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В ТОМУ, ЩО СВОЇ ПЕРШІ ПЛОДИ

ПРОДОВОЛЬЧА ПРОГРАМА ПО-

ВИННА ДАТИ ВЖЕ ЦЬОГО РОКУ.

ЦЕ СТАВИТЬ ПІДВИЩЕНЕ ВИМОГИ

ДО ВСЬОГО ЦИКЛУ РОБІТ У СІЛЬ

СЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ, В УСЬО

ОРГАН КІРОВд^ЬдІ І<ОГО ОБКОМУ ЛКСМУ
МУ АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМ
ПЛЕКСІ».

Виходить
з 5 грудня 1939 р.

ПОКЛИКАЛО 
ЖНИВНЕ ПОЛЕ

Прийшли жнива. Прийшли в буй- 
ноколоссі пшениць, в радісному, під
несеному настрої хліборобів. Саме їм 
вклоняється колос. Бо руками хлібо
роба твориться найбільше багатство 
— хліб. Жнивне поле любить чесних, 
невсипущих, хазяйновитих... Нині 
хлібна нива разом із досвідченими 
звитяжцями 8. І. Жихом, В. Д. Бри- 
жуком, І. І. Ставрспольцевим та ба
гатьма іншими зустрічає на святі 
стиглсго колоса і молодих трудівни
ків, котрі ударно попрацювали на 
збиранні врожаю 1981 року.

На святі стиглого колоса посивілі 
ветерани вручають синам сніп пше
ниці, дають наказ не зронити хлібо
робської честі. Ось край хлібного по
ля зі снопом першоскошеної пшени
ці стоять брати Шатні. На їхніх облич
чях радісні усмішки. Четзертий d'ik 
комсомольсько-молодіжний екіпаж 
братів виходить в поле у колгоспі 
«Маяк» Знам'ямського району. Мико
ла — комбайнер, Віктор у нього по
мічник, а Засиль відвозитиме тракто
ром візки з соломою. І завжди на 
старті з напутнім словом до синів 
звертаються батьки. І сини не підво
дять, добиваються високих кінцевих 
результатів.

Нині на жнивах другого року оди
надцятої п’ятирічки працюватимуть і 
юнаки та дівчата Кіровоградш.инч. 
ААслоді хлібороби, всі трудівники се
ла ділом відповідають на рішення 
тоавчевого (1982 р.) Пленуму ЦК 
КПРС, серцем сприйнявши їх як бо
йову програму дій. Вже котрий рік 
основною одиницею в проведенні 
жнив будуть збиральчо-транспортні 
загони. Загонова організація забез
печує ефективне використання техні
ки, високу її маневреність і надійне 
сбслуговування, створення людям 
найкращих умов праці й відпочинку, 
оперативне інформування. В поле 
виходять 654 збирально-транспортних 
загони. Як і раніше, в усіх їх буде 
створено тимчасові партійні, партій
но-комсомольські та комсомольські 
групи — бойові осередки, на які по
кладаються великі завдання по про
веденню організаторської і масояо- 
політичної роботи.

Важливо, щоб з перших днів хлі
бозбирання У кожному господарстві 
чітко діяв увесь жнивний комплекс. 
На службу врожаєві мають бути по
ставлені всі резерви, приведено в 
Д'Ю матеріально-технічне та ідеоло
гічне забезпечення. Комітетам ком
сомолу не слід забузати про поб/- 
тове обслуговування жниварів. Нині, 
як і торік, в Ульяновському, Ново/к- 
раїнському, Маловисківському та ін
ших районах діятимуть комсомольсь
кі штаби по проведенню жнив. Так, у 
Маловисківському районі хід трудо
вого суперництва молодих хліборо
бів оперативно висвітлюватимуть 
«блискавки», бюлетені, які випускати
муть комітети комсомолу, райком 
ЛКСМУ. Частими гостями жниварів 
були агітбригади, працівники культ
освітніх закладів.

Жнива почалися. В то пору року 
має конкретизуватися звучання ло
зунгу «Все — для жниварів». Адже в 
полі трудитимуться люди. Аби надій
но працювала техніка, треба постійно 
дбати про її господарів А добрий 
настрій — запорука успіху. Отож — 
перша загінка. І хай причетність 
твоя, молодий хліборобе, до справ, 
які вирішують сільські трудівники, 

' буде найбільшою.
TVSTT'Ti.Ti'i І Гі І І ..................... ..
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ЗАБЕЗПЕЧИТИ 
ВСЕБІЧНИЙ РОЗВИТОК 
АГРОПРОМИСЛОВОГО 
КОМПЛЕКСУ

Підсумки травневого (1982 р.) 
Пленуму ЦК КПРС і завдання пар
тійних організацій, що випливають 
з його рішень і доповіді товари
ша Л. І. Брєжнєва «Пре Продо
вольчу програму СРСР на період 
до 1990 року і заходи по її реалі
зації», обговорено на пленумах 
обкомів партії, які відбулися в 
республіці.

Пленуми обкомів партії, вислов
люючи волю комуністів, усіх тру
дящих, одностайно схвалили рі
шення травневого Пленуму Ц!< 
КПРС, положення і висновки, які 
містяться в доповіді Генерально
го секретаря ЦК КПРС, Голови 
Президії Верховної Ради СРСР то
вариша Л. І. Брежнєва, Продо- 
вольчу поограму країни.

На пленумах грунтовно проана
лізовано діяльність партійних, ра
дянських, господарських органів, 
профспілкових і комсомольських 
організацій по втіленню в життя 
аграрної політики КПРС, намічено 
практичні заходи по реалізації 
завдань, висунутих травневим Пле
нумом ЦК КПРС і конкретизованих 
стосовно до республіки в рішен
нях червневого (1982 р.) Пленуму 
ЦК Компартії України, доповіді

(З доповіді товариша Л. І. Брежнєва па трав
невому Пленумі ЦК КПРС).

чг.еьа политбюро ЦК КПРС, пео- 
шого секретаря ЦК Компартії Ук
раїни товариша В. В Щербицько- 
го. Втілення в життя Поодовольчої 
програми країни, відзначали учас
ники пленумів, є справою всена
родною, яка вимагає цілеспоямо- 
Е6НИХ зусиль кожного колективу, 
кожного трудівника. Вказувалось 
на необхідність пошуку резервів 
для підвищення ефективності 
сільського господарства, переве
дення всіх галузей агропромисло
вого комплексу на рейки інтенсив
ного розвитку. Акцентувалась ува
га на питаннях соціально-культур
ного будівництва на селі, подан
ня шефської допомоги промисло
вими підприємствами. Підкреслю
валась важливість поліпшення ор- 
іанізатзрської і політичної робо
та

Пленуми обком:в партії прий
няли рішення травневого (1982 р.) 
Пленуму ЦК КПРС, положення і 
висновки, викладені в доповіді 
товариша Л. І. Брежнєва, до неу
хильного керівництва і виконання.

У роботі пленумів взяли участь 
члени і кандидати в члени Політ- 
бюро ЦК Компартії України О. Ф. 
Ваіченчо, Г. І. Ващенко, Б. В. Качу
ра, О. П. Ляшко, І. С. Мозговий, 
1 3. Соколов, В О. Сологуб О. А. 
Титаренко, В. Ф Добрик. Ю. Н. 
Єльченко, О. С. Капто, Є. В. Кача- 
ловський, Ю. П. Коломісць Я. П. 
Гіогрєбняк, заступники голови Ра
ди Міністрів УРСР, завідуючі від
ділами ЦК Компартії України ке
рівники ряду республіканських 
міністерств І відомств.

{РАТАУЬ

¥рожаю-82—комсомольську
турботу

1 знову — жнива. А в 
пам’яті — гарячі будні 
молодих хліборобів на 
жнивному полі минулого 
року. Змагання назвало 
нам імена передовиків. 
Ось вони, переможні жнив 
1981 року. Найбільше зер
на намолотили комбайне
ри брати Микола і Василь 
Вакулеикн з колгоспу 
«Дружба» Олександрійсь
кого, Сергій Святелнк з 
радгоспу імені Димилрова 
Устинівського. Андрій 
Трюхай з радгоспу «П’ятн- 
хатський» 1 Іетрівського ра
йонів. Продуктивніше за 
інших жаткарів трудився 
Іван ІІастасіевко з колгос
пу імені Фрунзе Ульянов
ського району. Серед воді
їв першість вибороли Сер
гій Застава 'з колгоспу 
імені Ілліча Компаиіївсько- 
го району, Василь іОрес- 
кул з Повоукраїнсьлого 
автопідприємства 10041.

Якими будуть усліхії мо
лодих ЗВИТЯЖЦІВ Ж11ИВ ни
нішнього року? Відповіді 
залишилося чекати недов
го — жнива в області по
чалися.

Виконуючи рішення 
XXVI з’їзду КПРС, XIX 
з’їзду ВЛК.СМ і XXIV з’їз
ду ЛКСМУ, травневого 
(1982 р.) Пленуму ЦК 
КПРС, йдучи назустріч 
60-річчю утворення СРСР, 
комсомольці і молодь Кі- 
ровоградшшіи беруть ак
тивну участь у Всесоюзно
му соціалістичному зма
ганні за виконання зав
дань одинадцятої п’яти
річки. за реалізацію Про
довольчої програми СРСР.

Нині на комсомольсь
ких зборах спілчани облас
ті ведуть розмову про свій 
внесок у великий хліб Кі- 
ровогрздшинн. йдучи на
зустріч прагненням моло
дих хліборобів, обком 
ЛКСМУ, редакція газети 
«Молодий комунар» оголо
шують конкурс на досяг
нення молодими комбай
нерами, жаткарями і шо
ферами найкращих резуль
татів на жнивах другого 
року одинадцятої п'яти
річки.

(Закінчення на 2-й стор.).
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Напутнє слово робіт
ниці радгоспу імені 

Карла Маркса Долинсько- 
го району Катерини Пав
лівни Лущнк синам Олек
сандру, Миколі га Анато
лію, котрі беруть участь у 
жнивах-82.

Цього дня я чейалт ба
гато років. Ви росли без
турботно, вчилися, а я пі
ні та й уявляла котрогось 
за кермом комбайн і чи 
трактора. У полі, серед 
безкрайніх пшениць. Ми з 
батьком вашим, Василем 
Омеляновичем, завжди хо
тіли, щоб стали ви хлібо
робами.

1 ось воно настало, дов
гожданне свято. Провела

Ч Н О Г О
МОЛОДИХ 

КІРОВО-

сприятиме

ЯКІІЙ 
на най- 
Першни 

мусить вн- 
тонно-

0Т|
(Закі ічеяня. 

Пені, на 1-й стор.).
УМОВИ 

СОЦІАЛІСТИ 
ЗМАГАННЯ 
ХЛІБОРОБІВ 
І РАДЩИНИ

У змаганні берут:« 
участь комбайнери (на 
комбайнах «Колос» і «Ни
ва»), жаткарі і водії ві
ком до ЗО років. Перемож
цями конкурсу стануть 
комбайнери, які досягнуть 
найкращих результатів на 
збиранні ранніх зернових. 
Основний показник — 
кількість . намолоченого 
хліба. До уваги братиму
ться обладнання комбай
нів пристроями та ущіль
нювачами, що 
зведенню втрат на жнив
ному полі до мінімуму.

Щоб поставити комбай
нерів в однакові умови, 
результат враховуватиме
ться за десять робочих 
днів, адже в різних госпо
дарствах на один комбайн 
припадають неоднакові 
площі.

Серед жаткарів пере
можцем буде визнано мо
лодого хлібороба, 
скосить колосові 
більшій площі, 
серед водіїв 
робити найбільше 
кілометрів.

Чотири переможці кон
курсу будуть нагороджені 
грамотами і пам’ятними 
призами обкому комсомо
лу та редакції газети «Мо- 

. лодий комунар ».
Газета під час жнив що- 

помера друкуватиме пріз
вища правофлангових.

Аіолоді хлібороби Кіро- 
воградщини! Включай
тесь у змагання за право 
бути володарем призу об
кому комсомолу і газети 
«Молодий комунар»!

Щедрого. • 
ййй у глинку У

в іс за поріг, побажала 
щедрого ужинку, а сама 
задумалась: чи готові ви 
до боротьби за хліб? Ка
жу до «боротьби», бо лег
ко хліб ніколи не дасться. 
Звичайно, всі ви маєте :<ва- 
л і ф і к а ці ю механізаторів 
широкого профілю, встигли 
попрацювати на різних 
сільськогосподарських ма
шинах. Та чи прийшло 
вже до вас найголовніше — 
розуміння високого хлібо
робського обов’язку? Пе
ред людьми, перед ГОД}- 
вальницею-землею?

У народі кажуть: «Хліб 
— усьому голова». З дав
ніх-давен слово «хліб» 
снівсіявляється з такими 
поняттями, як іцаст і, ра
дість, достаток, мир. За
думайтесь: ііанзапозігіі- 
ші бажання всього народу 
залежать під вашої праці. 
Хай буде це для вас най
головнішим стимулом! 
Працюй ге сумлінно, цінуй
те кожну погожу хвилину. 
1Ц: надзвичайно важливо, 
бо погода часто непрохано 

Фото І. КОРЗУНА.

ДЕСЯТЬДНІВ
Сіюча іку були квіти, радісні вітання, 

хліб-сіль. Члени агітбршади районного 
Будинку культури присвятили хліборо
бам невеликий концерт. А потім комбай
ни рушили в загінки. На чолі колони — 
переможець минулорічних жнив Володи
мир Михайлович Голуб. Так поча юся 
традиційне свято стиглого колоса в кол
госпі імені Фрунзе Кіровоградського ра
йону.

Комбайнери господарства зобов’яза
лися зібрати ранні зернові на всіх 1789 
і гитарах за десять робочих днів.

іі а з н і м к а х: хліб-сіль жниварям 
вручають піонери; поруч з батьком Воло
димиром Михайловичем працюватиме на 
комбайні комсомолець Сергій ГОЛУБ?

втручається у справи хлі
боробів. Не загубіть у 
стерні чи соломі ані ко
лоска, ні зернятка! Виться 
бережливості у збагаче
них досвідом ветеранів!

Ваш комбайновий екі
паж називають у радгоспі 
комсомольсько - МОЛОДІЖ
НИМ. Постарайтесь виправ
дати довір’я дирекції рад
госпу і комітету комсомо
лу, котрі доручили вам но
вий агрегат.

Комуністична партія і 
Радянський уряд постійно 
піклуються про добробут 
народу. Свідчення того — 
травневий (1982 р.) Пле
нум ЦК КГ1РС, на якому 
було затверджено Продо
вольчу програму. Я' горда, 
що ви, працюючи сьогодні 
па жнивному полі, берете 
участь у втіленні планів 
партії в життя, лай бага
тим буде ужинок другого 
року одинадцятої п'яти
річки!

дружний
у перші ДНІ

молоди и хлі- 
колгоспу «Росія» 

(засиль Ьулавк«. «к з і «-«■»><>

ПОЧАТОК
РАЙОННІ КОМСОМОЛЬ

СЬКІ ШТАБИ ПО ПРОВЕ
ДЕННЮ ЖНИЗ-82 ПОВІ
ДОМЛЯЮТЬ:

ПЕТРОВІ.
Я' низ зр ізки ударної пра- 
щ помазує - —— «"•- 
оороО *•-'

}КрЬ-4,2 позавчора ком
сомолець поклав горох у 
валки на 20-гектарчіи 
площі, майже у три ра
зи перувиконааши денну 
норму. Всього на рахун; 
ну гіасипя Булавки зо 
Слошених гектарів.

ОЛЕКСАНДРІВНА. На ни
нішні ж.-іииа досвідчений 
комбайнер колгоспу ім.-ні 
Калініна А. І. Ставенко 
сиишоз разом зі своїм 
сином Іваном. Хлопець 
перейшов до -3-го класу 
Бу.чзарської посьмлрічк:;, 
а з початком канікул 
стаз допомагати батькові 
готувати де .’«кия нозань- 
ку «Ниву» Зараз батько і 
син Стааенкя добивають
ся найкращих у колгоспі 
р: зультатіз на косовиці 
гороху, за перші три дні 
вени впорали 35 гектарів.

ДОБРОЗЕЛМЧКІВКА. На 
че.сть жниваря колгоспу 
імені Свердлова Миколи 
Лісничого запалено ра
йонну < Зірку - слати». 
Кожного дня жаткар ско
шує горох на 21 гектарі. 
Успішно проходить косо
виця в колгоспах імзні 
ХХіІ з'їзду та імені Кіро- 
аа. Всього -по району го
рох покладено у валки 
на 37’3 гектарах.

ВОНИ з тих, кому любов 
до хліборобської про

фесії прищеплювали в 
дитинстві. Згадують хлоп
ці, як батька з поля у 
я<низа чекали до півночі. І 
сон не йде, бо ж кортить 
поласувати окрайцем від 
зайчика, теплим з батько
вих долонь, пропахлим 
пшеничним вітром. Батько 
вертався з поля ззпилю- 

жений, втомлений, але ус
мішка не сходила з його 
доброго лиця. Садиа тоді 
їх на коліна і, гладячи 
вицзілі на сонці чубчики, 
казав: «Ось позиростзсг-з 
— будемо гуртом хліб 
збирати. Ви на комбайнах, 
а я машиною відзознги- 
му».

Ті батькові слова брати 
пам’ятали всі шкільні ро
ки. І хоча не відразу ста
ли механізаторами (стар
ший, Микола, шоферував 
у райсільгосптехніці, Ва
силь праціезав завклубзм 
у рідній /Лихайлівці), але 
постійно думали, ще їхнє 
місце тут, у полі. І БОНИ 
прийшли до нього.

Того першого пам ятного 
ліга Миколу взяв до себе 
помічником досвідчений 
комбайнер П. С. Керпи- 
шел. А в розпалі жнив 
пенсіонер поскаржився на 
здоров’я: «Старий я вже, 
шукай собі, Миколо, по
мічника. Та такого щоб і 
мене, і тебе не підвіз». — 
«А що шукати, Василь он 
ще весною просився». На
ступного ранку брати зай
няли загінку, щоб потім 
ще не одне літо добива
тись на старенькому «Ко
лосі» високих намолотів.

Торік Микола і Василь 
Вакуленки стали перемож
цями соціалістичного зма
гання серед комсомоль
сько-молодіжних екіпа
жів області, третє місце 
зайняли у республіці. 
12041 центнер зерна вида
ли з бункера.

— Спочатку ставили со
бі за мету — не відстава
ти від Григорія Васильови
ча Алікіна, наставника на
шого, кращого комбайне
ра відділка, — розповідає 
Микола. — Уже не хвилю
вались ми за свій ком
байн: випробуваний, на
дійний Турбувало одне — 
тільки б не було перебоїв 
з транспортуванням. А ко
ли намолотили третю, 
четверту тисячу центнерів 
зерна, зрозуміли, що змо
жемо позмагатись і з Ма
льованим Іваном, він досі 
щороку добивався найкра
щих результатів у район:.

А потім був рекорд — 
1039 центнерів хліба зібра
ли Вакуленки за світловий 
день. Досягнення комсо
мольців пробували кілька 
разів перекрити Мальова
ний новим «Колосом», ін
ші комбайнери. Рекорд ви
стояв. Відтоді бригадир 
тракторної бригади № 1 
колгоспу «Дружба» В. І. 
Гудзь не відставав від 
хлопців: «Якщо 700 цент
нерів не намолотите — не 
вертайтеся з поля. Мусите 
бути першигли». І вони ви
конали настанову керівни
ка...

Микола розрізнює до
лонею пилючку і гайковим 
ключем креслить уяв ті 
шматки поля — прямокут
ні, квадратні, трикутні. По

коси поперечні, ПОЗДОЗХ{_ 
ні — залежно бід конфігу
рації лану.

— Ми з братом уи;л 
продумали всі варіанти за 
гінок. Ходити треба та - 
щоб найменше часу витраі 
чати на розвороти, 
під'їзди автомобілів, ц; 
варіанти використовувати- 
мемто безпосередньо ПІД 
час роботи Як? Не на од- 

кій «нараді» говорили про 
це з Василем. Ділимося 
своїми задумами з ком
байнерами. Вчасно зібрати 
хліб — справа спільна А 
першим стане той, кто 
найефективніше стану: 
роботу, хто найнадійніша 
підготував техніку, колі 
транспорт прибуватиме 
вчасно.

На жаль, останнє від 
комбайнерів не залежить 
Господарство зиділяє :іа 
кожних два комбайни ло 
три автомобілі. Вакуленки 
стверджують: якщо ком
байн не підведе (новий, 
хто знає, які з нього «нут
рощі»), то при горішніх 
темпах не виключено, що 
доведеться при тако/иу за
безпеченні і простоювати.

— Ця турбота не тільки 
їхня, а й наша, — говорить 
перший секретар райкому 
комсомолу Василь Брай
ко. — Допомагатимемо.

Більше місяця Микола з 
Василем не відходять від 
комбайна. Із заводського 
конвейєра він зійшов з 
багатьма недоробками. 
Довелось доукомплектову
вати «Колос» деталями із 
списаних комбайнів. Знат
ні неполадки були в .мо
лотильному апараті. («Ко
жен болт ключами пере
пробували. До речі, свої
ми Старими ключами, бо 
при комбайні їх менше 
половини виявилось»).

Ми стоїмо біля комбай
нів, що вишикувались в 
одну лінію, готові сьогодні 
відправитись у псле. Край
ній — новий червоний 
«Колос» Вакуленків. Поряд 
— їхній минулорічний. 
Сьомий сезон відпрацю
вав. Цього літа за його 
кермо сяде Взкуленко-най- 
молодший — Віктор. Кож
ні літні канікули студент 
Одеського сільськогоспо
дарського інституту прово
дить у полі. Два минулих 
сезони на Одещині ниніш
нього попросився у рід
ний колгосп. Вирішив ки
нути еиклик старшим бра
там. А взагалі суперників 
у Взкуленкіз буде чимало. 
Серед найвірогідніши:: 
хлопці називають молодо
го комбайнера Анатолія 
Гонця в якого помічником 
працюватиме секретар 
комсомольської організа
ції колгоспу Олександр 
Адземов.

Сьогодні для всіх вось
ми комбайнових екіпажів 
відділка умови рівні — 
150 гектарів пшениці тре
ба впорати за 10—12 днів. 
Змінна норма намолоту — 
400 центнерів. Але щоб 
стати переможцем, її тре
ба перекривати вдвоє, 
втроє. Саме на такий темі 
орієнтуються Микола і 
Василь Вакуленки

В. БОНДАР.
Колгосп «Дружба».
Олексан дрівеьний 

район
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Мине ще кілька днів, і виповняться поля Кірово- 
ірадщини гулом моторів, зацебенять бронзові струме
ні зерна в кузови автомобілів, закипить робота на то
ках 1 х.ниоіірнлі.и; тьнііх пунктах. Хлібороби області 
нинішнього року у всеозброєнні зустріли жнива друго
го року одинадцятої п'ятирічки. Як програму конкрет
них дій сприйняли молоді трудівники рішення трав
невого (1982 р.) Пленуму ЦК КПРС. їхньою відпо
віддю будуть високі Трудові досягнення. Боротьба за 
великий хліб передбачається напружена, це розумі
ють молоді хлібороби і тому так наполегливо готую
ться до відповідального старту.

Слово — комсомольцям, молодим комуністам, 
вивели свої збиральні агрегати в поле.

бу-

В

Добу,вузу. Дівчина

наймолод- 
то й стати 

всіх? Не !
Віктор Бі-
Нездолін,

який 
на-

ек- 
ра- 

тр/ди-

£ на кого

різнитися
Цьогорічні жнива 

дуть для мене другими 
самостійними. Намолотив 
торік 5344 центнери зер
на, Цосго літа хочу пере
ступити семитисячний ру
біж. Відчузаю, що і дос
віду добавилось, та й дру
зі запезьяють — мусиш 
добитись свого, треба ж 
зростати.

Правління колгоспу до
віряє комсомольцям.. То
рік ми не підвели, спра
вилися, ТОЖ вирішили зно
ву жнивузати одним ком
сомольським екіпажем. А 
всього а нашому колгоспі 
створено таких екіпажів 
шість. На високі результа
ти заміряються Дмитро

Жнивуватиму
Не так дазно для мене 

пролуназ останній дзво
ник у школі, але ще за
довго до нього вирішив— 
піду у тракторну бригаду. 
На жнивах працюватиму 
разом з досвідченим ком
байнером В. І. Демиден- 
ком.

Молодь колгоспу брати
ме активну участь у жни
вах. Третя частина ком- 
бай. озих екіпажів — ком
сомольсько - молодіжні. 
Вісім механізаторів тран
спортуватимуть солому від 
комбайнів. Цього року у 
механізаторську сім ю 
прийшли мої розесники 
Олександр Дарзбанов, Во
лодимир Глущенко, Олек
сандр Маркевич. Правлін
ня колгоспу на молодих 
покладає великі надії — 
вони мають зібрати на 
майже 1000-гектарному 
лані понад 35 тисяч цект- 
неріз хліба.

Десятикласники Володи
мир Сергієнко, 
луха, Валерій

БУТИ ГОСПОДАРЕМ
• іро молодого комбайне

ра І.О.’і ->ску Імені Фрунзо 
Петра Козішкурта знають 
не піше в Лоз/ватому. На 
229 і сигарах своїм СК-1 він 
торік зібрав зернові і ста.» 
переможцем соціалістнчпо- 
іо змагання серед молодих 
комбайнерів області. Ниііі 
Козішкурту доручили «Ни
ву*- І коли механізатор 
ораї- зобов'язання на цьо
горічні жнива, то не вихо
див з того, щоб перекопти 
торішній показній?, він 
знаї:: якщо всі 16 комбай
нових агрегатів, що є в 
колгоспі, працюватимуть з 
повною віддачею, то за 10

Еижикоз, Володимир Вой- 
ТОЗиЧ.

У мене однакові зобо
в’язання з Володимиром 
Малюком, в>н суперник 
найголозніший, доезіду у 
нього більше. Тож і орі
єнтуватимусь з основному 
на його щоденні показ
ники.

А маяком у районному 
соціалістичному змаганні 
торік був Дмитро Паладій 
з колгоспу імені Суворо
ва. Намолотиз він майжо 
десять тисяч центнерів 
зерна, зайнявши Друге 
місце серед комбайнерів 
області, які збирали хліб 
на СК-5. Є на кого рівня
тися.

В. ДУБНИЧЕНКО, 
комбайнер колгоспу 
імені 40-річчя Жовт
ня Боорикгцьхого ра
йону.

вперше
Віктор Фесенко та інші 
наші майбутні хлібороби. 
Школяріз щороку залуча
ють до хлібозбирання. Ни
нішнього літа на току тру
дитимуться 45 учнів.

Комітет комсомолу ра
зом з правлінням колгоспу 
для учзсникіз жниз розро
бив умови соціалістичного 
змагання, визначив 
ральні і матеріальні 
мули. Так, приміром, 
лодий комбайнер, 
доб'ється найвишого 
молоту, буде премійова
ний туристичною путівкою 
по Радянському Союзу.

Торік наш колгосп план 
продажу держаз; хл.ба 
виконав на 109 процентів. 
Молодь господарства
прагнутиме закріпити цей 
успіх і в нинішньому. Це 
буде наш гідний внесок у 
в"иконання Продовольчої' 
програми СРСР.

М. ЖОРНОВИМ, 
помічник комбайнера 

КОЛГОСПУ «РОСІЯ» НО2О- 
українського району.

—12 днів зерно буде обмо
лочено майже па 2500 гек
тарах.

Позиція молодих женців, 
як у справжніх господарів.
— віджннвуваїи якнай
швидше 1 не допустити 
втрат.

Напередодні жнив пра
цівники райкому комсо.мо- 
лу, члени районного колі- 
сомольського штабу «Жни- 
ва-82> побували в трьох 
збирально - транспортних 
молодіжних загонах, зу

стрічалися з кращими мо
лодими женцями й КО1КПО- 
му господарстві. Ми пама-

нині проводить агроном- 
насіннєвод колгоспу «По
беда» Зоя Павлівна Вов
ченко для учнів Оникіїв- 
ської восьмирічної школи 
Маловисківського району.

Про незвичайні уроки, 
на яких жоден із 25 хлоп
чиків і дівчаток не одер
жує двійок і завжди сто
процентно відвідування, 
розповідає старшокласни
ця Лариса ВОСКРИВЕНКО.

* ♦ >1:

Запитайте будь-кого із 
юних сільських меди ненці з 
ЧИ МОЖутЬ 8ОНИ у ЖНИЗсІ 
всидіти вдома? І я більш 
ніж упевнена у відповіді 
«Звичайно ж, ні». Хіба ж 
можна бути пасивними 
споглядачами всього того 
що робиться навкруги! 
Так уже позелося в нашій 
школі: тільки-но закінчу
ється навчальний рік, зда
ні асі екзамени, жозтеня- 
а, піонери і комсомольці 
включаються у Всесоюзну

гилися налагодити озобли- 
во тісні контакти з тнчн 

:і'ниаУ«атиме вперше/ 
.господарства внруііпь 

ЛИ 49 МОЛОДИХ ПОЛІТІИ-ЬОП- 
маторів. 36 ...... —-— '
НИХ лекторів, 
бригад.

За кілька днів 
ку жнив знову 
усі члени штабу 
82>. Доручення 
всі члени штабу.

Хлібороби району при- 
^‘■У‘шють До роботи па хлібному полі із святко
вим. піднесеним настроем.

л. солтик, 
перший секреіар Уль
яновського райкому 
ЛКСМ України

КОМСОМОЛ ЬСЬ-
17 агіт-

до почат- 
зібрались 

«Жйл.за- 
одержзлп

піонерську операцію «Зер
нятко». Як вона проходить? 
В першу чергу робимо ви
дове прополюзання, тобто 
зрізуємо колоски інших 
культур на насінницьких 
ділянках пшениці, житз, 
вівса, ячменю; розкидає
мо трихограму, пізніше 
працюємо на току.

Нині нас у трудовому 
загоні «Дружба» — Двад
цять п'ять хлопчиків і дів
чаток від восьми до шіст
надцяти років.

Щоранку, лишень со
нечко ледве -ледве вико
чується з-за небокраю, 
треіьокласник Сашко Па
лій уже на ногах Не мож
на проспати! Що скажуть 
друзі? Мовляв, 
ший у загоні, 
любить більше 
може без діла сидіти і Га
ня Карась Місяць тому 
вона одержала’ атестат 
про середню освіту. Хоте 
вступати до с , . . .

Василь Косенко, секре
тар комітету комсомолу 
ремонтно-механічного за
воду Укрремтресту. чекав 
на прохідній.

— Почнемо екскурсію?
— весело блиснув скель
цями окулярів — Он там, 

-у механічному цеху, пра
цює бригада Сергія Шеве
лева. Раджу познайоми-
тись...

Колекіив Шевелєва — 
комсомольсько - молодіж
ний. Історія його створен
ня дещо незвичайна. Кіль
ка років тому футбольна 
команда цеху № 2 вигра
ла заводську першість.

— Молодці хлопці, — 
похвалив їх годі майстер 
дільниці. — Вам би й нз 
роботі подібні колективні 
дії демонструвати. Ціни б 
не було бригаді...

— А що, спроб/і-ло 
працювати разом? — за
пропонував товаришам ка
пітан футбольної команди 
Сергій Шевелєв.

Згодилися. Сергій став 
грулномсоргом КМК. Уже 
через півроку молоді то
карі очолили соціалісіичне 
змагання на підприємстві.

— Вони й зараз не зали
шають занять спортом,. — 
розповідав Василь Косен
ко, коли йшли до цеху. — 
В міському кросі брали 
участь усією бригадою.

Про колектив Сергій 
розказував охоче:

,— Нас семеро. Всі ком
сомольці. Хто найкраще 
працює? Володя Банти в, 
Віктор Пархоменко, який 
визнавався кращим моло
дим робітником зазоду. 
Стараються Анатолій Бо- 
гашов та Ігор Солових.

встигає і до вступних 
заменів готуватись, і 
зом з нами з полі 
тись.

«Мої чомучки» — так 
ніжно називає нас Зоя 
Павлівна. .Бо за день їй до
водиться відповідати на 
сотні запитань. І що таке 
апробація, і для чого по
трібна трихограма, і як 
визначається клейковина 
пшениці, і яка то пташка 
гарно-гарно співає в житі, 
а побачити її неможливо... 
Особливо допитливі малі. 
Гі запитують про все без
перестанку, а ми, учні 
старших класів, часто йде
мо на виручку Зої Павлів
ні.

Ми трудимося всі одна
ково добре. Але що то за 
робочий день. копи не 
знаєш, що і як ти виконав? 
Тому Зоя Павлівна а кінці 
кожної зміни аналізує все 
зроблене за день. І най
частіше в числі лідерів 
вона називає учня третьо
го класу Віталина Повзуна, 
п’ятикласника Колю

Молоді токарі стали іні
ціаторами багатьох почи
нів. На початку нинішнього 
року запропонували до 
початку збирання хлібїїз 
понад план відремонтува
ти ЗО тракторних двигунів. 
Токаріз підтримали моло
ді слюсарі-складальники із 
бригади Володимира Бон
даренка. Заводчани дотри
мали слова: за шість міся
ців колгоспам і радгос
пам області було поставле
но .32 двигуни. А ще на 
рахунку ремонтників не
мало кормоподрібнюва
чів, гідравлічних насосів, 
мийних машин, сконстру
йованих і відремонтованих 
для замовників номер 
один — працівників сіль
ського господарства.

Співдружність колективу 
ремонтно-механічного за
воду з хліборобами вимі
рюється не лише ОДИНИ
ЦЯМИ виготовленої продук
ції. Під час масової заго
тівлі корміз робітники за
зоду відпрацювали два 
тижні в господарствах Кі
ровоградського району і 
припасли більше 20 тонн 
різнотрав'я.

Півтора місяця юму на 
робочому столі Васил-і 
Косенка появилася нова 
папка «Виконання Продо
вольчої програми — все
народна справа». У ній — 
матеріали травневого
(1982 р.) Пленуму ЦК 
КПРС, протоколи комсо
мольських зборів, котрі 
пройшли у всіх цехах. А 
ще — повідомлення про 
ударні справи молоді за
воду. З кожним днем їх 
кількість зростає

М ПОЛІЩУК.
м. Кіровоград.

ОПЕРАЦІЯ «ЗЕРНЯТКО» 
•істгтаг№ "<г " -ч.-. л ід.

семикласниць Світлану 
Дудник, Олю Мішкуровсь- 
ку, Валю Лишавську, На
талку Похилюк, старшо
класників Олексія Омель- 
ченка і Валерія Мамчура...

Уроки в полі. Для нас 
це уроки ботаніки, зооло
гії, географії, і, якщо <о- 
чете, виховні години, пе
ренесені із класу на кол
госпну ниву, А ще на ци< 
уроках зароджуються пер
ші паростки майбутнього 
вибору життєвої стежини. 
Із таких же уроків почи
нали своє трудове життя 
колишні учні Оникіїзської 
восьмирічки, а нині спеці
алісти середньої ланки 
колгоспу Алла Степовен- 
ко, Катерина Москаленко, 
Олександр Омельчук, Во
лодимир Булат. Не буду 
стверджувати, що всі чле
ни загону «Дружба» у 
майбутньому стануть аг
рономами, механі затора
ми, доярками. Аге ба-аго 
з нас перші кроки до ви
бору сільськогосподарсь
кої професії вже зробили.
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ник жнив — комбайнер, 
водій, тракторист, ремонт
ник. І ось прийшли жнива 
па поля нашого району. 
Вчасному і впсокоякісно
му збиранню хліба сприя
тимуть і агітатори — сво
їм закличним словом, доб
рою порадою, розповіддю 
про передовий досвід, про 
хід змагання. Велике зна
чення в ідеологічній робо
ті на жнивах мають і ви
ступи учасників агітбригад 

перед тими, хто 
на передньому 
за врожай.

Нинішнього 
шому районі

і хвилюваи- 
початку 

збиральна 
вінчає пращо

З радістю 
нам чекали усі 
жнив. Адже 
кампанія 
землероба. Кінцевий ре- 

| зультат її
того, як працюватиме в ці

залежить від

перебуває 
краї бптвп

«Молодий комунар» 10 липня 1982 року

нТІШИВНиГмАРШРУТАХ
«їй І гарячі дні кожний учас- народний самодіяльний тупи Л Кравченко огсамодіяльний 

танцю «Бірві- 
бажаними

року в на
працювати- 

муть 24 агітбригади, 18 з 
яких — комсомольсько-мо
лодіжні. Агітбригада ра
йонного Будинку культу
ри, яку очолює Б. Кпрііа, і

народішй 
ансамбль 
иск» стануть 
гостями на полях району. 
Разом з цими колектива
ми до хліборобів виїжд
жатимуть лектори, праців
ники служби побуту, авто
лавка.

Добре підготувались до 
жнив і художні колективи 
колгоспів району. Молодь, 
безпосередньо не зайнята 
на збиранні хліба, об'єдну
ється в агітколективи з 

тим, щоб після трудового 
дня з концертними програ
мами виїжджати на поля. 
Адже хороша пісня — по- 
мічкик у роботі.

Секретар комсомольсь
кої організації колгоспу 
імені Фрунзе Р. Шапова
лова і молодий директор 
сільського будинку кул;>-

тури Л. Кравченко органі
зували в селі Софіївиі ху
дожню агітбригаду «Ве
селка», ’ учасниками якої 
стали працівник комплек
сного приймального 
ту 1 
Г. ~ .
II. Саранен, 
середньої

) пупк- 
‘райпобуткомбіпату 

Лаврусенко, касир 
випускниця 

школи Т. Л.О-. 
вецька та інші. В нрогрч-. 
мі «Веселки» — україїісь- рова. 
кі народні пісні, ганці, гу
морески. Побувають культ
армійці і у хліборобів су

сідніх колгоспів імені Ча- 
паєва, «Дружба», <Украі- 
на».

До важливої 
господарської 
підготувала 
програму і 
Шпшкннського 
будинку культури. Очо
лює цей колектив Р. Ко-

сільсько- 
кам нації 

спеціальну 
агітбригада 

сільського 

лильська. Водій В. Голо- 
ьань,. різіюробочий В. Д\о- 
луб, вихователь дитячого 
садка Л. Кріпак та інші 
подарують працівникам 
жнивного поля ліспі про 
хліб, землю, Батьківщину.

З нетерпінням чекають 
початку жнив учасники 
агітбригади «Колос» Чср- 
воповсршківського сільсь
кого . буднику. культури. 
Цеп колектив побуває' на 
НОЛЯХ колгоспів імені 
Гелі,мана та імені Димнт-

Виступи культармійців 
стануть підкріпленням 
слова політбійців, які пра
цюватимуть па. хлібних по
лях. У цих виступах про
звучать добрі слова па 
адресу передовиків праці, 

Л. ОРЛОВА, 
заступник секретаря 
комсомольської орга
нізації районного від
ділу культури, 
емт Компаніївка.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ
НЕДІЛЯ Л ЛИВНЯ

18.00 -і.
16.45 -ч 

рибалки. 
За вашими листами.

до Дня 
Міяпі’ірод- 

18.45
— Клуб 

) — І’о'.

▲ Ц’А' (1 програма)
13.30 — Музичним кіоск. 
14.00 — Л. Малюгіи. <Иа- 
сміиікувате моє »ццртл»'. 
Фільм-вистава Київського 
російського драматичного 
театру ім. Лесі Українки'. • 
15.25 — И1слл-У2. .............
Путівка в життя.
Сьогодні — День
17.15 
Музична програма ■ 
рибалки. 18.00 
на панорама.
Мультфільм 19.00 
кіноподопожей. 20.00 
мансі! російських і радянсь
ких композиторів тіа вірші 
О. Пушкіна у виконанні ші-. 
родцої артистки СРСі3 1. Др- 
хипової. 21.00 — Програма 
«Час». 21.35 — Народні не- ' 
.події. 22.00 — 11а чемпіона
ті світу з футболу. Фінал. 
13 перерві — 22.45 — Попит 
>1И.

Редгктор
Ю. СЕРДЮЧЕНКС

Олександрійський 
індустріальний технікум 
Оголошує прийом учнів 
на 1982—1983 начальний рік
На денне зіддіг.ення на базі восьмир:^ної школи по 

спеціальностях:
виробництво штампів І прес-форм, обробка мета

лів різанням, електроапаратобудування.
На базі середньої школи по спеціальності електро- 

апаратсбудування.
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 
має трудовий стаж).

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 г.о закінченні середньої школи по
хвальними грамотами за особливі досягнення у вив- 

з цих предметів 
що закінчили 

обробка мета- 
за кои-

ченні окремих предметів, якщо 
встановлено вступні екземени; осіб, 
школу на «4» і «5», на спеціальності <« 
лів різанням» і «виробництво штампів» 
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 — з 1 по 21 серпня.
Адреса технікуму: Кіровоградська обл., м. Олек

сандрія, проспект Леніна, 62.
ДИРЕКЦІЯ ТЕХНІКУМУ.

Ульяновське середнє міське 
професійно-технічне училище № 11

ОГО-ЧОШУЄ НАБІР УЧНІВ
па 1982- -1983 навчальний рік
Учіілшцс готує кваліфікованих робітників таких 

спеціальностей:
зі строком навчання 3 роки — машиніст крана ав

томобільного, штукатур-лііцювальивк-плптковик, сто
ляр будівельний, тесляр, електрозварник ручного ЗВ-Т- 
рювакгя, сліссар-електромоптажпик; машиніст екска
ватора;

зі строком навчання 2 роки — сліосар-саитсхіпк, 
столяр будівельний, штукатур, плитковпк-ліішоваль- 
ннк;

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 навчально-виробничих комбінатах, надасть
ся право здобути виробничу спеціальність у групах 
зі строком навчання 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 па базі 10 класів одержують стипендію 
30—37 крб. на місяць.

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

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

обраної спеціальності, документ про освіту, сьідоцтво 
про народження або паспорт, медичну довідку (фор
ма № 286), чотири фотокартки 3—4 см, довідку з міс
ця проживання із зазначенням складу сім’ї.

Документи приймають щодня з 8 до 10 години.
Адреса учплігла: 317620, м. Ульяновка Кіровоград

ської обл., вул. Гагаріна, 15. Телефони: 9-11-10, 
9-11-20,9-12-20.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
на 1982—1983 навчальний рік

на денне та Еечірнє нав
чання.

Технікум готує на базі 
восьмирічної і середньої 
школи:

техніків-технологів ’ ' по 
ковальсько - штампуваль
ному виробництву, по об
робці металів різанням, 
по інструментальному ви
робництву,

техніків-механіків по 
металообробних, верстатах 
і автоматичних пініях.

Вечірнє навчання тільки 
на базі середньої школи.

Без вступних екзаменів 
на основі конкурсу доку
ментів про освіту прий
мають осіб, що закінчи
ли восьмирічну і середню 
школу, середнє профтех
училище з оцінками «4» і 
«5» на всі спеціальності 
денного й вечірнього нав
чання.

Всі інші вступники скла
дають усний 
/латематиии, 
особи 
вітою 
особи 
твір

Вступні екзамени за ба
жанням вступника можна 
складати російською або 
українською мовами.

Екзамени на денне нав
чання — зі по 20 серпня 
на базі восьмирічної шке-

екзамен з 
крім того, 

з восьмирічною ос- 
пишуть диктант, а 

із середньою —

Зам. 69. Зам. 68.
ДИРЕКЦІЯ.

ли, з 1 по 21 серпня — на 
базі середньої шноли.

На вечірнє навчання з 1 
липня по 20 листопада, по
токами.

Початок занять на ден
ному відділенні — 1 ве
ресня, на вечірньому — 1 
грудня.

Стипендія — ЗО крб. на 
місяць, іногородніх забез
печують гуртожитком.

Вступники подають заяву 
на ім'я директора техніку
му.

До заяви необхідно до
дати:

документ про освіту 
(оригінал), медичну довід
ку (формо № 286). чотири 
фотокартки 3X4 см, витяг 
з трудової книжки для 
тих, хто має стаж практич
ної роботи, а також вступ
никам на вечірнє відділен
ня. Паспорт, військовий 
квиток, приписне свідоцт
во подаються особисто.

Прийом документів з 1 
червня.

Приймальна комісія 
•працює щодня, крім неді
лі, з 10 до 18 години.

Адреса технікуму: м. Кі
ровоград, вул. Фрунзе, 6. 
Тел. 7-04-61. 7-26-11,
7-03-81.

ДИРЕКЦ1Я.
Зам. 55.

Олександрійсьие міське професійно

Оголошує
на 1982-1983

по спеціальностях: 
монтажник конструкцій- 

муляр;
машиніст автокрзиіз- 

шофер (1 рік);
тесляр, муляр-моптаж- 

шік (1 рік);
пресувальник пластмас, 
маляр- штукатур -лицю

вальник;
машиніст екскаваторів 

— тракторист;
машиніст бульдозерів, 

автоскреперів, тракторист 
З класу, шофер;

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

штукатур -лицювальник- 
плитковим (1 рік);

набір учнів
навчальний 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 навчання па базі 
8 класів — 2 роки, па базі 
10 класів — 1 рік (за ви
нятком спеціальностей, де 
строк навчання зазначено 
в лужках вище).

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

Звільнені в запас воїни 
одержують стипендію 75— 
100 крб. па місяць, строк

-технічне училище № 5
8—10навчання для них — 

місяців.
В училищі працюють 

гуртки художньої самоді
яльності, спорГІІВПІ секції.

Учні перебувають на 
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 учпліпці 
зараховується до загаль
ного трудового стажу.

Після закінчення учняи- 
ща випускники одержують 
призначення па роботу в 
Олександрію, Світло- 
водськ, Кіровоград, _ Дні
пропетровськ, Кривий Ріг, 
Запоріжжя. Електроззар-

пики і пресувальники 
пластмас направляються 
па Олександрійський елек
тромеханічний завод.

Початок занять — 1 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 3><4 см.

Документи приймають у 
канцелярії училища.

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

ДИРЕКЦІЙ.
Зам. 67.

КІРОВОГРАДСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 6 
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 1982- 1983 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

із числа осіб, ЯКІ Закінчили 10 класів, пройшли зр/’ 
дову підготовку Б школі або навчально-виробничому 
комбінаті для набуття зі скороченим строком (6 мі« 
сяців) навчання таких спеціальностей: токар, слюсар 
механоскладальних робіт, слюсар по ремонту про- 
мислового устаткування (приймають із 17 років), 
електромонтер по ремонту й експлуатації електроус
тановок, слюсар по монтажу промислового устатку
вання (приймають із 17,5 року).

На базі 8.. 10 класів (строк навчання 10 місяців) для 
набуття спеціальностей: тскар, токар-револьверник, 
слюсар механоскладальних робіт, слюсар-ремонтник. 
слюсар-інструмеглальник, слюсар по монтажу про
мислового устаткування, електромонтер по експлуа
тації промислових установок, столяр-верстатник, 
електрозварник ручного дугового зварення, елек
трозварник напівавтоматичного зварення.

Стипендія — ЗО—70 крб. на місяць. Особи, які нав
чаються на базі 8 класів, перебувають на повному 
державному утриманні.

Початок занять — 1 липня (груп зі скороченим 
строком навчання), всіх інших — 1 вересня.

Документи приймають щодня, крім неділі, з 9 до 
16 години. л

Адреса училище: м. Кіровоград, вул. Декабрис
тів, 26.

Зам. 63. ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.
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«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 
областного комитета 

ЛКСМ Украины.

Па украинском языке.

НАША АДРЕСА}

316050. МСП

м. Кіровоград, 

вул. Луначарського, 36.
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