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ТЕЛЕГРАМА

ГЕРОЇ ЖНИВ-ЗА ПРИКЛАД!
Рік видання XVII

Кіровоград, редакції газети

«Молодий комунар*

Коли я разом з делегата
ми XXV з’їзду КПРС О. В. 
Гіталовим, Л. Й. Шліфером 
та А. К. Куцим підписував 
листа до молодих жниварів 
Кіровоградської та Одеської 
областей, я не сумнівався,

ТЕЛЕГРАМА
Радгосп сМаріампільськиїі» 
Петрівського району, 
Григорієві ОТРОШКУ.

Поздоровляю з трудо
вою перемогою — намо
лотом 10 тисяч центнерів 
зерна!

Рівняючись на передових 
комбайнерів радгоспу В. П. 
Тимофссва, О. І. Клочкова, 
В. В. Тимчура та І. В. Чума, 
на, Ви працювали з моло
дечим запалом і досягли
успіху. Тепер, у гарячу по. І! що наші поради дійдуть до 
ру, коли трудівники кол
госпів і радгоспів області 
за прикладом кубанців бе.

. руть підвищені зобов’язан- 
" ня, вишукують додаткові ре

зерви збільшення продажу 
зерна державі, дуже важ
ливо, щоб усі ланки зби
рального комплексу пра
цювали чітко, злагоджено. 
Самовіддана праця, вміле і 
раціональне використання 
техніки, чітка організація 
робіт — ось складові еле
менти успішного закінчен
ня косовиці ранніх зерно
вих. Досвід передових ком
байнерів стане прикладом 
для всіх молодих жниварів 
Кіровоградщини.

Змагаючись

за приз 
„Золотий колос11, 

молоді жниварі

Григорій 
Отрошко 

і сімейний

екіпаж

батька й сина

Молчанських

намолотили

10000 центнерів 

зерна!

серця КОЖНОГО МОЛОДОГО 

трудівника, допоможуть йо
му піднятися у своїй май
стерності, подолати рубіж у 
10 000 центнерів зерна.

Жнива назвали героїв 
хлібної ниви. Щиро вітаю 
Григорія Оірошка та Арка- 
дія Молчанського, які пер
шими серед молодих ком
байнерів Кіросоградщинн 
досягли такого намолоту! 
Бажаю всім молодим хлібо
робам вашої області успіш
но завершити косовицю 
ранніх зернових!

О обком ЛКСМ України
Т Е Л Е Г

Фото В. КОВПАКА.

На фото: вгорі — у загінні агрегати комсомольців 
р. ПІСКУНА та Ю. СОЛОПА; зліва — тракторист Ю. СО
ЛОП.

Навіть досвідчені хлібороби ие пам’ятають таких частих 
доїців: ось вже впродовж двох тижнів вони заважають жни
варям. А орачі ие знають втоми — готують грунт під ози- 
йііпу.

Падаючи особливого значення збільшенню виробництва 
зерна озимих культур у наступному році, механізатори дру
гої тракторної бригади колгоспу Імені Чкалова Петрівського 
району розробили ряд заходів для підвищення їх врожай
ності. Розширилось озиме поле. Займе воно 1200 гектарів 
Заздалегідь потурбувалися, щоб різко збільшити площі по 
чистих і зайнятих парах під ці культури Нині вони роз
містилися на 450 гектарах. Ділянку добре доглядають: піс
ля кожного дощу механізатори закривають вологу.

У бригаді збирають врожай у першу чергу на площах, де 
У вересні господарюватимуть сівачі. Оранку ведуть десять 
агрегатів. Всупереч погоді комсомольці Василь Царенко. 
Василь Піскуп, Юрій Солоп, Олександр Гавриленко та Ва
лентин Руденко щозміни доповідають: є понадпланові гек
тари. Трудяться відмінно і інші трактористи, не було ви
падків, аби хтось не виконав планового завдання. Днями 
до орачів підключилися комсомолець Віталій РулпицькиП, 
досвідчені механізатори Іван Павлович Люлька. Дмитро 
Антонович Солоп. Спільними зусиллями механізатори за
кінчують підготовку грунту для сівби 'озимих культур.

О. ГІТАЛОВ, . 
бригадир тракторної 
бригади колі оспу імені 
XX з’їзду КПРС Но- 
воукраїнською району, 
двічі Герой Соціаліс
тичної Праці, делеіат 
XXV з’їзду КБРС.

П. ВЕДУТА, 
голова колгоспу імені 
XXII з’їзду КПРС Бс- 
рсзівського району Оде
ської області, двічі Ге
рой Соціалістичної Пра
ці, делегат XXV з’їзду 
КПРС.

Григорієві ОТРОЖКУ, Аркадісві МОЛЧАНСЬКОМУ

Сьогодні ви перші на хлібній ниві!
На бункерах ваших комбайнів по десять зірок. Вітасмо із щедрим ужинком! 

Упевнені, що, наслідуючи ваш приклад, сотні молодих женців області ще активніше 
розгорнуть трудове змагання, боротимуться за успішне закінчення косовиці ранніх 
зернових.

ОБКОМ ЛКСМ УКРАЇНИ.

Кіровоград

змагаємось
Сьогодні у хліборобів паіі- 

популярніше слово — «об
жинки». Для жниваря це 
найбільше свято — підсумок 

^іалруженої трудової вахти.

Є тисяча!
В останні дні косовиці 

ранніх зернових трудівники 
колгоспу «Авангард» Сав- 
ранського району вітали 
комбайновий екіпаж Дмит* 
ра. Андрійовича Кульова, у 
якого напарником молодий 
комуніст, новачок на жни-' 
вах Михайло Рибачук. Ку- 
льов і Рябачук «Нивою» на
молотили тисячу юпн хліба.

200 РЕЙСІВ 
ХЛІБНИМИ ТРАСАМИ

З відмінним результатом 
закінчив жнива комсомоль- 
с ьк о - м о.і од і ж і і и й е к і п а ж
Миколи Бузи з колгоспу 
імені Суворова Татарбуиар- 

кого району.
Двадцятип'ятирічний по

дій записав на спій рахунок 
понад 800 тонн зерна, пере
везеного на лік іа елеватор.

'іійрГ
Л‘ОТг«а і*. н. к. Круцс^.-
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СЬОГОДНІ ПОПЕРЕДУ
Григорій ОТРОШКО з радгоспу 

«Маріампільський» Петрівського ра
йону комбайном «Колос» намолотив 
10041 центнер зерна.

Аркадій МОЛЧАІІСЬКИЙ з кол
госпу імені Фрунзе Ульяновського 
району («Пива») — 10007.

Анатолій ТЕТЕВА з колгоспу іме
ні Фрунзе Ульяновського району 
(«Колос») — 8680.

Віктор СЕНДЗЮК з колгоспу іме
ні Кірова Бобринецького району 
(«Колос») — 8079.

Василь ШАТКОВСЬКИЙ з кол
госпу імені Фрунзе Ульяновського 
району («Нива») — 8000.

Віктор РЕМІНЯК з колгоспу іме
ні Фрунзе Ульяновського району 
(«Колос») — 7775.

Анатолій ДЖЕНКО з радгоспу; 
«Інгульський» Устннівського район, 
ну («Колос*) — 7473.

Віктор КВАШУК з колгоспу «Ро
дина» Ульяновського району («Ни
ва») — 7431.

Анатолій ЮХИМЕНКО з колгоспу 
імені Кутузова Новоукраїїіського ра-’ 
попу («Колос») — 7246.

Микола БОЙКО з колгоспу імені 
Калініна Бобринецького району («Ни
ва») — 7219.

Андрій ГАЛУШКА з колгоспу 
«Україна» Новоархангельського 
йону («Нива») — 7192.

Микола ЛИСЕНКО з колгоспу 
пі Орджонікідзе Ульяновського 
иону («Колос») — 7070.

ра-

іме*

■ У засіки Батьків-1 
Іщини наростаючим 

потоком іде хліб но- № 
вого врожаю. 
подарства Кірово-1 

Іградщини від- ■
правили на елевато-« 
ри 743 591 тонну | 

зерна.

Посилюють тем-1 
Іпи трудівники се

ла Світловодськогс І 
району, які плані 
продажу хліба дер-1 

Іжаві виконали на® 
82,5 процента. і 
Відчутну допомогу І 
старшим товаришам | 
тут подають комсо-® 

^МОЛЬЦІ. І



2 стор ,,МолодяИ комунлр“ серпня 1978 року

ГАРЯЧЛ ПОРА НИШ ИЛ 
ЗНАМ’ЯНСЬКО.ЧУ КОН
СЕРВНОМУ ЗАВОДЕ ВАГА 
ТИН УРОЖАИ ОВОЧІВ I 
ФРУКТІВ ДИМУЄ СВОЇ 
ТЕМПИ РОБОТИ ТУТ І НА 
ДОПОМОГ У КОЛЕКТИВОВІ 
И Ц11Р11Є М С Т В Л І Р ИІX А Л И 
50 УЧНІВ КІРОВОГРАД
СЬКОЮ МЕДИЧНОГО УЧИ
ЛИЩА. ШВИДКО ОСВОЇВ
ШИ ПРИЙОМИ ПЕРЕРОБ
КИ ДАРІВ САДУ І ГОРОДУ. 
МАЙБУТНІ медики пра
цюють СЬОГОДНІ НАРІВ
НІ З ДОСВІДЧЕНИМИ ро
бітниками ЗАВОДУ.

НА ФОТО: УЧНІ МЕДУЧИ
ЛИЩА (ЗЛІВА НАПРАВО) 
АСЯ КОРШЕНКО, ЛАРИСА 
ГЛУЖАН, ТЕТЯНА ПОРИВІ- 
НА, АНАТОЛІЙ ТОМИЛО 
ГОТУЮТЬ ДО КОНСЕРВУ
ВАННЯ СОУСНІ КАБАЧКИ.

Фоісі А. КОРОІІЧЕІІКА.

ЗА ПАРТАМИ — РОБІТНИКИ

І

ВІН ІЩЕ РАЗ включив передачу, 
але побачив, що й ця спроба 

нічого не дала. Підбирач забився 
жмутками ячменю і трави. Зупинив 
комбайна, збіг, легко кидаючи своє 
богатирське тіло, по вузькому, як 
на кораблі, трапу.

З висоти кабіни «Колоса» бачив, 
що валки покладені нерієномірно і 
тягнуться до крутого горизонту зви
вистими смугами. Побачене ж на 
землі й зовсім зіпсувало настрій. 
Ячмінь у валках то купчився кучу
гурами, то лягав по стерні тонень
ким шаром, то знову збивався в 
розкуйовджені стіжечки. Аж лай
нувся спересердя. Він розумів, що 
комбайнер, котрий косив у валки, 
ні в чому не винен. У цьому вибал
ку, де пшениця вилягла, йому, пев
но, раз по раз доводилось відводи
ти комбайн назад, ще і ще раз по
чинаючи захід. Краще й сам не ско
сив би. Але розуміння тої обстави
ни настрою не поліпшувало. А тут 
іще цілий день доводиться працю-

ться рідше, ніж у інших, намолоти— 
завжди більші. А йому мало бути 
одним із двох кращих. Хочеться 
завжди бути лідером. Нинішнього

ОСТАННЯ
НИВА т;жник"

оати самому. Був би помічник, по
слав би його вперед, щоб розкидав 
уздовж загінки купи ячменю, та 
Василя викликали сьогодні у військ
комат.

«Либонь, уперше, братимуть на 
облік», — подумав, усміхаючись про 
себе, комбайнер. Згадав, як цей 
учорашній восьмикласник старан
но приховував своє хвилювання, по
відомляючи про повістку. «Читав на 
папірці «наказую завитись» і вже 
уявляв себе солдатом Василем Бар
иасом, безстрашним та бравим, 
словом, справжнім мужчиною», — 
ще раз усміхнувся Микола Попа
дюк і вже веселіше взявся до робо
ти. Очистив забиті соломою пальці 
підбирача, спробував прокрутити 
барабан. Але той не рухався навіть 
від його дужих зусиль. І тільки ло
мом удалось прокрути'и механізм.

Комбайнер зібрав інструменти, 
піднявся в кабіну і запустив агре
гат. Усе нормально. Перед тим як 
знову рушити, оглядіься.

Безмежне поле відкривалося йо
му з висоти комбайна. Збіжжя зі
брано майже скрізь, лише кілька 
десятків валків іще лежали на цій 
ниві. Та ще он позаду на сусідньо
му полі рухається комбайн. То «Ни
ва» Володимира Ог.ексійоєича Граж
дана, його вогненного побратима...

Дим валив усе густіший, і хоча по
лум’я ще не вирвалося назовні, 
Микола знав, ще через хвилину- 
другу стигла пшениця може затрі
щати під навалс-ю червоних язиків року він одного дня вивантажив з 
вогню. їхня, колгоспна пшениця, з 
якою зв'язано стільки дум і трииог, 
яку так рясно полито потом! Мико
ла неначе всім тілом відчув смер
тельний подих вогню. Руки ще міц
ніше стиснули кермо, аж побіліли 
кісточки пальців.

Нарешті «Колос» пройшов ці три
ста метрів. Микола Попадюк опус
тив жатку, і став обкошувати небез
печний комбайн. Побачив, що ще 
багато хліба залишається всередині 
кола, і ще раз завів свій агрегат...

І коли вже ніде було повернути 
машину, заглушив двигун. Схопив 
вогнегасник, підбіг до Граждана, 
який метушився з червоним бало
ном у руках біля комбайна. Двома 
вогнегасниками вони швидко залили 
полум я. Поле було врятовано. 
Тільки після цього Микола Попадюк 
перевів подих. Оглядівся. Виявляє

ться, вони на по
лі були вже не 
одні. З лопатами 
в руках сторож
ко обходили не
безпечну ділян
ку солдати, що 
приїхали на жни
ва з далекого 
гарнізону, трохи 
осторонь рухався 
трактор з 

готовий був 
миті прокласти борозну, щоб 
тувати хліб від вогню.

Вже потім, заспокоївшись, 
розбиралис» у причинах 
Виявляється, солома затлілася від 
тертя неправильно відрегульованих 
сегментів жатки. Іскри потрапили в 
барабан, де їх роздуло в полум я. 
Вогонь бурхав усередині комбайно
вого черева, а могло б... (м усім 
стало моторошно від думки, що б 
сталося, якби червоний півень ви
рвався на широкі простори стиглих 
хлібів...

Микола Попадюк завів комбайн у 
загінку і погнав до горизонту, де на 
блакитному тлі колоски пшениці 
зливались в одну золоту лінію.

гом. Тракторист
плу- 
що- 
уря-

ЭОНИ 
пожежі.

Це було на торішніх жнивах. Ра
зом з Гражданом водили вони свої 
комбайни полем, котре неначе па
шіло під жарким сонцем. Микола 
уважно придивлявся де хедера, 
контролюючи, як лягає хліб у вал
ки. І раптом помітив якусь зміну у 
звичній картині жнивного лану. 
Рвучко підвів голову. Так і є. В сіро
му стовпі куряви, ЩО стояв над 
агрегатом Граждана, помились білі 
клубки. «Пожежа!» — промайнула 
тривожна думка. А рука вже авто-
матично вмикала третю, підвищену 
ШВИДКІСТЬ. Він швидко вів свій 
« олос» до комбайна Володимира 
Олексійовича, та йому здавалося, 
що ста п ятдесяти кінських сил дви
гуна вистачає лише на те, щоб лед
ве-ледве прокручувати колеса.

Це було, очевидно, останнє його 
поле в цьому році. Може, десь іще 
й залишились клини, та навряд 
Зранку був на току, бачив: баро
метр (дотепно придумано: на шкалі 
з поділками — скляна трубка, в 
котру щодня підсипають певну кіль
кість зерна) показував, що план 
продажу хліба державі виконали. 
Інший би радів: кінчаються жнива— 
двадцять днів нелегкої праці від 
зорі до зорі, нервового очікування 
погожої днини, гонитви за намоло
том, а він — ні. Зрештою, ці двад
цять днів — апофеоз року роботи 
біля комбайна, та й не тільки біля 
нього. А тривоги про запасні части
ни, котрі де «Колоса» ще дефіцит? 
А виступи на комсомольських збо
рах, котрі переходили в суперечку 
з постачальниками? Він недар
ма боявся: ледве встиг підготувати 
комбайи, закінчив перед самісінь
кими жнивзми...

То чи варто радіти, ще жнива за
кінчуються?’А втім, була й ще одна 
причина поганого настрою. Очевид
но, він і цього року не буде пере
можцем. Минулого року зайняв 
друге місце у змаганні, цього — 
теж. Ніяк не наздогнати Миколу 
Григорозича Морозова!

Микола Попадюк знає, що в рад
госпі їх обок називають асами. 
Справді, комбайни у них зупиняю-

бункера 519 центнерів зерна—Мо
розов — 663, він молотив більше--
Морозов ще більше. І тільки одно
го разу, 26 липня, залишив суперни
ка далеко позаду, намолотивши з 
Зі гектара поля 859 центнерів зер
на. Морозов того дня взяв 486 
центнерів з 20 гектарів. На ранок 
Володя Завірюха, комсомольський 
секретар, привіз герехідкий вим
пел. Завжди б такі

У нього є причини прагнути бути 
найпершим... •

Було це років чотири тому, ще до 
реорганізації колгоспу в радгосп. 
Пройшла чутка, що в господарство 
приходить новенький «Колос». Ко
му? Хто отримає машину? Це не да
вало спокою нікому з комбайнерів. 
А до Миколи Попадюка долинув 
відгомін палких суперечок між го
ловою колгоспу Віктором Федоро
вичем Пухирем і головним інжене
ром Володимиром Флорею. Голова 
був категорично проги того, щоб 
посадити на новий потужний ком
байн молодого водія. А Флоря, сам 
тоді ще комсомолець, захищав 
кандидатуру Миколи.

Він не дуже претендував на нову 
машину. Он Морозов мало не двад
цяті жнива за кермом, кому ж іще 
довірять? Але, дізнавшись про ці 
суперечки, про те, як голова зне- 
оажливо говорив про йс-го молоді 
роки, просто-таки запалився бажан
ням сісти за кермо «Колоса».

То?к коли йому, Миколі Попадю- 
ку, все ж єручили ключі від новень
кого СК-6, він без утоми, з тою ж 
злістю ураженого самолюбства ви
вчав усі особливості машини, вчив
ся миттю знаходити несправність.

Потім послали до Ростоєа-на-До- 
ну освоювати нові комбайни. Він 
охоче працював у складальному 
цеху «Ростсельмаша», складав «Ни
ви», а потім дізнавався про відмін
ності таганрозьких «Колосіє».

Ні, тоді ча жнивах йому не вда
лося перемогти. А як хотілося, всі 
думки були про це. Знав гро обра
зу обійденого Морозова, який не 
сумнівався, що новий комбайн да
дуть йому, відчував, що й інші ком
байнери не дуже схвалюють вибір 
колгоспного .керівництва. І все ж 
переконався, що його потужний і 
надійний «Колос» стане справді 
першим комбайном колгоспу. В со
бі ж він уже не сумнівався — знан
ня були!

Тріумф прийшов. На жнивах 1974 
року він намолотив понад 10 тисяч 
центнерів зерна і зайняв перше міс
це в соціалістичному змаганні ком
байнерів колгоспу «Україна».

Отже, його жнива наближаються 
до кінця. Морозов завів сьсю «Ни
ву» (отримав усе ж торік) на заліз
ничну пла'форму і поїхав. Аж у 
Курську область, на допомогу. А він 
тут дозбирує на незручних ділян
ках. Ясно, що суперника вже не на
здогнати. Якби ще поле велике, 
простір... Для його потужного ком
байна площі потрібні привільні і 
врожайні. Може б, і вдалося збли
зитись із Миколою Григоровичем. 
А так... Що ж, комусь і на останніх 
нивах урожай збирати треба.

З колегою Морозовим еони ще 
поміряються силами. Восени. Жни
ва не кінчаються сьогодні’

М. ВІДЕНКО.
Радгосп «Україна» 
Маловисківського району.

хг СВІТЛОВОДСЬКУ. як піде,, видно характерну 
У рису сьогоднішньої вечірньої школи: вона знач
но помолодшала. Все менше серед старшого поки. 
ЛІННЯ лишається людей, ЯКІ не ВСТИГЛИ завершит;! 
освіту. Все більше юнаків і дівчат поєднують рооз- 
ту з навчанням.

У молоде місто (а середній вік світловодця — ЗО) 
їдуть звідусіль. І якщо вирішують зостатися тут на
завжди, то неодмінно постають перед потребою по
глиблення знань. Бо Ж на більшості нідпрлем, 
Світловодська можна працювати, тільки маюча 
атестат про середню освіту. До того ж, і визна
чаючи переможців соціалістичного змагання, там не
одмінно враховують успіхи молодого робітника в 
навчанйі.

Здавалося б, за -таких умов життя вечірньої по
стійно в центрі уваги комітетів комсомолу. Особ.ти-Г- 
по зараз, коли школа набирає повни контингент' 
учнів, готуючись до першого вересня. Однак...

Розмовляємо з Анею Юр євою, секретарем комсп. 
мольської організації міськзмішторгу. В орі лизанії 
двісті комсомольців. Шестеро цього року одержали 
атестати, п’ятнадцятеро продовжують навчатися. 
Конкретна, ділова увага до них? Наприкінці на
вчального року заслухали звіт заступника секрета«

В АТЕСТАТІ. 
ЧИЯ ТУРБОТА?
ря саме з цього питання. Тоді ж трьом випускникам > 
вечірньої, котрі успішно закінчили навчання, вручи
ли цінні подарунки. Індивідуальні звіти? Не прак
тикували.

— А ми на комсомольських зборах даємо ви
робничі путівки на навчання, — повідомила секре
тар комітету комсомолу заьоду «Пластик» Галина 
Іванова.

Хороші форми роботи. Але ж чи досить цього, аби 
вечірня школа стояла в ряду першочергових справ? 
Рейдн-персвіркн успішності і навчання учнів, спів
дружність з учительськими колективами, зацікавле
ність роботою позастатутннх комсомольських орга
нізацій вечірньої — все це вимагає набагато серйоз
нішої уваги від названих комітетів комсомолу. Мені 
довелося побувати у двох вечірніх та одній заочній 
школах міста, і всюди педагоги нарікали па те. що 
молодіжні активісти слабо їм допомагають. На комі
тети комсомолу багатьох підприємств і організацій 
ще не можна покластися, як на надійних помічників 
у комуністичному вихованні юнаків і дівчат. При
ємний виняток становлять хіба що міськпобутком- 
біиат, заводи чистих металів, твердих сплавів, 
об’єднання «Дпіпроенергобудіндустрія» та ще два- 
три підприємства. А решта?

— Як учитися — особиста справа самих учнів, — 
почули ми від одного з комсомольських секретарідь^ь 
Світловодська. — Про це не варто навіть говорити.

Дивна логіка. Можливо, нею керуються і в міськ
комі комсомолу? Адиїе чіткого контролю за навчан
ням виробничників так і по налагоджено. Жодного 
разу не спитали суворо з тих- комсомольських акти
вістів, які занедбали цю роботу, а досвіду кращих 
не узагальнили і не поширили. Не сягає сюди про
міння «Комсомольського прожектора». Навіть зібра
ти інформацію про те, хто і де з працюючої молоді 
вчиться чи збирається вчитися, для міськкому не
легко.

\ вечірній школі № 3 ми разом з її директором 
Галиною Іванівною Чередник переглянули звіт про 
підсумки навчання одного з випускних класів. Чет
вірки і п ятіркм попадалися як ’щасливий виня
ток, головний же масив — трійки, які ще невідомо 
куди тяжіють — угору чи вниз за шкалою оцінок. 
ІДо її казати, ставлення учнів до навчання — важ* 
лнва проблема у вечірніх школах міста. Але її роз
в’язанням цікавляться поки що одні педагоги. У 
комсомольців-актнвістів, очевидно, знайшлися спра
ви важливіші. Невже так буде й цього року?

Піші у працівників вечірніх і заочних шкіл—важлгД^Ж 
ва пора. Закінчується набір учнів. Звіряються спис« 
кн, одержані у відділах кадрів підприємств, допов
нюються дані, взяті під час квартирних обходів, ве
деться робота із заявами. Але серед усіх цих доку
ментів рідко понадаються направлення комсомоль
ського комітету. У міськкомі мені показали комсо
мольську путівку на навчання. Як зразок. Жаль 
тільки, що ці путівки директори світловодських шкіл 
побачили, теж як зразок, лише на обласних курсах 
підвищення кваліфікації. А ця форма роботи могла б 
значно допомогти педагогам. Адже, відчуваючи за 
плечима увагу колективу, турботу товаришів, моло
ді робітники краще працюють і вчаться.

В останні роки вечірня й заочна школи розвиваю
ться по шляху омолодіння. Це ставить відповідальні 
завдання перед комітетами комсомолу. На часі — 
нові форми роботи, і світловодцям є над чим поду
мати напередодні першого вересня. Лозунг «Навчан
ня особиста справа кожного» не витримує крн-

Т. ЛЮДНА, 
спецкор «Молодого комунара».

м. Світловодськ^
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СПОСІБ ЖИТТЯ-
РАДЯНСЬКИЙ:
ЙОГО ХАРАКТЕРНІ РИСИ

----------------------- ------ ---------------------------

ЯКІСНО почни зміст життя радянських людей вияв
ляється цент м перед у сфері праці. Соціаліс- 

—Ж^ічіпш лад, система наших суспільних відносин, ко
муністичне виховання трудящих формують і утвер
джують нове ставлення людей до праці — як до 
громадського обов'язку і як до найпершої життєвої 
потреби. Соціалістичний спосіб життя починається 
саме із загального визнання суспільної ролі праві, 
коли діоди, за словами В. І. Леніна, працюють з ус
відомленая необхідності працювати на загальну ко
ристь. - ; л.»

Важливою рисою нашого способу життя є колек
тивізм, спільність людей у їхній різноманітнії! діяль
ності, гармонійне поєднання у них особистих, колек
тивних .і громадських інтересів, почуття господаря 
своєї країни і своєї долі. Таким господарем стає той, 
хто працює, хто заінтересований у розвитку виробни
чої діяльності па своєму підприємстві, уболіває за 
стан справ у державі в цілому.

Наша радянська дійсність діє багато прикладів виконан
ня трудівниками різних галузей народного господарства' 
свого громадського обоз'язку (cyv.iii.ia праця. перехід пе
редовик працівників у відстаючу брі.іаду або зміну. настав
ництво). Саме тика праця людей, що об'єднані єдиними ці
лями, інтересами, ідеалами, що підтримують одне одного, 
допомагають одне одному, і породжує колектив у соціаліс
тичному розумінні цього слова. Прикладів вияву колекти
візму радянських люд й можна наассіи багато. Візьмемо 
комсомольсько-молодіжні колективи і ?щої області. їх близь
ко 900. Це велика сила на підприємствах, у колгоспах, у 

Дрчдщельпкх орглнізаці.іх. Ось, наприклад, /аака по виро- 
’-''сіуванню кукурудзи колгоспу імені Леніна Н or caps ангель

ського району, яку очолює Валентина Єфременко. Ланку 
стсорнлн -1973 року, коли в області почався ру<х кухурудзв- 
зодів за одержання 100 цліт:іерл:огс> врожаю з ьежнемда гек
тара. За ланкою закріпили землю, і члени її — молоді ко
муністи і комсомольці — зуяілн довести, на що здатна наша 
земля, коли у неї е добр ій, згьзятяй господар. 'Іспер моло
ді механізатори одержують найвищий в області врожай ку
курудзи — по 100—105 центнерів з гектара. Члени ланки 
Ьчаться, підвищують свій професійний і загальноосвітні її рі
вень, поєднують трудову діяльність з активною участю в 
Громадському житті. Ланкова Валентина Єфрех-егко — члені " 
комітету комсомолу колгоспу. член райкому та обкему 
ЛКСМУ. Іван То.мак і Георгій Кокіт — депутати сільської 
Ради депутатів трудящих. Майже всі молоді механізатори 
мають постійні комсомольські доручення. Хлопці і дівчата 
ланки разом не тільки з праці. й у відпсчпііку. в радості 
і в бід,. Яка робота — така н шана і людей, і комсомолу, 
і держави. Всі члени ланки .мають адміністративні її ком
сомольські зьохочелчя. а сама ланкова — лауреат премії 
Ленінського комсомолу, нагороджена орденом «Знак По
шани». ’ ’

Подібне, можна розповісти і про і смсомольсько-молодіж- 
иу тракторну бригаду колгоспу імені Кг-ліні.ча Олексаидрій-

Продовження. Початок у газеті за 7 серпня.

ського району, яку очолює молодий комуніст кавалер орде
на Трудового Червоного Прапора Віктор Галушка. комсо
мольсько-молодіжну трактирну бригаду колгоспу «Зоря ко
мунізму», яку очолює Василь Іваь.е-щіч Мотсрі.ьй, Герой 
Соціалістичної Праці, лауреат премії Ленінською комсо
молу, та інші колективи.

ЯСКРАВИМ виявом радянського колективізму є 
рух наставництва. Новатори виробництва, то мають 

великий професійний і життєвий досвід, наслідують 
г.риклад ленінградських наставників-вихователів — 
беруть шефство над молодими працівниками, подають 
їм постійну допомогу в оволодінні передовими ме
тодами виробництва, у підвищенні кваліфікації, сте
жать за їхнім навчанням і відпочинком, іншими слова
ми — вчать молодь жити і працювати г.о-комунісгич- 
ному. Нині лише в нашій області цю благородну місію 
виконують близько 3 тисяч ветеранів і передовиків 
праці. Серед них: М. М. Лавренко — бригадир брига
ди слюсарів-моптажииків цеху металоконструкції! 
Олександрійського електромеханічного заводу, О. О. 
Кошурко—слюсар-складальник заводу «Червона зір
ка», 1 ерой Соціалістичної Прані. Велику роботу по 
вихованню гідної зміни колгоспного селянства па 
славних трудових традиціях викопує Олександр 
Васильович Гіталов — знатний хлібороб країни, 
двічі Герой Соціалістичної Праці — в колгоспі імені 
XX з’їзду КІ1РС Новоукраїнського району.

ХАРАКТЕРНОЮ рисою соціалістичного способу 
життя є соціально-політична активність людей, 

революційно-перстворюючий, ініціативний характер 
усієї життєдіяльності — і трудової, і позатрудової 
сфери. Активно заінтересоване ставлення людей до 
справ суспільства і держави, свого колективу виявля
ється в соціалістичному змаганні, в русі за кому
ністичне ставлення до праці, в участі в управлінні 
справами колективу, всього суспільства і держави. 
Яскравим виявом соціальної активності людей є 
соціалістичне змагання, патріотичні починання тру
дящих. спрямовані на виконання накреслень партії. 
Трудящі, втілюючи в життя рішення XXV з'їзду 
КПРС, спрямовують свої зусилля на пошуки нових 
резервів, підвищення продуктивності суспільної праці, 
поліпшення виробництва, підвищення якості продукції. 
Передові колективи країни виступають з цінними 
починаннями, закликають трудящих сконцентрувати 
всі зусилля на виконанні найважливіших завдань де
сятої п’ятирічки. Вірний помічник партії в цій справі— 
радянська молодь, комсомол. Так, наприклад, Кіро
воградський обком комсомолу розробці; умови соці
алістичного змагання на кожен рік і п’ятирічку в ці
лому всі комсомольсько-молодіжні колективи об
ласті взяли соціалістичні зобов’язання на 1976 рік, 
для яких характерні не тільки високі цифрові показ-

3 стар

пики, а її висока ідейна спрямованість. Молодіжні 
колективи працюють під- девізами: ’ «П’ятирічці 
якості — комсомольську гарантію», «Високоефектив
ному використанню сільськогосподарської техніки 
Г подовженню строку її служби — комсомольську 
турботу». Комсомольсько-молодіжні тракторні брига
ди борються за перехідний приз імені двічі Героя 
Соціалістичної Праці О. В. Гіталова, комсомольсько- 
молодіжні механізовані ланки по вирощуванню цук
рових буряків — за приз імені Героя Соціалістичної 
Праці ГІ. Громі'ічук, молоді комбайнери — за приз 
«Золотий колос», комсомольсько-молодіжні ланки по 
вирощуванню кукурудзи на зерно — за приз «Золо
тий качан», молоді доярки — за приз «Першій чотири- 
тпсячвиці Кіровоїрадщинн».
Ю> ИСОКА соціально-політична активність радяп- 
** ськіїх людей виявляється не тільки у сфері, мате
ріального виробннш ва, а й в інших сферах суспіль
ного життя. В наші дні здійснюється заповітна мрія 
В. І. Леніна, щоб усі трудящі поступово залучалися 
до справ управління державою, суспільством. У нашій 
країні, з часу прийняття Конституції СРСР школу 
управління державою в Радах пройшло понад 22 
мільйони чоловік, причому, крім депутатів, у Радах 
постійно працюють 25 мільйонів активістів. Практич
но в управлінні державою бере участь кожен четвер
тий громадянин Країнз Рад. Нині лише у промисло
вості більш як 15 мільйонів робітників беруть актив
ну участь у діяльності фабрично-заводських проф
спілкових комітетів, а 6 мільйонів увіходять до скла
ду постійно діючих виробничих нарад. Активну участь 
в управлінні державою бере наша молодь. Так, до 
місцевих Рад депутатів трудящих обрано понад 618 
тисяч (28,2 процента від усієї кількості депутатів) 
молодих людей віком до 30 років. Молодь становить 
15,7 процента депутатів Верховних Рад союзних 
республік і 18,4 процента — Верховної Ради Союзу 
PCP.

Характерною рисок; радянською сік.сіоу життя є рівність 
людей праці, товариськість, взаємодопомога, співробітни
цтво, дружба між людьми різних класів соціальних груп, 
націй і народностей. Керівну роль у радянському суспільстві 
ьідіграє робітничий клас, як найбільш ері аіизОінчінй, ідейно 
зегартооапнй. діісции тічизаннй клас су спілі ства. Але при
рода соціалізму така, що перетвори.іч П селяї.стьо, надала 
тісну небачених у минулому організованості і »іурчова пості, 
об'єднала йоге а єдиний соціалісіїїчний клас, що разом з 
робітничим класом будує комуністичні; суспільстпо, у своєму 
способі життя втілює найкращі асиальні риси соціалістич
ного способу життя. В увозах розвинутої о соціалізму союз 
робітничого класу і колгоспною солянстіа перетворився и 
міцну дружбу між ними. Ці класи поступово зближуються 
умовами праці, побуту, рівнем духовної культури. Місто, як 
більш розвинуте в індустріальному й культурному відно. 
іпєііііі, бере шефство над селом. Наприклад, у соціалістич
них зобов’язаннях трудящих міста Кіровограда па 1976 рік 
передбачено подавати допомогу селам у будівництві тва
ринницьких приміщень і теплиць, перевезти на поля 30 тисяч 
теніт органічних і мінеральних добріш, відпрацювати на по
лях колгоспів і радгоспів не менш і.к 95 тнет.ч людино-днів, 
Кімічіїз обробити 10 тисяч гектарів нслів. Велику допомогу 
селу подають міська молодь, студенти. Ніші в області пра
цюють десятки студентських будівельних загонів, а в разі 
потреби під час збирання врожаю восени тисячі студентів 
виїжджають па село.

н. ямко, 
кандидат філософських наук, старший викла
дач кафедри філософії і наукового комунізму 
Кіровоградського інституту сільськогосподар
ського машинобудування.

(Закінчення буде).
П

ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО

Д' КОСМОС“ ..У ЛІС“, 
„ДО БАБУСІ™“

Після благодатного дощу визирнуло 
чисте, наче вмите дівчатко, сонечко. Ще
бетали пташки, дерева і кзіти тягнися до 
сонця, немов гукали: «А йди-но сюди? 
Погрій, повеселися разом з нами. Освіти 
цей чарівний куточок, і ти побачиш своїм 
всевидющим оком, скільки дітвори зіб
ралося, скільки тут радості, сміху, весе
лощів».

Куточок дітям подарували дорослі. 
Гойдалки, човники, ракети, автомобілі — 
все зроблено для них. Радійте, що над 
вами чисте небо, що поруч тато і мама, 
а все потопає у квітах міського парку, 
що в Новоукраїнці.

Неспокійний старший «Аїр акціону», 
комуніст С. П. Харута, все придивляє
ться, щосо удосконалює. Згадує, мабуть, 
ж2оє нелегке дитинство і радіє щастю 
Ліууків. А ось В. Л. Поповкіна розсаджує 
малят дитячого садка. Кого на машину 
чи мопед, а кого на ракету. Мить — і 
закружляли дитячі голівки, заблищали 
щасливі оченяга.

— Куди їдемо? — сміючись, питаємо.
— У космос!

і — У ліс!

1 лиш один маленький Андрійко несмі
ливо:

— А я до бабусі...
С. Ф. Валуца включає «Вітерець». По

неслися, закружляли старшенькі діти. 
Навіть страшнувато трохи.

__ Мені на човник хочеться, — каже 
меле-гький Вова.

— Будь ласка, — відповідає контролер 
В. П. Панасюч. — Ну, тримайтеся! Сміли
віше! Поїхали!

Швидкими, вправними руками відри
ває квитки касир В. Г. Онищенко, а діти 
все йдуть і йдуть. Хто сам, а хто з тат
ком, /ламкою, бабусею.

Дбає про справність механізмів, без
пеку дітей електрик І. Т. Іванов. Він 
уважно оглядає кожний гвинтик, сте
жить за приладами.

Довго я спостерігала за роботою «Ат
ракціону». На мить мені здалося, що я й 
сама стала білоголовою дівчинкою, як 
ота Оленка, що сидить у машині й щас
ливо вигукує: «Ту-ту-ту-ту-у». Навіть не 
хотілося покидати цей чарівний куточок.

О. ПЕТРЕНКО, 
робкор.

„Міні*6 друяшть
з дельфінами

У Батумському дельфінарії 
з'явився новосел — пінгвін 
«Мікі». Попервах дельфіни 
поставились до нього насторо
жено, підтаня.'п його від їжі, 
але потім звикли. Та й міцний 
дзьоб незграбного гордія при
мусив себе поважати.

Дарунок грузинських риба
лок. доставлений з південних 
промислів, прижився і» дель
фінарії, встановивши з госпо
дарями приязні відносінін.

УСІМ ГРИБАМ
ГРИБ

Незвичайний експонат з'я
вився у виставочному залі 
Бінницькогп обласного філіа
лу республіканського това
риства охорони природи. Це— 
гриб, висота «кого 25 санти
метрів. діаметр — 35 санти
метрів. а вага — чоиад два з 
половиною кілограми. Цікава 
деталь: на поверхні «лісового 
велетня» понад 300 мініатюр
них грибків — «кучерів». Зна
йшов його в урочищі «дубова» 
житель Вінниці 1. Ф. Камін- 
ський.

(ТАРС - РАТАУ).

Обмін комсомольських документів

ЗА ЗРАЗКОВЕ МІСТО

І ЗАГОВОРИЛИ

і I In ви знаєте про кві
ти? Що вони ніжні, ранка
ми сяють діамантовою ро
сою, гублять восени в за
журі пелюстки, обіцяють 
закоханим нову зустріч? 
А чи знаєте ви, що квіти 
можуть розповідати про 
творчий злет наших буд
нів, щасливе сьогодення 
та омріяне віками май
буття, що бувають квіти 
ще урочисто-піднесеними, 
обвинувально-гнівними?..

Чимало кіровоградціз 
переконалися в цьому, по
бувавши на виставці кві
тів, організованій в субо
ту і неділю в парку імені 
В. І. Леніна.

Виставка, в 
участь 107 
організацій, 
кладів міста, зустріла кож
ного різнобарвністю кві-4 
тів, ледь відчутним запа
хом троянд, гвоздик, 
флоксів.

Історичному партійно
му форуму присвятили 
свої експозиції квітникарі 
заводів «Червона зірка», 
радіовиробів.

якій узяли 
підприємств, 
учбових за-

В. ОНУФР1ЄНКО, 
завідуюча відділом 
культури виконкому 
Кіровоградської мі
ської Ради депутатів 
трудящих.

Перший комсомольський осередок у Гайиороіісі.ьому райо
ні було стисрепо 5» років тому на тспловоьоремсніїїому за
воді. Під час обміну комсомольських документів спілчани 
підприємства я складальному цеху гстаиоітли нам я™ У 
дошку, на якій викарбузаио імена членів першого в районі 
осередку, Фот(> зЕМНОРІЯ.
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УВАГА, ДОСВІД!

ДІТИ І БАТЬКИ 
НА .ШКІЛЬНОМУ 
СТАДІОНІ

Є
Спортивне 
виховання 
латвійських 
школярів

•
Одного разу вчителька фізкультури 62-ї 

середньої школи міста Риги Лариса Єфімо- 
ва слухала лекцію доцента Латвійського ін
ституту фізкультури Адольфа Грасіса яро 
участь батьків у фізичному вихованні своїх 
дітей. Лекція вдалася їй дуже актуальною. 
Вчителька попросила доцента Грасіса про
читати лекцію для батьків учнів молодших- 
класів її школи, а також провести кілька 
практичних занять. Адольф Грасіс згодився.

Так було покладено початок добрій і 
потрібній справі. Але спершу деякі 'агьки 
сумнівалися*, чи зуміють вони заціківчтн 
свою днтппу? Адже не кожному довелося 
раніше займатися спортом, а тут Вимагалося, 
по суті, осягти основи тренерської роботи.

На друга практичне заняття зібралися далеко 
не всі, хто був на першому. Довелося членам 
батьківського комітету поговорити з деякими та
тами і мамами. їх старалися переконати в тому, 
ідо особиста участь батьків у фізичному вихованні 
малят конче потрібна, то ніякі посилання на зай
нятість неслушні, якщо вони хочуть бачити своїх 
дітей міцними і здоровими. А втім, більшість 
батьків правильно оцінила користь початої спра
ви. Під керівництвом учителів фізкультури, а та
кож доцента Грасіса, який улив шефство над

школою, бухгалтер заводу ВЕФ (Державний елек
тротехнічний завод) Юрій Петров, екскаваторник 
шляхово-будівельного управління Валдсмар Сал- 
Міпь. науковий співробітник інституту «Мікропри- 
Ляд» Дайніс Лбеле та багато інших батьків учнів 

незабаром показали себе справжніми ентузіастами.
Перші ж ігрн-змагапия, що відбулися в 

шкільному спортивному залі, остаточно роз
віяли всі упередження.

Тепер заняття батьків; котрі осягають 
основи тренерської роботи, проводяться В 
школі регулярно один-два рази на місяць.

Восени минулого року відділ народної 
освіти виконкому Ризької міської Ради де
путатів трудящих розповсюдив розроблені 
Адольфом Грасісом методичні посібники 
для батьків-треперів серед усіх шкіл міста 
Риги і деяких інших міст Латвії. І .тепер, 
майже через рік групи громадських трене
рів з батьків активно проводять заняття 
більш як у 20 школах.

Директорії шкіл, учителі фізкультури, 
використовуючи методичні розробки доцента 
Грасіса, не копіюють сліпо досвіду інших, 
а вдосконалюють методику занять. Так. у 
більшості шкіл до занять із фізкультури

залучають ї батьків, у яких діти вчаться в 
більш старших класах, аж до шостого. І 
якщо у 52-й школі не проводять змагань 
з мстою визначення переможців та призерів, 
то н інших школах, навпаки, такі змагання 
—- па першість класу, па першість школи — 
стають справжніми спортивними святами.

Країн' команді, шкіл беруть участі, у змаган
нях, що проводяться в масштабі всієї республі
ки під дсвізох «Сміліші і спритні». Фінал зма
зані,, иріісзпчсннії закінченню иапчалі.погс року п 
школах, відбузея и травні цього року. Вжо зран
ку до Ризької середньої ШКОЛИ № ЬО, де прово
дилися змагання І звідки Ризька телестудія вела 
пряму трансляцію в ефір, почали з'їжджатися 
автобуси, переповнені учасниками та уболіваль
никами, Бажаними гостями дітей були заслужені 
майстри спорту СРСР. чемпіони Олімпійських 
ігор Яніс Лусіс і Ельвіра Озолінь.

Школи — переможниці районних змагань 
виставили команду, до якої входили 12 чо
ловік: від кожного класу (з другого по шос
тий) по одному хлопчику та одній дівчинці 
і двоє батьків або вчителів. До програми 
змагань увіходили: естафета з баскетболь
ним м’ячем, перетягування каната, штрафи! 
кидки по баскетбольному кільцю, кеглі, ве
дення величезної гумової камери від трак
торного колеса між"перешкодами та інше — 
всього 17 веселих і захоплюючих вправ.

У результаті переможцями фінальних зма
гань стали учні та батьки з команди се
редньої школи № 4 міста-курорту Юрмали. 
Всі учасники фінальних змагань стали воло
дарями пам’ятних призів: хлопчики одержа
ли футбольні м’ячі, а дівчатка комплекти 
для гри в бадмінтон. Дістали заохочення 
тата і мами, а також учителі, котрі готува
ли дітей до змагань і брали в них участь.

Б. ПОПОВ. 
(АПІ-І).

Кременчуцьке 
середин . 

професійне- 
технічне . 

учнлиіце № 2

ОГОЛОШУЄ
НАБІР УЧИШ

НА 1976—1977 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

СТАРТИ
СВЯТА

В циь
Фізкультурники і спортсмени Кі- 
ровоградщини відзначили своє 
свято — Всесоюзний день фіз
культурника — масовими змаган
нями, в основі яких були норма
тиви нового комплексу ГПО.

На стадіонах і спортивних май
данчиках обласного центру іспит 
гримали легкоатлети, багатоборці 
ГПО. гандболісти, волейболісти, 
юні футболісти. Водні станції було 
надано в розпорядження плавців 
і гребців на каное та байдаркзх.

Центральною подією дня були зма
гання з легкої атлетики на першість 
обласної ради спортивного товариства 
«Авангард» -серед колективів фізкуль- 
тупн. Найсильїіішою виявилась коман
да Кіровоградською заводу друкар
ських машинок. Друге й третє місця 
дісталися теж кіровоградцям — пред
ставникам тресту «Кірове» радсільбуд» 
і швейно*' фабрики.

Було розіграно й міжвідомчу 
першість області з легкої атлети
ки. Перемогли авангардіеці, зали
шивши позаду себе сільських 
спортсменів з «Колеса» та заліз
ничників Знам’янки, які виступали 
під прапором «Локомотива».

На спортивні* майданчики жеків 
вийшли юні футболісти піонер
ських таборів та комаг ди, ство
рені за місцем проживання дітво
ри. Призов» місця вибороли лю
бителі шкіряного м’яча з піонер
ських таборів «Дружба», «Алые 
паруса» та імені Гагаріна.

Юні гандболістки спортклубу 
«Зірка» не знали собі рівних у 
змаганнях з ручного м’яча.

ТАК ПРОПШбВ ДЕНЬ 
ФІЗКУЛЬТУРНИКА НА 
СТАДІОНІ «ЗІРКА»,

Фото М. ТЕРНЛЕСЬКОГО.

ХОР

АНКЕТА:
Рік народження — 1951-іІ.
Місце народження — емт Олек

са нд ріска Кіровоградської об
ласті.

Особливі прикмети — народний.
Так, хор Олсксандрівсіжого ра

йонного Будинку культури, підва
лини якого закладав ентузіаст са
модіяльного мистецтва Віталій 
Романович Бідпелко, має чудовий 
іюслужвин список Народний хор 
(ніші ним керує В. М. Савусгя- 
ііепко) — лауреат кількох респуб
ліканських фестивалів, учасник 
Декадо української літератури і 
мистецтва в Москві, він виступив 
у телсфсстивалі «Народні талан
ти.., за розвиток самодіяльного 
мистецтва відзначений Грамотою 
Президії Верховної Ради Україн
ської PCP...

У репертуарі хору — пісні про 
В. І. Леніна, Комуністичну партію, 
радянський народ, перлини укра
їнського й російського пісенного 
фольклору. Лише за останні роки 
олександрійські митці виступили 
більш як у -100 концертах, подару
вавши 150 тисячам слухачів.дзвін
ку радість спілкування з піснею. 
Є те одна характерна риса цьо
го самобутнього самодіяльного ко
лективу: його, так би мовити, сі
мейність. У ньому багато років ус
пішно виступають екскаваторник 
місцевого цукрозаводу Анатолій 
Тюхій і його дружина Валентина 
— працівник районної музичної 
школи, художник районного Бу
днику культури Георгій Щеремст 
і його дружина- Раїса, теж праців
ник Будинку культури, орі апіза- 
тор позакласиої роботи школи

№ 1 Катерина Завада і її чоловік 
Леонід —директор Будинку куль
тури, дружина В. М. Савустянсн- 
ка — керівник хору — Галина, 
яка працює в райвиконкомі; елек
трик цукрозаводу Т. О. Ссмичев 
і його дочка Валентина — викла
дач музичної школи, подружжя Ф. 
та І. Ткачснків — учителів, сестри 
Фросина Халаїм .і Меланін Кор- 
суп...•

Дзвінка пісня «сімейного хору» 
лунає над просторами неозорої 
країни від Москви до Києва,' над 
замріяними далями Кіровоград- 
піиии, Черкащини, Полтавщини. 
Та, природно, самодіяльні митці — 
найчастіші гості в селах свого ра
йону.

В. КОСТЕНКО.

Т. в. о. редактора М. СЕМЕНЮК.

для підготоени кваліфї< Як. - 
кованих робітників таких 
спеціальностей:

монтажник конструкцій, 
маляр, столяр, муляр, 
маляр-штукатур, штука- 
тур-лицювальник - плит
ковий, столяр-тесляр, ар
матурник - електрозаар-. 
ник.

До училища прий//.а- 
ють юнаків віком 15—17, 
років і дівчат до 20 ро
ків, які закінчили 8—:1О 
класів, а також звільне
них у запас із гав Ра-д 
дянської Армії.

У закладі могодь має 
можливість набути одно
часно спеціальності і се
редньої освіти.

Учні, які протягом 3-х 
років навчаються на ба
зі восьмирічки, набува
тимуть спеціальносте^^ 
монтажника конструкцій,/^^, 

маляра, столяра, арма
турника - електрозварник 
ка. штукатура-лицюпаль- 
ника-плиткоЕика, після 
закінчення за цим фа
хом училища одержать' 
диплом про гри.свосння 
спеціальності і про се
редню освіту.

Училище також наби
рає учнів на базі б, 9, *10 
класів на спеціальності 
зі строком навчання: 
маляр-штукатур, столяр? 
тесляр, муляр В маляр 
1 рік, паркетник — *С рік^

Усі учні, незалежно від 
строку навчання, перебув • 
вають на державцем^ 
забезпеченні (триразове 
харчування, обмундируй 
вгння та гуртожиток!-

Під час виробничого 
навчання учні одержують 
горшову винагороду Ь 
розмірі 33 проценти вїз^ 
суми вартості виконаної 
роботи.

Училище знаходиться 
в центрі міста, розташо
ване в добре обладнано-; 
му триповерховому при-і 
міщенні зі спортивним 
та актовим залами, в зау 
кладі працюють гуртки 
художньої самодіяльное-і 
ті, різні спортивні секції.

Для вступу слід подати 
. заяву, СВІДОЦ1ЕО про ос
віту, свідоцтво про на
родження або паспорт, 
довідку з місця прожи
вання із зазначенням 
складу сім'ї, характерне^ 
тику зі школи, три фото
картки розміром 3X4 см, 
медичну довідку (форма 
№ 286).

Юнаки і дівчата!!

Набувайте професії бу
дівельника — найпочес* 
нішої професії!

Адреса училища: місто 
Кременчук Полтавської 
області, аул. Першстрав- 
нєва, іТ.

ДИРЕКЦІЯ Т

?) Наша адреса і телефони Газета виходить
у вівторок, четвер,

«МОЛОДОП КОММУНАР» *■ 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.
ПОГОДА

316050. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2*46*87«

Тираж

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

Вдень 10 серпня по території області і місту Кіровограду 
передбачається мінлива хмарність, короткочасний дот, гро
за, можливий град. Вітер південно-західний, з переходом . 
на західний, 8-ГО метрів на секунду. Температура по об-' 
листі 17—22, по місту 19—21 градуси.

БК 14368. 700. Зам. №341, Індекс 61197,


	2203-1p
	2203-2p
	2203-3p
	2203-4p

