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УЧАСТЬ У ЗБИРАННІ ВРОЖАЮ, ЗАГОТІВЛІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОДУКТІВ

-М.

КОРМІ
НЕЩОДАВНО БІЙЦІ СТУДЕНТСЬКОГО БУДІВЕЛЬ

НОГО ЗАГОНУ «МОНОЛІТ» КІРОВОГРАДСЬКОГО ІН
СТИТУТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНО
БУДУВАННЯ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ У КОЛГОСПІ «ІСК
РА»: НОВГОРОДКІВСЬКОГО РАЙОНУ, ЗВЕРНУЛИСЯ 
ДО ВСІХ УЧАСНИКІВ ТРЕТЬОГО ТРУДОВОГО СЕ
МЕСТРУ ОБЛАСТІ ІЗ ЗАКЛИКОМ: «УЧАСТЬ У ЗБИ
РАННІ ВРОЖАЮ, ЗАГОТІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАР
СЬКИХ ПРОДУКТІЕ І КОРМІВ ВВАЖАТИ СПРАВОЮ І 
ПОЧЕСНИМ ОБОВ'ЯЗКОМ КОЖНОГО КОМСОМОЛЬ

ЦІ. ВОНИ ЗОБОВ’ЯЗАЛИСЯ ВІДПРАЦЮВАТИ В 
МІСЦЕВОМУ ГОСПОДАРСТВІ В НЕРОБОЧИЙ ЧАС 800 
ЛЮДИНО-ГОДИН, ПРОТЯГОМ ЯКИХ ЗАСКИРТУВАТИ 
СОЛОМУ З ПЛОЩІ «20 ГЕКТАРІВ, ЗАГОТОВИТИ 40 
ТОНН СІНА.

ПЕРШИМИ ІНІЦІАТИВУ «МОНОЛІТА» ПІДТРИМА
ЛИ СТУДЕНТСЬКІ ЗАГОНИ «МРІЙНИК», «ФІЛО
ЛОГ» КІРОВОГРАДСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТИ
ТУТУ, «КРИСТАЛ» КІРОВОГРАДСЬКОГО МАШИНО
БУДІВНОГО ТЕХНІКУМУ.

і 
і

НЕ 
ЗАЛИШИМОСЬ 
ОСТОРОНЬ

Студентський загін «Фі
лолог» Кіровоградського 
педагогічного інституту 
імені О. С. Пушкіне будує 
тваринницький комплекс у 
радгоспі «Зоря» Кірово
градського району. Але з 
перших днів роботи ми 
допомагали радгоспу зби
рати врожай: висушили 
230 тонн пшениці, загріба
ли, скошували колоски, 
що залишилися на полі.

І коли прочитали звер
нення будівельного заго
ну «Моноліт», одразу під

тримали. Як можна стоя
ти осторонь такої важли
вої справи? Адже якщо 
кожен студентський загін 
заготує хоча б по 20 тонн 
ксрміе, то всі разом ми 
надамо відчутну допомо
гу тваринникам області. А 
вона саме так потрібна 
цього року!

В радгоспі, де працює
мо, важко знайти місця, 
придатні для заготівлі 
кормів. Тому вирішили 
заготовляти їх здебільшо
го у сусідньому колгоспі 
імені Леніна. Наше соціа
лістичне зобов'язання: 
відпрацювати на заготівлі 
кормів у неробочий час

400 людино-годин, загото
вити 20 тонн сіна.

О. ХАБЛО, 
командир, 

І. ПАЛЬОИ, 
комісар студентського 
будівельного гагоку 
«Філолог».

ЩОБ ЗИМІВЛЯ 
ПРОЙШЛА 
УСПІШНО

Зовсім недавно ми, сту
денти Кіровоградського 
машинобудівного техніку
му, стали бійцями буді
вельного загону •»Крис
тал». Працюємо на будів
ництві шахти «Новоглирго- 
родська».

Із захопленням прочита-

ли і обговорили звернення 
студентсьного загону «Мо

ноліт» Кіооеогвадсьиогоін
ституту сільськогосподар
ського машинобудування. 
Кожен із нас розуміє, 
снільни потрібно докласти 
зусиль, щоб успішно про
вести зимівлю худоби у 
нинішньому році. Хто до
поможе тваринникам як не 
комсомольці? І тому ми 
одноголосно підтримуємо 
почин «Мо но літа». Участь 
у збиранні врожаю, заго
тівлі сільськогосподар
ських продуктів і нормі» 
вважаємо спраесю І почес
ним обов’язком ножного 
комсомольця. Зобов’язує
мось відпрацювати в неро
бочий час на заготівлі кор
мів д»я громадського тва
ринництва 400 людино-го
дин.

О. БОНДАРЕНКО, 
командир студентсько
го загону «Кристал».

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ Ю

НАШЕ СПІЛЬНЕ ДІЛО
Про хід заготівлі кормів у господарствах області рошовів вашому корес

пондентові заступник начальника обласного управління сільського госпо
дарства по тваринництву Іван Михайлович Жовновач.

» Погодві умови нинішнього року 
поставили перед трудівникамл сіль
ського господарства цілий ряд про
блем. Одна з найсерйозніших — 
кормовиробництво як для годівлі- 
худоби влітку, так і для забезпечен
ня ситої зимівлі лід час стійлового 
утримання стада. Не доводиться

І Контрольный

Жвива-І 9: 
БУДНІ 
НАСТУПУ
ДОЛИНСЬКА

38 нсмсомольсьно-мрло- 
діжних комбайнових екі
пажів Дслинського райо
ну змагаються за приз 
райкому комсомолу «Зо
лотий колос». Підбивають
ся підсумки роботи жни
варів у спеціальних інфор
маційних бюлетнях, що 
виходять двічі на тиждень.

У ці дні очолює супер
ництво екіпаж минулоріч
ного переможця серед 
молодих жниварів району 
Валерія Глущенка з кол
госпу імені Фрунзе. З 
бункера «Колоса» хлопці 
вже видали понад 4000 
центнерів зерна. Серед 
сімейних екіпажів пер
шість за екіпажем Івана 
Матвійовича Лубенця з 
колгоспу «Родина». Батько 
разом із сином Володими
ром намолотили 3740 
центнерів зерна.

З початку жнив ком- 
сс/кольсько-молодіжні екі
пажі зібрали ранні зерно
ві з площі понад 2600 
гектарів.

БОБРИНЕЦЬ
Соціалістичне змагання 

серед жниварів Бобри- 
нецьного району очолив 
комсомольсько - моло
діжний екіпаж Миколи 
Уманцг з колгоспу імені 
Сусорсва. Ко/лбайном 
«Нива» намолочено 6 ти
сяч центнерів зерна.

Відзначається також за
гін з колгоспу імені 40- 
річчя Жовтня. Трьома екі
пажами керує бригадир 
тракторної бригади Ва- 
ди/л Микитович Сіренко.

Хлопці у цьогорічні жни
ва видали з комбайнових 
бункерів майже 12 тисяч 
центнерів хліба.

НОЕОУКРАЇНКА
Десятки тисяч цент

нерів хліба видали вже 
з бункерів сво7х ма
шин молоді жниварі Ново- 
українського району, об’
єднані у 9 комсомольсько- 
молодіжних загонЇЕ. П ята 
частина зібраного врожаю 
припадає на долю загону 
з колгоспу імені Ульяно
ва, очолюваного членом 
ВЛКСМ Віктором Неділь- 
ном. Механізатори обмо
лотили ранні зернові на 
650-геитарній площі.

Особливою старанністю 
відзначається командир 
екіпажу Анатолій Набок, 
який Еидав з бункера сво
єї «Ниви» більш як 6250 
центнерів зерна, не наба
гато менше збіжжя зібрав 
і Григорій Мочалюк по
тужним «Колосом». Жни- 
еа на НовсуираїищинІ 
йдуть певним медом. 
Кожне погожа година ви
користовується високе-» 
продуктивно.

УСТИНІВКА
Як ми повідомляли, на 

полях Устинівєьког© райо
ну працюють 30 ИОМСО-* 
/хольсько-молодіжних екі
пажів.

Один з них, очолюваний 
Анатолієм Долиньиом. у 
колгоспі імені Суворова 
«Нивою» намолотив
близько п’яти тисяч цент
нерів оанніх зернових І 
вийшов не перше місце у 
районі.

ЧИ ПЕРШИМ
У ЖИТТІ
подвигом на жнивах дня Миколи Якби 

став двобій з вогнем

розраховувати ліпне на кормовий 
кліпі — цього замало. Щоправда, 
там, де в пошані мале зрошення, 
поливні гектари, заготовлено чима
ло сіна, сінажу, високі порівняно 
з іншими колгоспами чи радгоспа
ми надої молока і прирости живої 
наги. Цс стосується насамперед 
колгоспу «Жовтень» ІІовоміїрго- 
родського району, колгоспу «Ок
тябрь» Зпам ямського та ряду ін
ших господарств Загалом по об
ласті нині заготовлено понад 19 тп-
сяч топи силосу, 217,6 тисячі тонн 
сінажу, 22,5 тисячі тони сіна, 19,3 
тисячі топи трав’яного борошна.

Особлива увага приділена заго
тівлі різнотрав я в лісах, лісосму
гах, в запливах рік. Велика заслу- тим---гэ-вии^. ■■*■•• ,г *'

га в ньому комсомольців і молоді 
села. Так, спілчани названого ни
те колгоспу чОктябрь» Зпам’япсь- 
кого району заготовили сії.а з різ
нотрав’я майже но нівтонпи кожен.

По п'ять центнерів дикоросту
чих трав зобов’язалися зібрати й 
учіїі-сіаршок.часіїнки .Пнпнязької 
середньої ніколи Добровеличківсь- 
кого району. Із зібраної ними тра
ви в колгоспі «Правда» вже виго
товлено 2,5 тонни вітамінного бо
рошна. їх почин підтримали вихо
ванні Пішавобрідської, Тншківсь- 
кої, Добровеличківської середніх 
шкіл. Як ті.іьки випадає сприят
лива погода, учні старанно зби
рають різної рав'я.

Цінним кормом для худоби, осо
бливо для овець, є й цьогорічні 
молоді пагони дерев. У ста кіло
грамах сухого лисі я, зокрема, міс
ти іься 63 кілограми кормових оди
ниць, 4 кілограми перетравного 
білка. В листках берези, літний, 
горобини, дуба, к існа, ясена е знач
на кількість мінеральних речовин,

до 2) процента клітковини. Сло
вом, цей корм може чудово замі
нити в раціоні годівлі 30—40 від
сотків соломи в сіна.

Це взяли до уваги спеціалісти 
колгоспу імені Зайковського Віль- 
шапського району, який спеціалі
зується на виробництві вовни. Рі
шенням правління кожній колгосп
ній сім’ї доведено план заготівлі 
гіллячкового корму. Вже ніші по
в’язано в невеликі віники і вису
шено близько 20 тонн бічинХ паго
нів дерев. Заготовляють їх і в гос
подарствах Зпам’яиського, Ново- 
миргородського, Опуфріївського 
районів — там, де є така можли
вість.

Проте в ряд! районів зволікають 
із заготівлею кормів Це стосуєть
ся насамперед Устпнівськоїо, Иег- 
рівеького, Світловодського та дея
ких інших районів. Певно, комсо
мольську організації незадовільно 
дбають про ситу зимівлю для ста
да, не взяли під свою опіку то 
важливу справу Хоч необхідність 
у цьому безперечна. Адже про
дуктивність тваринництва тут і ни
ві невисока. Заготівля кормів по
вніша стати повсякденною комсо
мольською турботою — справою 
молоді села і шефів з промислових 
иідпрпєліств міст. Адже молоко і 
м’ясо завжди потрібне па обідньо
му столі у кожної родини.

ІІА ТОКУ — пісня, иа 
** току — молодь, не 
току — хліб. Всупереч 
спеці і невчасним дощам, 
всупереч втомі і недоспа
ним ночам — хліб. Семи
класник Микола Ліба до
помагає розвантажувати 
чергову машину із зерном 
і, скептично поглядаючи 
на дівчат, всміхається 
своїм думкам. Які ж дум
ки можуть бути у хлопчи-
ни, коли за плечима у 
нього тільки чотирнад-

Анонс
Ажоєїо ударною, почес

ною справою вважають 
юнаки та дівчата Ново- 
миргородщіоїн заготівлю

кормів для громадського 
тваринництва. Цими дня
ми комсомольці місцевого 
колгоспу імені Чкалова за
кликали мо»одь Кірово-

градіцннн взяти найактив
нішу участь у зелених 
жнивах. Кожен молодий 
кормодобувним повинен 
заготовити протягом літа

та осені не менше однієї 
тонни зеленої маси!

(Розповідь про ініціа
торів почину буде опуб
ліковано в наступному 
номері газелі).

милується, як золотисто 
переливаються еони на 
сонці. Скільки потрібно 
таких золотих кристали
ків для хліба на їхню сі
м’ю протягом року? А для 
всієї планети? Микола ди
вується, коли в уяві по
стають гори пшениці на 
величезному, величезному 
току. То спільний хліб для 
всіх людей на світі, уявляє
хлопець, а думки ведуть 
його все далі й далі: ц’н
К5£0, чи в Африці жниву
ють теж влітку? Треба 
буде запитати е ос єни на 
уроці географії...

цять?
У вільну хвилину він пе

ресипає з долоні на доло
ню зерна нового врожаю,

Фото Ю. Іванова.Микола ЛІБА.
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ЧИ ПЕРШИМ У ЖИТТІ...
(Закінчення. Поч. 

на 1-й сюр.).

Який чарівний світ від
кривається щороку перед 
Миколою і скільки щасли
вих доріг чекає попереду? 
Щасливих ще й тому, що 
хлопець твердо знає: не 
ходитиме манівцями, не 
шукатиме легкого хліба. 
Буде механізатором, та
ким, як батько, як стар
ший браг Петро, як їхній 
сусіда, Петрів товариш 
Юрко Таровик, на яких 
сьогодні Микола дивить
ся з повагою і щирою 
хлопчачою заздрістю.

А втім у них, у Рівнян- 
ській середній школі № 2, 
такі вже традиції, що ма
ло не всі хлопчаки мріють 
бути хліборобами. Та що 
там хлопчаки? Он деся
тикласниця Люда Вер- 
бицька зайняла друге міс
це з республіці серед 
юних орачів. А інші дів
чатка - старшокласниці 
вирішили два місяці від
працювати на фермі за
мість батьків.

Цьогорічна його праця 
на току — хіба то не 
стежка до мрії? А оті ста
рі, відпрацьовані мото
цикли, котрі він, вислу
ховуючи дорікання ма
тері, зтягує з усього се
ла додому і ремонтує, 
ремонтує...

За роботою та думками 
незчувся, як надійшов час 
обідати.

— Я додому збігаю, — 
гукнув хлопцям і попрос
тував через поле до хати...

На серці було радісно 
і зесело. Може тому, що, 
працюючи пліч-о-пліч зі 
старшими, якось особли
во гостро відчував себе 
дорослим, може, від спо
гадів про школу... Саме 
отаке відчуття було в ньо
го, коли батько вперше 
довірив йому кермо трак
тора.

Він уже мав повертати 
на стежку, що вела до 
ставу, і раптом зупинився. 
Ще не встиг розумом 
збагнути того, що сталось, 
а серце вже стиснула 
тривога. Понад шляхом, 
там, де починалось поле 
золотистих хлібів, палахко
тіло полум'я, і кучерявив
ся у настояному на сонці 
повітрі сизий дим...

Розмірковувати ніколи, 
та й марно на допомогу 
кликати. Микола знав, що 
всі зараз у полі чи на то
ку. На хуторі ж — одні 
старезні баби та малі діти.

Поле тягнулось до са
мого хутора, до /Ликоли- 
ної хати. Щоранку, коли 
йшли вони із Сашком до 
школи, воно зустрічало їх 
ще з подвір’я дрібним 
передзвоном колосся. Сто

п’ятдесят гектарів, казав 
якось батько, та ще й 
додав що, незважаючи на 
засуху, центнерів по 
тридцять з гектара ви
дасть. Слова ці згадались, 
коли побачив, як по тон
ких, гінких стеблах доби
рався до колосся вогонь, 
зневажливо потріскуючи 
червоними язиками.

Спершу гасив сорочкою, 
дорікаючи собі, що такий 
малий удався нз роки і 
на ріст: якби ж то сороч
ка була втричі більшою! 
Потім рвонувся до ріллі і, 
притиснувши до живота 
дві здоровенні брили зем
лі, поніс їх до вогню. Ра
дів, коли полум’я хова
лось під грудками...

— Ой, лишенько яке, 
це ж усі Івапці можуть 
попелом зійти, — запри- 
читала спершу пташниця 
Марія Іванізна Камзолова, 
яка теж помітила вогонь 
з колгоспної птахоферми.

— Бери відро, ним кра
ще землю носити, а я по
біжу пожежникам зателе
фоную, — рішуче нака
зала Миколі і хутко побіг
ла стежкою...

Микола вихопив відро і, 
здираючи до крові шкіру 
на пальцях, нагрібав ру
ками пересохлу землю. 
Кидав її на палаючий хліб 
і знову нагрібав...

Про що в той час думав? 
Не згадає. Було одне па
лаюче, як отой вогонь, 
бажання врятувзти поле. 
Котився градом літ по об
личчю, терпли од відра 
руки, перестало у ті хви
лини існувати все: хлопці, 
які чекали його з фото
апаратом нз току, мати, 
яка вкотре підігрівала 
духмяний борщ, і навіть 
Марія Іванівна, котра, за
хекавшись від швидкого 
бігу, у цей час повідомля
ла пожежників про лихо...

їх залишалось двоє: 
він і вогонь. Хтось мусиз 
перемогти, і Микола від
чув у собі твзрду впевне
ність у тому, що не від
ступить. Тому не здиву
вався, коли вогонь сер
дито зашипів і захлинув
ся під чергозою купою 
землі.

Коли прибули пожеж
ники, він стояв над пе
реможеним полем ОДИН. 
Стояз невеликий худень
кий хлорин і намзгався 
відчистити забруднену со
рочку: перепаде від ма
тері.

Євдокія Титівна Лібз 
за сорочку сина не лаяла, 
тільки налякалась, коли 
до хати під’їхав нз мото
циклі начальник районної 
пожежної інспекції Воло

димир Костянтинозич 
Збсрчій.

Дізнавшись про поже
жу. не здивувалась, що 
син кинувся гасити (у 
чотирнадцять літ мусив 
бути дорослим). Зляка
лась, уявивши, скільки ли
ха могла накоїти ота ви
падкова іскра від лінії 
електропередач, що й 
стала причиною пожежі.

— Ну, чого стоїш? Збі
гай за коровою. — Нзга- 
далз Миколі мати, не 
схвалюючи нздмірної ува
ги районного начальства 
до дитини.

Йти до череди не хо
тілося, однак, мовчки по
біг обічполя. Хоч і ходиш 
сьогодні у місцевих геро
ях, хоч твій автопортрет 
і виріс у очах сусідських 
хлопчаків, та обов'язки 
є обов’язками. їх трзбз 
виконувати навіть тоді, 
коли ти хочеш бути схо
жим нз Гзгзрінз, коли у 
свої чотирнадцять вмієш 
водити трактор, і одного 
разу переміг зогонь.

Сутеніло. Микола йшов 
обіч поля того самого 
поля. У загінки заходили 
комбайни. Потужним світ
лом фар еони перемор
гувались із першими зо
рями. Косили хліб...

Л. СЕМЕНЮК, 
спецкор «Молодою 
комунара».
Колгосп імені Ватутіна 

Ііозоукраїнського району.

КОСМІЧНИЙ
МАРАФОН^

На календарі космічної 
Експедиції, в якій беруть 
участь В. Ляхоз і В. Рюмін, 
опівдні минулої неділі 
сталася подія, яка гідна 
бути відзначеною □ світо, 
аому літопису космсназ-. 
тики. Дослідницький екі
паж орбітальної станції 
«Салют-6» пройшоз ру
біж н витривалішого по
льоту (140 діб), встанов
лений їх попередниками 
В. Ковальонком і О. Іван- 
чем новим.

— Двічі повторена 140- 
добова дистанція косміч
ного марафону свідчить 
про якісні зрушення а 
ефективності КОСМІЧНИХ 
досліджень. У таких трива
лих експедиціях, — вва
жає доктор технічних на-<-> 
ук К. Феоктистов, — екі
паж настільки повно адап
тується до умов роботи « 
космосі і так вільно орієн
тується в науковій програ
мі, що коефіцієнт корис
ної дії’ експедиції о цілому 
зростає практично в два- 
три рази порівняно з ко
роткочасними польотами, 
Тепер ми впевнені в тому, 
що довгочасні орбітальні 
станції з двома стикуваль
ними вузлами при підкріп
ленні вантажними сісспе. 
диціями можуть функціо
нувати протягом ряду РО
КІВ і успішно виконувати 
різноманітні замовлення 
науки та багатьох галузей 
народного господарства.

Крім встановленого но
вого досягнення в трива
лості польоту, відзначена 
ще одну віху — а ці дні 
минув рік роботи орбі
тальної станції в пілотова
ному режимі,

(ТАРС).

МОЛОДІЖНА ЛЕКЦІЯ:

ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПОШУК

ПОЧИНАТИ
З ТЕОРІЇ

Сьогодні осііоенс завдати пропагандистської 
роботи комітетів комсомолу полягає у ПІДВНІЦ.СИПІ 
ефективності лекційної пропаганди, її впливу на 
формування світогляду молоді.

Активізації роботі; лекторських груп райкомів, 
міськкомів, комітетів комсомолу значною мірою 
сприяє обласний огляд роботи лекторських груп, прп- 
сі.пчсііий І ІО-іі річниці :■ дня народження В. 1. Лені
на. 1 тепер, коли завершився його перший стан, вид
но, іцо більшість комітетів комсомолу значну уваїу 
приділяє питанням організації лекційної пропаганди 
серед молоді, проведенню масово-полінічннх заходів. 
У рік 60-річчя ЛІ\СМ України використовуються 
різноманітні форми лекційної пропаганди при вив
ченні молоддю історії комсомолу, його сьогодення. 
В молодіжних аудиторіях області прочнтаї.о більше 
2 тисяч лекцій па то тематику, проведено сотні чи
тацьких конференцій, вечоріє, зустрічей з ветеранами 
щіпіи і праці — людьми, які своїм життям писали 
історію комсомолу.

Комплексний підхід до виховної роботи втілюють 
у собі Всесоюзні ленінські читання «Справа Леніна 
живе і перемагає», під час яких юнаки і дівчата, зу
стрічаючись з передовиками соціалістичного змаган
ня, знатними людьми, рапортують їм про свої успіхи 
р повсякденній праці.

Більше п’ятисот разів збиралися в цьому році слу
хачі гуртків комсомольською політичного навчання 
и.т Ленінські чигання, щоб ще раз перегорнути сто
рінки великого життя .В. 1. Леніна.

Нині ідеологічний актив комсомолу області зайня
тий пропагандистською роботою серед молодих жни
варів. Хороший досвід Організації цієї справи має 
лекторська група Олександрійського райкому комсо
молу. Кращі молоді лектори, полії інформатори, 
учасники районної шігбрнгадн пристрасним словом 
допомагають механізаторам вчасно і якісно впорати
ся із збиранням врожаю.

Не стоять осторонь турбот сільської молоді і ком
сомольці міста. Кращі молоді лектори, учасники ху
дожньої самодіяльності Ленінського району м. Кіро
вограда, виїжджають у складі агітпоїзда в села 
Області.

МАНДРІВКА У НЕВІДОМЕ

ПОСЛАНЦІ 
ВСЕСВІТУ 

Виявити невидимі космічні частинки — 
нейтрино, які несуть інформацію про за
гадкові процеси, ще відбуваються на да
леких світилах, зможе науковий комп
лекс «Нолапс». Створений о інституті 
ядерних досліджень АН СРСР, він розмі
щений у великих залах однієї з соляних 
шахт Донбасу, вирубаних на глибині 300 
метрів. У найпросторішому приміщенні 
височить детектор — найбільша в світі 
«мішень», з яку повинні влучити ней
трино. Через різні фотоелектронні по
множувачі сигнали з Всесвіту надходим» 
потім на численні прилади, які прово
дять первинну обробку даних, що надій
шли. _<

Зовні цл лабораторія така сама, як і 
наземні. РІзницл лише одна — умови її 
рсботи відтворити на поверхні практично 
неможливо. Потужний соляний пласт 
надійно захищає весь вимірювальний 
номпленс від серйозних перешкод — ви
промінювань, лними сповнена атмосфе
ра. Справа в тому, що радіоактивність 
солі в сотні разів менша, ніж у інших 
матеріалів, завдяки чому вона практич
но не впливає на показання чутливих 
приладів.

Установка в Донбасі була створена нн 
філіал Баксансьної нейтринної обсерва
торії, де напередодні 1979 року були за
реєстровані перші нейтрино космічного 
походження. Ці частинки ввійшли в 
земну нулю з боку, протилежного Кавка
зу, наскрізь «прошили» планету і потра
пили у вимірювальні приймачі.

Тепер збільшений, оснащений сучас
ною технікою «Колапс» перетьорено з 
самостійний науковий підрозділ — ней
тринну станцію.

5. ГЕРЦЕНОВ, 
кор. РАТАУ.

Ми постійно узагальнюємо досвід лекційно-пропа- 
Гандиссської роботи комсомольських організацій, до
помагаємо. виправляти недоліки, робимо все для то
го, щоб, як підкреслено в постанові ЦК КПРС «Про 
дальше поліпшення ідеологічної, ПОЛІТПЮО-ВИХОВПОЇ 
^(•боти», радянська людина ясно усвідомлювала сус
пільну значимість своєї особистої участі у виконанні 
народногосподарських планів.

1 \ 8. КДСЬЯНЕНКО,
. керівник лекторської групи обкому комсомолу.

ВІДОМОСТІ. ЯКІ НАДХО
ДЯТЬ З НЕВЕЛИКОЇ ЦЕНТ
РА Л Ы ЮЛ А1 ЕР И КАИ С ЬКОЇ 
КРАЇНИ — НІКАРАГУА. 
СВІДЧАТЬ ПРО ТЕ. ЩО 
ВОЄННІ ДІЇ ПАТРІОТІВ 
ПІДХОДЯТЬ ТАМ ДО СВО
ГО ПЕРЕМОЖНОГО КІНЦЯ. 
НА ВИЗВОЛЕННІ ЧАСТИНІ 
ТЕРИТОРІЇ НІКАРАГУА 
СФОРМОВАНО КАБ1Ї1Е Г 
МІНІСТРІВ ТИМЧАСОВОГО 
ДЕМОКРАТИЧНОГО УРЯ
ДУ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІД
РОДЖЕННЯ. ЯКИИ ОГОЛО
СИВ СВОЮ ПОЛІТИЧНУ 
ПРОГРАМУ,

В галузі зовнішньої по
літики проводитиметься

ФОТОКОНКУРС «МК», РІДНЕ МОЄ МІСТО.

Фото І. КОРЗУНА.

НА ПІДТРИМКУ
ПАТРІОТІВ НІКАРАГУА

справді національний, не
залежний курс, спрямова
ний на розвиток зв’язків 
з усіма країнами, які по
важають право народів на 
самовизначення. Програма 
передбачає перетворення в 
ключових галузях націо
нальної економіки, в тому 
числі аграрну реформу, 
створення державного, су
спільного сектора поряд з 
приватним..

Позиції ' уряду безпе
рервно зміцнюються. Про 
його визнання заявили 
десятки держав. Разом з 
тим певні імперіалістичні 
кола виношують плани 
здійснення іноземного во
єнного втручання в справи 
Нікарагуа під егідою Спо
лучених Штатів шляхом 
направлення в цю країну 
військових підрозділів ря. 
ду південноамериканських 
держав.

У цих умовах могутнім 
виявом підтримки світо
вою громадськістю нікара- 
гуансьних патріотів стало 
скликання в столиці Вене
суели — Каракасі — між
народної конференції солі
дарності з боротьбою на
роду Нікарагуа, яна відбу
лася з ініціативи Всесвіт
ньої Ради миру. У конфе
ренції брали участь більш 
як 300 делегатів з 59 країн 
земної кулі в тому числі і 
радянсьна делегація.

Учасники форуму пере
жили радісні хвилини, коли 
радіостанція патріотів «Ра
діо Сайді но», яка діє на 
визволеній частині терито
рії Нікарагуа, передала їм 
спеціальне привітання 
Фронту Національного ви
зволення імені Сандіно. 
Представник патріотів, 
який виступив на конфе
ренції, висловив глибоку

вдячність демократичній 
громадськості всього світу, 
насамперед народам соціа
лістичних країн. за піД- 
тримну прогресивних сил 
Нікарагуа.

У виступах делегатів 
СРСР, Анголи, Греції. Пор
тугалії, Мексіки, Бельгії. 
Іспанії та інших країн, а 
також посланців демокра
тичних міжнародних орга
нізацій прозвучав гнівний 
осуд підступів імперіаліз
му й реакції, спрямованих 
проти нінарагуанських
патріотів, було висловлено 
солідарність з народом Ні
карагуа, який бореться за 
право встановити демо
кратію в своїй країні, за 
право самим вирішувати 
свою долю. «Нінарагуан- 
ський народ не самі*. 
«Геть диктатуру Сомоси!*, 
«Імперіалісти, руки геть 
від Нікарагуа!» — ці п0' 
зунги звучали на конфе
ренції.

Конференція яскраво по» 
казала, що народи світу ' 
на боці нікарагуанСоИ»;’' 
патріотів.

Оглядач ТАРС.
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^ДРУЖИВ
ЧВЕРТЬ П’ЯТУ

------ „МОЛОДИЙ КОМУНАР"

НД „ВІДМІННО“! ------------

СЕРЕД груп, що вишику
вались на подвір'ї Світ- 

ловодської дитячої турист
ської бази перед виходом 
ча чергову екскурсію, дис
циплінованістю і старанніс
тю особливо виділялася 
одна. Спостерігаючи за 
своїми вихованцями, орга
нізатор позакласної і ви
ховної роботи Рівнянсько'ї 
десятирічки № 2 Новоукра- 
їнського району В. А. Арте- 
менко приємно дивувався:

— Як вплинуло на них 
перебування у шкільному 
таборі праці і відпочинку! 
Всі стали загартовані, дужі, 
активні, дисципліновані.

Дійсно, коли екскурсій
ний автобус «Колобок» 
тримав курс на Світловод- 
ський керамічний завод, і 
пісня найкраще лунала у 
їхньому виконанні.

... Неподалік Рівного, на 
березі маленької річечки 
виросло наметне містечко. 
Де — табір праці і відпо
чинку «Старт» другої Рів- 
нянської десятирічки. 35 
старшокласників вирішили 
тут провести п’яту трудову 
чверть, на ділі довести 
свою готовність до праці, 
до справжньої серйозної 
справи.

Скоро добра слава про 
стартівців розійшлася за 

межі Рівного.
Першим відчув допомогу 

хлопців і дівчат колгосп 
імені Ватутіна. Правління 
господарства доручило уч
нівській молоді прополюва
ти поливні ділянки овоче
вих культур і цукрових бу
ряків. Усі старанно працю
вали в полі, перевиконуючи 
денні норми виробітку. Між 
бригадами Миколи Сірош- 
тана і Алли Чорноморець 
йшло активне трудове су
перництво, а після відпо
чинку, на збудованому влас
ними руками спортивному 
майданчику, знову продов
жувалися поєдинки, тільки 
вже спортивні. Самі готува
ли собі страви із продуктів, 
що виділяв колгосп. А куха
рем була однокласниця 
Світлана Версаль.

Правлін/я колгоспу, вдяч
не стартівцям за поміч, від
значило своїх юних поміч
ників поїздкою до Свігло- 
водська. Чотириденне пере
бування на дитячій турбазі 
численні екскурсії по місту 
енергетиків і металургів, 
мандрівка на білосніжному 
теплоході до Канева зали
шили у пам'яті учнів неза
бутні враження.

І. КОРЗУНА.ЛІТО ПІОНЕРСЬКЕ. Фото

СТО ДОРІГ — ОДНА ТВОЯ

ПІДЕМО В РОБІТНИКИ
вирішили учні четвертої Кіровоградської 

десятирічки після відвідин міського 
технічного училища № 6.

І. КАРАНТ, 
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».

Сівалка була зроблена на совість. 
Виблискували свіжопофарбокапі де
талі, чітко взаємодіяли вузли. А іг
рашкові розміри машшш викликали у 
гн.оляріи справжнє захоплення: ро
бота ж-бо справді ювелірна!

— С'сь і відзнака за виготовлення 
цієї діючої моделі, — з гордістю 

повідали юнакам і дівчатам учні 
ТУ № 6. — Диплом третього ступе
ня Головного комітету ВДНГ СРСР. 
А ще п’ять наших учнів нагороджено 
медалями «Юний учасник ВДНГ».

Того дня старшокласники ознайо
милися з iiiiiin.Mii експонатами кабіне
ту технічної творчості, майстернями, 
спортивними та актовими залами. 
Про життя і навчання майбутніх ро
бітників розповів заступник директо
ра училища ггт навчально-виховній 
частині В. Д. Матрунсцький.

Найкраща професія — токар. Так 
вважає комсомолець Олександр Мо
скалик, відмінник училища. А Ігор 
Грабчак, колишній випускник серед-

шюї школи № 4, захоплено розповів 
про свою майбутню професію елек
тромонтера.

Тут, па зустрічі, Павло Грнбеико, 
Михайло Заиі.здра та інші твердо 
вирішили — вступати до училища.

Дружба між учнями школи - та 
ТУ № 0 давня. Вона допомагає їм 
краще навчатися, відпочивати. Ви
кладачі, майстри училища часто ви
ступають перед школярами з роз
повідями про робітничі професії, про 
уславлених працею трудівників — 
наших колишніх вихованців, про 
трудові здобутки колективу ДВІЧІ ор
деноносного заводу «Червона зірка».

У наступному навчальному році 
більше трьохсот випускників загаль
ноосвітніх шкіл одержать в училищі 
робітничі професії. І все це завдяки 
(.цільним зусиллям колективів шкіл 
та училища.

М. ПОЛТОРАНІН, 
викладач Кіровоградського тех
нічного училища N5 6.

БАСКЕТБОЛ

М’ЯЧ НАД 
КОШИКОМ

На змаганнях з бас
кетболу серед' КОМпНД 
дівчат, за програмою 
Двадцять восьмої Спар
такіади школярів Украї
ни, які проходять на 
спортивних базах облас
ного центру, йде вперта 
боротьба за звання 
сильніших, ігри ведуть- 

у двох групах по 
фють колективів у КОЖ
НІЙ. Добре на цьому 
етапі виступають наші 
землячки. Вони пере
могли своїх ровесниць з 
Житомира, Ворошилов

града, Севастополя,
Херсона, а програли 
представникам Київської 
області — 45:50.

Набравши чотири оч
ка, вони здобули право 
разом із баскетболістку 
ми Дніпропетровщини 
мірятися силами за чем
піонські титули Спарта
кіади.

Вирішальний матч від
бувся вчора.

8. ТВЕРДОСТУП.

З ДНЕМ 
НАРОДЖЕННЯ, 
«ДЕЛЬФІНЕ»!

Рін тому Центральне 
телебачення в програмі 
«Час» повідомило: в
місті Олександрії на Кі- 
ровоградщині відкрито 
плавальний басейн
«Дельфін».

Через два місяці після 
цього були сформовані 
навчальні групи. І по
чалися тренування. До
свідчені тренери вели 
юних спортсменів до 
заповітної висоти.

І ось тепер, у ЛИПНІ, 
«Дельфін» відзначав свій

день народження. Можна 
вже зробити певні під
сумки у навчально-тре
нувальному процесі.
Старший тренер з пла
вання Ю. М. Нагорний не 
без гордості повідомляє:

— За цей час більше 
200 школярів шахіар- 
ського міста виконали 
нооматизи другого і тре
тього юнацьких розря
дів. 40 — перший
юнацький, 28 вихованців 
«Дельфіна» мають уже 
третій, дорослий розряд.

Серед тих, хто успішно 
виступав на обласних і 
республіканських зма
ганнях — Світлана Тяг
ла. Антоніна Бабичева, 
Андрій Бурцев, Наталка 
Глива, Андрій Кривоше
ев, Сергій Ненько. Ці 
юні спортсмени і ще чо
тири їхніх ровесники 
вже другорозрядники.

За рік у басейні «Дель
фін» навчились плавати 
більше 1600 дітей. У гру
пі «Здоров’я» тут щомі
сячно оздоровляються до 
300 трудівників Олек
сандрії. 1 всі вони дяку
ють тренерам Ю. М. На
горному, О. В. Шевченку, 
В. Г. Лисенку. А. О. Ри- 
тунсьному, В. К. Шарош- 
ніну за подаровану їм 
бадьорість.

З днем народження. 
«Дельфіне»! Щасливих 

тобі висот на шляху до 
Олімпу.

Н. СЕМЕНКОВА.

ФУТБОЛ

«РАДИСТ» — 
«ЯТРАНЬ» — 2:0,

У першому матчі дру
гого кола першості рес
публіки з футболу серед 
номанд колективів фіз
культури зустрілися 
спортсмени «Радиста» і 
«Яірані». Представники 
заводу радіовиробіи по
чали змагання на цьому 
етапі в ролі одноосібного 
лідера третьої зони. «Зо- ■ 
ни побудували гру на І 
загрозливих атаках на 
ворота своїх суперників і 
на десятій хвилині удар ■ 
Івана Іщенка був точним. 
Всі намагання ят- ■ 
ранців у першому таймі 
встановити рівновагу не 
принесли успіху. Після 
перерви обидва клуби ді
ють наполегливіше, але 
змінній результат дов
гий час не вдавалося. 
Розв’язна наступила на 
81-й хвилині, коли «Ра
дист» забиває другий гол 
і добивається перемоги 
— 2:0.

В. ШАБАЛІН.

З стор.

ВІД МОДЕЛІ- 
ДО ЛАЙНЕРА

|/ ОРАБЕЛЬ без екіпажу, 
а він, взявши прямий 

курс від берега, незабаром 
робить повороти — один, 
другий, третій, як у слало
му обминаючи розставлені 
на воді віхи. Хоч звідки 
взятися на цьому кораблі 
екіпажу, якщо цс лише мо
дель. Але вона на відстані 
підкоряється ось цьому 
хлопчикові, що за допомо
гою радіохвиль з берега 
спрямовує її рух.

У порівнянні з радіокеро- 
ізаііпмп. парусні яхти і ка
тамарани за своїми кон
струкціями ніби найпрості
ші. 1 це дійсно так, якщо 
мати на увазі «начинку» — 
обладнання. Але спитайте 
будь-якого умільця, скільки 
слід виявити вміння, твор
чості, щоб добитися найкра
щих ходових якостей моде
лі, яка була б спроможна 
краще інших долати водний 
рубіж. Залежить цс і від 
досконалості корпусу, і від 
вітрил, тут навіть найменші 
творчі знахідки іноді мо
жуть стати вирішальними.

Проте, найбільш трудо
місткими є модслі-копії па
сажирських і військових ко
раблів. Тут само за себе 
говорить визначення — «ко
пія». Неодмінна умова та
кої моделі полягає в тому, 
що вона має точно в кож
ній деталі, зменшеної в де
сятки разів, повторювати 
корабель, з якого скопійо
вана; Будь то, скажімо, 
крейсер «Аврора», або теп
лохід «Грузія», або якесь 
інше судію. До того ж, 
крім відповідності в мініа
тюрі оригіналу, вона по
вніша мати добрі навігацій
ні дані.

Чия ж модель краща? 11а 
цс запитання могли дати 
відповідь обласні змагання 
з судомодельного спор іу, 
.що проведені обласною 
станцією юних техніків і 
обкомом ДТСААФ. Па воді 
побувало понад 70 мікро
пор толів. Закономірним 
слід вважати те, що у за
гал ьі (оком а її дії ому з а л і к у 
першість у мзлодшій і 
старшій вікових групах здо
були вихованці керівника 
гуртка обласної станції 
•юних техніків О. К. Крюч- 
кова. їм. же дісталася і 
більшість , чемпіонських 
звань в особистому заліку. 
Найкращі моделі різних 
класів представили Анато
лій Майоброда, Андрій І\оз- 
літіп, Сергій Гончаренко, 
Сергій Мезеицев. Серед пе
реможців також гуртківці

Кіровоградського Палацу 
піонерів Анатолій Кобсць, 
морської школи обкому 
ДТСААФ Сергій Козлітіп і 
Андрій Бражко.

Па жаль, серед призерів 
мало представників інших 
міст і районних центрів об
ласті. Па другу і третю схо-

дички п’єдесталу- пошани 
піднялися лише Володимир 
Ткаченко та Сергій Бахмач 
з Олександрійської, Микола 
Змеу.т і Станіслав Федор
чук' з Новоукраїпської 
станцій юних техніків.

Що ж, Кіровограді« зно
ву показали високий клас, 
і не лише в масштабах об
ласті. Торік команда судио- 
моделістів обласної станції 
юних техніків стала другим 
призером республіканських 
змагань у старшій віковій 
групі і чемпіоном України 
— в молодшій групі. Випе
реджено такі «морські» об
ласті, як Миколаївську, 
/Херсонську, Одеську...

ЗНАЧЕННЯ моделюван
ня взагалі, а судиомодс- 

хювання зокрема не лише 
спортивне. Воно відіграє 
велику роль у профорієнта
ції учнів. На виготовлення 
моделі витрачається два- 
трн роки. Школяр сам ро
бить все своїми- руками, 
працює на різних верстатах, 
уже в моделі йому гуртку 
стає різнобічним умільцем. 
Захопившись у дитячі та 
юнацькі роки технікою, вік 
часто обирає цс захоплення 
справою подальшого життя.

Як відомо, колишній 
учень Кіровоградської се
редньої школи № 6 Валерій 
Прочухапов у свій час став 
чемпіоном . республіки і 
країни з судномодельного 
спорту. А потім, у 1973 ро
ці, виступаючії на змаганнях 
у Відні, 13-річніііі кірово- 
ірадський школяр завоював 
звання чемпіона Європи у 
класі ката маран із. Зараз 
Валерій студент третього 
курсу Миколаївського ко
раблебудівного інституту. 
Гам же навчаються і його 
товариш по гуртку Віталій 
Глухов. Отже, незабаром 
гоїш зможуть сказати, що 
пройшли шлях від моделі 
до лайнера.

З станцією юних техніків 
листуються її вихованці, 
нині випускники Рязансько
го вищого військового авто- 
учплп.ца Василь Цигульов, 
Брянського автодорожного 
інституту Володимир Ка
сьян, Одеського електроме
ханічного інституту Леонід 
Наконечний та багато ін
ших. Усі воші висловлюють 
вдячність своїм виховате
лям за те, що ті пробудили 
в них інтерес до техніки. 
Велике значення для пик 
має практичний досвід, на
бутий на станції юних тех
ніків — тут вони одержала 
уроки копіткої праці, усві

домили, що для досягнення 
мети необхідна наполегли
вість.

м. ОРЛІОК.

На знімну: чемпіони об
ласті з судномодельного 
спорту П. РАДКЕВИЧ. С. МЕ
ЗЕНЦЕВ, А. БРАЖКО.

Фото Л. КРАСНОВОЙ

Редактор М. УСПАЛЕНКО.



4 стор.

Олександрійське 
міське 
професійно- 
технічне 
училище Л5 5

ШАНОВНІ ДІВЧАТА

„МОЛОДИМ КОМУНАР“
ТА ЮНАКИ!

Кіровоградське шське середи« професійно-технічне учм«лніце
ОГОЛОШУЄ ПРИНОМ УЧНІВ

НА 1979—1’980 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НАБИРАЄ УЧНІВ

НА 1979—1980 
НАВЧАЛЬНИЙ РІН

З ТАКИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:
На базі 10 класів:

муляр-штукатур, монтаж
ник конструкцій, муляр, ма
шиніст автокрану, шофер, 
тесляр, штукатур-обпицю- 
еаяьник-плитковик, слюсар- 
сантехнік-газсзвариин, пре
сувальник пластмас, елек
трозварник. машиніст-екска- 
ватернмк, машиніст-бупьдо- 
зерист, автоскреперкст- 
тракторист.

Строк навчання — 1 рік.

Не базі 8 класів:

муляр-штукатур, мулвр, 
тесляр, штукатур-облицю- 
еальиии • плитковим — 
(строк навчання 1 рік).

Монтажник конструкцій, 
муляр, слюсар-сантехнік, 
газозварник, електрозвар
ник, машиніст-енєкаватор- 
ник, машиніст-бульдозернєт, 
ввтоскреперист - тракто
рист — строк навчання — 
2 роги.

В училище приймаються 
юнаки та дівчата віком 15 
— 20 років, з освітою 
8—-10 класів. Звільнені 
в запас одержуватимуть 
стипендію розміром 75— 
100 ирб. і навчатимуться 
8—10 місяців.

Після закінчення училища 
випускники направлятимуть
ся на роботу в міста Олек
сандрію, Світловодськ, Кі
ровоград, Дніпропетровськ. 
Кривий Ріг, Київ і Запоріж
жя. Електрозварники, пре
сувальники пластмас на
правляються на роботу на 
Олександрійський електро
механічний завод. Відмін
ники за їх бажанням направ
лятимуться 
навчання 
технічні

Учні
повному 
риманні, іногородні забез
печуються гуртожитком. 
При проходженні виробни
чої практики їм виплачува
тиметься третина заробітку.

При училищі працює за
гальноосвітня школа робіт
ничої молоді (9 і 10 класи). 
Період навчання в училищі 
зараховується в загальний 
трудовий стаж, що дає 
перевагу при вступі випуск
ників в інститути і техніку
ми.

для дальшого 
у вищі та середні 
навчальні заклади, 
перебувають на 

державному ут-

Jf) липня 10Ї9 року

№ 4

Початок занять з 1 ве
ресня 1979 рону.

При вступі в училище слід 
подати там» документи: за
яву на ім’я директора, ев- 
тобіографію, паспорт чи 
свідоцтво про народження, 
документ про освіту, до
відку з місця проживання 
І про склад сім’ї, характе
ристику зі школи, 4 фото
картки (3X4 см).

Документи приймаються 
в канцелярії училища, гбо 
надсилаються поштою на 

таку адресу: м. Олександрія 
Иіровогсгдсьиої області, се- 
ЯКЩе ДимитрОЕО, вул. Тру
дових резервів, 23, теле
фон 5-24-63.

їхати автобусом № 1 до 
зупинки «Кінцева».

Дирекція.

■ Кфовоградсьмий

-яа такі спеціальності: 
слюсар-інстру мент альник, 
механоскладальних робіт.

Строк навчання — 3 роки, оспіта — 8 класів. На 
спеціальність «слюсар механоскладальних робіт» 
строк пишання один рік, освіта — 8—10 класів.

ічні забезпечуються триразовим харчуванням, об
мундируванням і спецодягом,.одержують 33 процен
ти заробітної плати під час виробничої практики.

Вступники гр}п слюсарів-сантс^піків забезпечу
ються гуртожитком.

По закінченні учнлнша випускникам » »дається 
диплом про середню освіту з присвоєнням розряду, а 
тим, хто вчився один рік — атестат по спеціальності 
з присвоениям розряду.

токар, слюсар-ремонтчик, 
слюсар-сантехнік, елю» ар

мають 
право для вступу в технікум та виші учбові заклади 
пс-за конкурсом.

Початок занять 1 вересня.
Вступники в училище подають документ в: заяву 

на ім’я директора, свідоцтво про народження або 
паспорт, характеристику зі школи, свідоцтво про ос
віту, довідку з місця проживання, довідку про склад 
сім’ї, медичну довідку № 286, 6 фотокарток розмі
ром 3X4 см-

Прийом документів проводиться щоденно з 8.00 до 
16 години.

Адреса учплпніа: 316050, м. Кіровоград, вул. Жовт
невої революції, 20, телефон 7-25-91, 7-05-61.

ДИРЕКЦІЯ.

Ті, хто закінчать училище з відзнакою,

технік у И 
механізації 
сільськпг® 

господарства
ОГОЛОШУЄ 

ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1979—1960 
НАВЧАЛЬНИЙ РШ
(заочна форма навчання).

Технікум готує: техніків« 
механікін сільського гос
подарства та бухгалтеріє 
сіпьсьиогосподарсь йог© 
виробництва.

^йІ;

-А

* ' А А-

спеці-
«Механізація 

господарствам z

Строк навчання: 
альність 
сільського 
— 2 роки 10 місяців; спе
ціальність «Бухгалтерський 
облік у сільськогосподар
ському виробництві» --  И
рій 10 місяців.

Приймаються громадяни 
без обмеження ЕІКу, які 
працюють у системі сіль
ського господарство і ма
ють середню освіту. Ме
ханіки колгоспів і радгос
пів, бригадири трвнторних 
бригад і їх помічники, бух
галтери приймаються поза 
конкурсом.

Інгульеьмс сільське Мрсфтеху’їНЛИЩС Ж 4
НАБИРАЄ УЧНІВ НА 1979—1980

НАВЧАЛЬНИЙ РІК

на спеціальнеє ті;
тракторнст-маицнікт широкого профілю (строк 

навчання 2 роки);
траиторисг-машинісг 3-го класу (строй навчання І 

рік).
Гіриймаюнхя особи у віці 15—16 років з освітою 

8—9 класів. Зараховані в училище забезпечуються 
гуртожитком, постільною білизною, безкоштовним 
харчуванням, спецодягом, парадною формою, ств- 
целдіею в розмірі 10 карбованців на місяць.

Звільнених' у запас з лав Радянської Армії і ви
пускників середі-їх шкіл училище приймає на спе
ціальності:

водіїв з кваліфікацією слюсаря: 
тракторнегіп-машниістіп 3-го класу; 
операторів птахофабрик і птахоферм.
Строк навмання — 8 місяців. Стипендія учням — 

96 крб. па місяць.

По направленнях правлінь колгоспів, господарств 
та дирекцій радгоспів з спеціальностей;

машиніст машинного доїння йорів;
тракторист на Т-150.
Учням нараховується стипендія 20 крб. на місяць. 

бони забезпечуються гуртожитком.
Зараховані в училище можуть продовжити навчан

ня б 9—11 класах вечірньої школи при копсультнунк- 
ті учіїлшца. Для вступу п училище необхідно подати 
такі документи: заява на ім’я директора, медична 
довідка (форма № 286), паправлоипя господарства, 
свідоцтво про освіту, свідоцтво про народження, до
відку з місця проживания, 6 фотокарток (3X4 см).

Документи приймаються щоденно.
Початок занять 1 вересня.
Адреса учнлнша: 317730. Кіпоиогпадсьхп область, 

Устинівгький район, с. Іпгульсьне, тел. 4-30-30
ДИРЕКЦІЯ.

чотири 
розміром 
головного

Кіропоградське міське професійно-технічне училище Л« 2 
імені Герой Радянського Союзу О. С. Єіоровп

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1979—1980

Училище готує кваліфікованих спеціалістів з се
редньою ссвітою на базі Є илесів з терміном навчан
ня 3 роки:

Монтажник сталевих та залізобетонних кон
струкцій,

муляр,
маляр (будівельний),
маляр (будівельний), штунатур.
машиніст кранів автомобільних,
машиніст кранів (кранівник) по управлінню бзшге- 

еими самохідними кранами,
штукатур, лицювальник-плиткожин,
лицюєальник-плитковик. линюгальнии-мсзаїчнин,
слюсар по ремонту автомобілів,
електрослюсар.
На базі Ю класів — термін невчення 1 рік:
КИЦЮВЖЛЬНИК-ЛЛИТКОвИК-

иииииииииививяивжишввияиишиавяяиияяавиивт^и

НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Нсвчання безкоштовне. Учні забезпечуються гур

тожитком, триразовим харчуванням, двома формами 
одягу, підручниками.

Запрошуємо юнаків та дівчат, він яких досяг 16 
років.

Початок занять 1 вересня.
Вступники подають такі документи: заяву, доку

мент про освіту, свідоцтво про народження і пас
порт, довідку з місця мешкання, медичну довідку 
(форма № 286), 6 фотокарток 3X4 см.

Адреса училище: 316026, м. Кіровоград, вул. Чер- 
гокозорівсьна, 23, телефони: 7-'4-і7 7-12-81.

їхати автобусами*. №№ 2, 14 де зупинки «Мічурі- 
н₽», № 29 до зупинки «Профтехучилище ІМ. О. С. 
Єгорова» та трог.ейбх'сами 2, 4, ( до зупинки «Будде- 
таль» або «Корсг.енка».

ДИРЕКЦІЯ.
КЯ9ЙВЯВЯСЗ

Вступники складають ек
замени з української або 
російської мови і літерату
ри (твір) тв математики 
(усно).

Відмінники навчання за
раховуються без іспитів.

Заяви приймаються & 
технікумі та відділами 
кадрів районних управлінь 
сільського господарств* 
по місцю проживання:

на спеціальність «Бух
галтерський облік у єіль- 
ськогосподарському ви
робництві» — до 15 серп
ня, на спеціальність «Ме
ханізація сільського гос
подарства» — до ЗО лис
топада.

До заяви спід додати та
кі документи: атестат про 
освіту (оригінал), 
фотокартки 
3x4 см (без
убору), витягу з трудової 
(колгоспної) книжки, до
відку про стан здоров’я 
(форма № 286). Паспорт 
пред’являється особисто.

Приймальні екзамени 
проводяться: на спеціаль
ність «Бухгалтерський об
лік у сільськогосподарсь
кому виробництві» --- Е)
липні, серпні та вересні, 
на спеціальність «механі
зація сільського госпо
дарства» — в липні, серп
ні, листопаді і грудні ц. р.

Початок навчання: спе
ціальність «Бухгалтерський 
облік у сільськогосподар
ському виробництві» —• 
вересень 1979 рону, спеці
альність «Механізація сіль-Й₽ 
ського господарства» —• 
січень 1980 рону.

Адреса: 316050, м. Кіро
воград, вуя. Полкова, НІ, 
заочне відділення.

ДИРЕКЦІЯ.

Криворізький гірничий технікум
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ (лише юнаків)

навчальний рік
комплекси»), гірська елек
тромеханіка (спеціалізація 
«Бурові установки І ви- 
еммово - навантажувальні 
машини та комплекси»), 
маркшейдерська справа.

На базі 10 класів:
підземна розробка руд
них І нерудних копалин 
(спеціалізація «Вибухові

НА 1979—1980
Денне відділення (з від

ривом від виробництва) 
—— на базі 8 класів з та
ких спеціальностей:

техніна розвідин корис
них копалин, будівництво 
гірських підприємств, гір
ська електромеханіка 
(спеціалізація «Ііриичо- 
прохідницьні машини і

роботи») зї звільненням 
від призову в Радянську 
Армію до закінчення тех
нікуму.

Абітурієнти здають
вступні екзамени: на базі 
8 класів — з російської 
або української мови 
(диктант) і математики 
(усно), на базі 10 класів — 
з російської або україн
ської літератури (твір) і 
математики (усно).

Особи, що закінчили 8 і 
10 класів на «4» і «5», за
раховуються до технікуму 
без вступних екзаменів.

Учні забезпечуються гур
тожитком і одержують 
стипендію 30—42 крб. 
При технікумі та гурто
житку працюють їдальня 
та буфети.

Заява подасться на ім’я 
директора з додатком до 
неї документа про вось- 
/лирічну чи середню осві
ту (оригінал), медичної 
довідки (форма № 286), 
десяти фотознімків розмі
ром 3X4, характеристики.

Вступники пред’являють 
особисто: свідоцтво про 
народження чи паспорт,

військовий квиток чи при
писне СВІДОЦТЕО.

Прийом заяв до 1 серп
ня 1979 року.

Вступні екзамени 2 1 пс 
21 серпня. •

Адреса технікум уг 
м. Кривий Ріг — 2, вул. 
Невського, 3, тел. 53-12-90.

(хати тролейбусом по 
маршруту №№ 3 і 8 до 
зупинки «Ставки». Ікого- 
родним їхати до станції 
«Роиовата», автобусом чн 
тролейбусом до зупинки 
«Ставки».

ДИРЕКЦІЯ.
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| «Молодой коммунар» — 
| орган Кировоградского 
| областного комитета 
' ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

Газета 
виходить 
у вівторок, 
четвер 
і суботу.

наша 
адреса
ЯК

■ Ьлллгл відділ листів 1 масової роботи. ВІДДІЛ
31691®, ГлСП, пропаганди — 2-45-36; відповідальний

■ секретар, відділ учнівської молоді —
к? 2-46-87; відділ комсомольського життя,
1 М КІООВОГРаД відділ військово-патріотичного вихо-г г л» пання та спорту — 2-45-35; фотолаба-

раторія — 2-56-65; нічна редакція — вул. Луначарсьиогс, 36. з-оз-зз.

Друкарня імені Г. М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правдап 
Кіровоградського обкому 

Компартії України 
м. Кіровоград, вул» Глінии, 2.
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