти і футболісти, тені
систи, шахісти і шашкісти, 
щодня сюди приходять 
юні туристи і юні натура- 
лістп; десятки хлоп-ніків і 
дівчаток, навчилися тут 
танцювати і грати на різ* 
них інструментах.

От тільки приміщення у 
нас тіснувате — весь клуб 
в одній кімнаті. А кас —* 
150.

Г. КОСОВА, 
учениця Світловодсь- 
кої середньої школи 
№ 10.

Переможний стрибок 
Олександра
Григор'єва

Ленінград. Радянські 
юніори стали тут перерлож- 
цями традиційного, десято
го товариського матчу э 
легкоатлетами НДР — 
208.5:171,5.

Наші спортсмени пере
могли в 21 виді програми 
із 36. Олександр Григор’сз 
із Челябінська подолів із 
жердиною висоту 5,40 мет
ра, Роберт Еммілн із Лені- 
накан-з стрибнув у довжи
ну на 7,88 метра, Юрій Ри-: 
бік із Липецьна посла» 
спис на 79,64 метра.
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д Ц'1 (1 програма)
18'15 — Фільм для ді

тей «Дівчинка, хочеш ла
матися в кіно?» 20.00 —
Кіуб кіногюдорожсй. 21.00— 
«Час». 21.35 — Футбольний 
огляд. 22.05 — На VII Між
народному конкурсі імені 
ГІ. Чайковського. По закін
ченні — 23.05 — Новини.

▲ ут
12.30 — Новини. 12.40 — 

Сьогодні — День радянської 
молоді. 13.25 — Худ. тслеч 
фільм для дітей. «Школа». 
З серія. 14.30 — «Слава сол
датська». 15.25 — Молоді 
голоси України. Концерт
ів.25 — До 60-річчя утво
рення СРСР. 19.00 — <Акту

альна камера». 10.30 — «До 
побачення, школо». 20.15 — 
Концерт комсомольської піс
ні. 20.45 — «На добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.35 -- 
Худ. телефільм « Голова рев
ному». По закінченні — Но
вини.
А ЦТ (II програма)

15.15 — Розповідають на- 

>яІ кореспонденти. 15.45 — 
Телефільм «Мужність». З се
рія. 16.50 — Док. телефільм. 
17.05 — До 65-річчя Вели
кого Жовтня. «Наша біогра- 
фін». Фільм 25-й. «Рік 1941».
18.15 — Концерт для делега
тів XIX з’їзду ВЛКСМ. Пе
редача з Кремлівського Па
лацу з’їздів (Від 18 травня). 
20.00 — Вечірня казка. 20.15

- Науково популярний фільм 
«Увага — серце». 20.30 —
Міжнародні змагання з кіль
цевих мотогонок. 21.00 _
«Час». 21.35 — Фільм «Дім 
з мезоніном».

В. о. редактора 
А. РОМАНЮК.

Ульяновське середнє міське 
професійно-технічне училище № 11

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
на 1982—1983 навчальний рік
Училище готує кваліфікованих робітників таких 

спеціальностей:
зі строком навчання 3 роки — машиніст крана ав

томобільного, штукатур-лнцювальипк-плитковик, сго- 
ляр будівельний, тесляр, електрозварник ручною .зва
рювання, сліссар-електромонтажник; машиніст екска
ватора;

зі строком навчання 2 роки — слюсар-сантехнік, 

столяр будівельний, штукатур, плитковпк-лііціоваль- 
пик;

зі строком навчання 1 рік — муляр, тесляр, штука
тур.

Приймають юнаків та дівчат віком від 15 років з 
освітою за 8 класів Випускникам середніх шкіл, які 
успішно пройшли курс трудового навчання в між
шкільних ііавчальнр-виробнпчих комбінатах, надасть
ся право здобути виробничу спеціальність у групах 
зі строком навчайся 6—8 місяців.

Училище забезпечує учнів гуртожитком, триразо
вим безплатним харчуванням, одягом, взуттям, під
ручниками.

В період виробничої практики вони одержують 50 
процентів заробітку.

Учні груп на базі 10 класів одержують стипендію 
30—37 крб. на місяць.

Час навчання в училищі зараховується до загально
го безперервного трудового стажу.

В училищі працюють предметні гуртки та гуртки 
художньої самодіяльності і технічної творчості, снор- 
ТІІВІ'І секції.

Початок навчання — 1 вересня.
Для вступу необхідно подати: заяву з зазначенням 

обраної спеціальності, документ про освіту, свідоцтво 
про народження або паспорт, медичну довідку (фор
ма <№ 286), чотири фотокартки 3—1 см, довідку з міс
ця проживання із зазначенням складу сім'ї.

Документи приймають щодня з 8 до 10 годний.
Адреса училища: 317620, м. Ульяновка Кіровоград

ської обл., вул, Гагаріиа, 15. Телефони; 9-11-10, 
9-11-20, 9-12-2*0.

ДИРЕКЦІЯ.
Зам. 68.

Олександрійське міське 
професійно-технічне училище № 5

Оголошує набір учнів
на 1982—198.3 навчальний рік

по спеціальностях: 
монтажник конструкцій- 

муляр;
машиніст автокрзнів- 

щофер (1 рік);
тесляр, муляр-монтаж- 

ник (І рік);
пресувальник пластмас, 
маляр- штукатур -лицю

вальник;
машиніст екскаваторів 

— тракторист;
машиніст бульдозерів, 

автоскреперів, тракторист 
З класу, шофер;

машиніст автогрейдерів, 
шофер, (приймають після 
8 класів);

штукатур -лннювальник- 
плитковнк (1 рік):

слюсар- сантехнік- газо
зварник.

шофер (5 місяців).
До училища приймають 

юнаків і дівчат віком від 
15 до 20 років з освітою за 
8—10 класів.

Строк нзвчашія на базі 
8 класів — 2 роки, на базі 
10 класів — 1 рік (за ви
нятком спеціальностей, де 
строк навчання зазначено 
в лужках нпгце).

ІІ а. спеціальності пресу
вальник пластмас та шо
фер приймають лише осіб 
зі середньою освітою.

Звільнені в запас зоїнн 
одержують стипендію 75— 
100 крб. на місяць, строк 
навчання для них — 8—10 
місяців.

В училищі працюють 
гуртки художньої, самоді
яльності, спор ГИРЛІ) секції.

Учні перебувають на 

Иовгородківське середнє сільське профтехучилище № 6
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

на 1982—1983 навчальний рік

Училище готує: трактористів машиністів До училища приймають
механізаторів тварин- широкого профілю з умій- осіб, що закінчили 8 кла- 

ницьких ферм з кзаліфіка- ням водити автомобіль; сів.
цією електромонтера; майстрів-садоЕодів. Учні забезпечуються

повному державному ут
риманні, іногородніх забез
печують гуртожитком. Під 
час виробничої практики 
учні одержують 50 процен
тів заробітку.

При училищі працює за
гальноосвітня школа робіт
ничої молоді (9—10 кла
си).

Час навчання в училищі 
зараховується до загаль
ного трудового стажу.

Після закінчення учили
ща випускники одержують 
призначення на роботу в 
Олександрію, Світло- 
водсіж, Кіровоград; Дні
пропетровськ, Кривий Ріг, 
Запоріжжя. Електрозвар
ник и і пресувальники 
пластмас направляються 
на Олександрійський елек
тромеханічний завод.

Початок занять — І ве
ресня.

Для вступу необхідно 
подати:

заяву на ім’я директора, 
паспорт або свідоцтво про 
народження, документ про 
освіту, довідки з місця 
проживання та про склад 
сім’ї, характеристику, 4 
фотокартки 3X4 см.

Документи приймають у 
канцелярії училища.

Адреса: Кіровоградська 
обл., м. Олександрія, сел. 
Дими гроне. вул. Грудре- 
зервів, 23. Тел. 5,-21-63. 
їхати автобусом № 1 до 
кінцевої зупинки.

ДИРЕКЦІЯ.
Зам. 67.

Олександрійський 
індустріальний технікум

Оголошує прийом учнів
на 1982—1983 начальний рік

На денне зідділення на базі восьмирічної школи по 
спеціальностях:

виробництво штампів і прес-форм, обробка мета
лів різанням, електроапаратобудування.

На базі середньої ш <оли по спеціальності електро- 
апаратобудувакня.

Для вступу до заяви на ім’я директора технікуму 
необхідно додати: документ про освіту (оригінал), 
медичну довідку (форма № 286), чотири фотокартки 
3X4 см, виписку з трудової книжки (для тих, хто 
мас трудовий сгаж).

Вступники складають екзамени на базі середньої 
школи: з російської (української) мови й літерату
ри (твір), математики (усно), на базі восьмирічної 
школи з російської (української) мови (диктант), ма
тематики (усно).

Без -вступних екзаменів в міру подачі заяв зарахо
вують:

нагороджених по закінченні восьмирічної школи 
похвальною грамотою (листом), по закінченні се
редньої школи золотою (срібною) медаллю; осіб, 
що мають диплом з відзнакою (після середніх ПТУ); 
нагороджених по закінченні середньої школи по
хвальними грамотами за особливі досягнення у вив
ченні окремих предметів, якщо з цих предметів 
встановлено вступні екзамени; осіб, що закінчили 
школу на «4» і «5», на спеціальності «обробка мета
лів різанням» і «виробництво шта/лпів» — за кон
курсом документів про освіту.

Заяви приймають:
на базі восьмирічної школи — по 31 липня; на базі 

середньої школи — по 14 серпня.
Для випускників восьмих класів з 1 по ЗО липня 

працюватимуть підготовчі курси.
Вступні екзамени — зі по 21 серпня.

Адресе технікуму: Кіровоградська обл., м. Олек
сандрів, проспект Леніна, 62.

ДИРЕКЦІЯ ТЕХНІКУМУ.

Зам. 69. • ... . г'

безплатним харчуванням, 
одягом та одержують сти
пендію 10 крб. на місяць.

Початок занять — 1 ве
ресня.

Адреса училища: 317140, 
Кіровоградська обл, емт 
Новгородка, вул. Кіро
ва, 44.

ДИРЕКЦІЯ.
Зам. 70.

Знам'янське середнє міське 
професійно-технічне училище № З 

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ
ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ, ЯКІ МАЮТЬ ОСВІТУ 8—10 КЛАСІВ.

Училище готує кваліфі
кованих робітників із се
редньою освітою по спе
ціальностях:

муляр; 
столяр; 
електрогазозварник; 
електромонтажник ос

вітлювальних і силових ус
тановок;

монтажник по теплових 
і водяних магістралях;

машинісг-кранівник мос
тових, козлових, баштозих 
і автокранів;

маляр - лицюезльнчк - 
плитковик;

оглядач вагонів;
слюсар-сантехнік, газо

зварник;
лицювальник - мозаїст, 

лицювальник - плитковик;
автослюсар.

Особам, які закінчать 
навчання в цих групах, ви
дасться документ про се
редню освіту й присвоює
ться розряд по спеціаль
ності. Строк навчання — З 
роки.

Училище готує також 
; кадри робітників - за про

грамою професійно-тех
нічних училищ по спеці-

( альностях:
) лицювальник - плитко- 

вик-штукатур (строк нав
чання — 2 роки);

столяр будівельний
(строк навчання — 2 ро
ки);

муляр-монтажник (строк 
навчання — 1 рік);

електрогазоз в а р н и к 
(строк навчання — 2 ро
ки).

Юнаків, які відслужили 
в лавах Радянської Армії і 
мають середню освіту, 
приймають до училища 

для навчання по спеціаль
ностях:

електрик;
електрогазозварник, 
електромонтер підстан

ції (стипендія — 72 крб.).
електромонтер контакт

ної мережі (стипендія 
72 крб.).

Строк навчання — 1 рік.

До училища приймають 
осіб, які мають освіту за 
8—10 класів.

Учнів забезпечують гур
тожитком, підручниками, 
навчальними посібниками, 
харчуванням, обмундиру
ванням. їм виплачують 50 
процентів заробітку під 
час практики.

По закінченні училища 
випускників забезпечують 
роботою на Одеській за
лізниці. Вони користуються 
пільгами залізничників. 
Відмінники мають право 
вступати до вищих та се
редніх спеціальних нав
чальних закладів поза кон
курсом.

Для вступу необхідно 
подати:

документ про ссвігу, 
свідоцтво про народжен-і 
ня або паспорт, медичну 
довідку, довідку з місця 
проживання, п’ять фот<>£ 
карток 3X4 см.

Початок занять — 1 ве
ресня.

Адреса училища: Кіро
воградська обл., м. Зна
м’янка, пров. Свердлова, 
4. Тел. 20-75, 42-24, 22-7.8.

ДИРЕКЦІЯ.

Зам. 65.

РОСТОВСЬКА БАЗА ПОСИЛТОРГУ

висилає накладною 
платою на замовлен
ня населення: 

годинники наруч
ні чоловічі «ЗИМ» на 
15 рубінових каме

На украинском язьпге.

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.

НАША АДРЕСА:

3*6050, МСП

м. Кіровоград, 

вул. Луначарського, 36.

Індекс 61103. Обсяг 0.6 пруте в он.

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів І масової ро
боти — 2-45-26: відповідального секрета
ря — 2-46-87; відділу комсомольського 
життя — 2-46-57; відділу пропаганди — 
2-45-36; відділу учнівської молоді — 2-46-87; відділу військово-патріотичного 
виховання та спорту — 2-45-35; відділу 
оголошень — 2-56-65; фотолабораторії — 
2-45-35; норснторсьної — 3-61-83; нічної 
редакції — 3-03-53.

нях, у хромованому 
корпусі, з кольоро
вим циферблатом (ці
на 21 крб. і 23 крб.).

Ціни зазначено без 
витрат на пересилку.

Замовлення надси
лати на адресу: 
344707, Ростов-иа-До- 
ну, вул. Берегова, 
101, база Посилторгу.

Строк прийому за
мовлень — 25 днів з _ 
дня опублікування в 
газеті.

Зам. 64.
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