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ПОВЕРНУЛИСЯ!
КОСМОНАВТИ КУБАСОВ І ФАРКАШ 
НА РІДНІЙ ПЛАНЕТІ

Повідомлення ТАРС
З червня 1980 року після успішного винонання намі

ченої програми спільних досліджень та енспеоимен- 
тів на борту орбітального науково-дослідного комп
лексу «Салют-6» — «Союз-35» — «Союз-36» міжна
родний еніпаж у складі Двічі Героя Радянського 
Союзу, льотчина-космонавта СРСР Кубасовз Балер’п 
Миколайовича і носмонавта-досліднина, громадянина 
Угорської Народної Республіки Фаркаша Берталана 
повернувся на Землю. Роботу на станції «Салют-6» 
продовжують космонавти товариші Попов і Рюмін.

Спускний апарат космічного корабля «Союз-35» 
зробив посадку б заданому районі території Радян
ського Союзу за 140 кілометрів на південний схід 
від міста Джезказгана. Самопочуття товаришів КуОа- 
сова і Фарнаша добре.

В ході семидсбовогс польоту на борту орбітально
го комплексу «Салют-6» — «Союз-35» — «Союз-36»
міжнародний екіпаж повністю виконав заплановані 
дослідження та експерименти, підготовлені спільно 
вченими Радянського Союзу і Угорської Народної 
Республіки.

За програмою медичних досліджень проводилося 
дальше вивчення спливу факторів носмічного польо
ту на організм людини.

Успішно завершений черговий космічний політ за 
програмою «Інтеркосмос» с новим прикладом пло
дотворного співробітництва братніх соціалістичних 
країн у дослідженні та освоєнні космічного простору 
в ім’я миру і дальшого науково-технічного прогресу. 
Робота міжнародного радянсько-угорського екіпажу 
внесла великий вклад у розвиток дружніх зв'язків 
між народами СРСР і УНР.

» Кормове поле колгоспу 
імені Крупської вабить зір. 
Смарагдовими хвилями хо
дить на ньому жито. Зда
лека пізнаю Олександра 
Афакасійовича Шаповала, 
керівника партійно-комсо
мольської ланки кормодс- 
бувників.

— Як справи? — питаю.
— Добре, — відповідає 

ланковий.
Олександр Афанасійович 

— людина небагатослівна. 
Е цим «добре» він сказав 
майже все. Що врожай жи
та ка зелений норм видав-

шковий
,склзйв:

«ДОБРЕ!»
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ся хорошим. І що техніка 
працює чітко. І що настрій 
у молодих кормодобувни- 
НІБ чудовий.

Цього року члени пар
тійно-комсомольської лан
ки взяли високе соціа
лістичне зобов’язання: 
одержати з кожного гек
тара кормового поля не 
менше 50 центнерів кор
мових одиниць. Це на 5 
центнерів більше, ніж у 
середньому по району.

Свої розрахунки хлопці 
будували не на порожньо
му (лісці. Сергій Крижанів- 
ський, Еіктор Трохимчук, 
Олександр Гарбуз, Микола 
Скрипник урахували все: 
якість грунту на кормово- 
му полі, кількість внесе
них добрив, стан техніки. 
Виходило, що зможуть вони 
взяти по 50 центнерів нор- 
мових одиниць з гектара. 
Нині молоді кормодобувни- 
ки збирають свій перший 
урожай, бачать, що потру
дилися вони на сівбі доб
ре. Миколі Скрипнику, на
приклад, прямо на полі, бі
ля трактора, вручили По
чесну грамоту райкому 
партії та райвиконкому.

Нині в господарстві по
чалася інтенсивна заготів
ля силосу із зеленої маси 
жита. І тут члени партій
но-комсомольської на пер
ших ролях. Десятки тонн 
цього норму вже -б тран
шеї. А потім почнуть ко
сити сіно. Закінчують ла
годити техніку. Певен, ЩО 
й сіно хлопці зберуть вчас
но, без найменших втрат.

Е. БОДНАР, 
завідуючий відділом 
комсомольських орга
нізацій ГакЕоронсько- 
го райкому комсомо
лу.

|Т О-ЛІТНЬОМУ утрамбо- 
еєн6 ірунтова дорога 

приБєле на лани колгоспу 
«ААир» НоЕоукраїнськсго' 
району. Картина, яку спо
стерігаємо обабіч, типова 
для сільськогосподарсько
го виробництва. Хоч і з 
запізненням (стільки вже 
нарікаємо на несприятли
ві погодні улАОЕи!), йде 
післясходсеий обробіток. 
На зелених, до пояса ви
сотою, посівах жита по
рядкують КОрМСДобуЕНІ 
екіпажі.

Кормове поле колгоспу 
«А4ир» — близько тисячі 
гектарів. Порядкує на 
НЬОА'.у спеціально створе
ний загін, що його очо
лює Анатолій Степанович 
Погореи.ький. Входять до 
складу колективу й комсо
мольці та молодь. Викону
ють ЕОНИ, до речі, основ
ний обсяг робіт — косять 
жито роторними кормо
подрібнювачами, тран
спортують масу на ферми 
і до траншей, де йде сило
сування жита з домішкою 
соломи.

— Звичайно, ініціатива 
гайворонських кормодо- 
бувників, які на честь 
XXVI з’їзду КГіРС узяли 
підвищені соціалістичні 
зобов’язання і борються 
за одержання цього року 
по 45 центнерів кормових 
одиниць з гектара, зна
йшла широку підтримку в 
колективі нашого колгос-

Зелені жнива 
без «вікон»

ФОТОРЕПОРТАЖ
пу, — розповідає секретар 
парткему Еалентин Мико
лайович Кольцов. — Ати 
вирішили не відстати від 
ініціаторів і подолати такі 
ж рубежі. Щоб добитися 
успіху, ЕсЖЛИЕу рОЛЬ у 
цій справі відводимо мо
лодим механізаторам, ео- 
діям транспортних засобів, 
представникам інших під
розділів, що входять до 
складу загону. І з перших 
днів інтенсивної кормоза
готівлі можна зробити ви
сновок: хлопці не підве
дуть. Добре працюють 
Євген Догоряй, ІЕан Чин- 
калов. Рівняються вони 
хоча й на молодих, але 
досвідчених Івана Мацо- 
лу, який став переможцем 
на сівбі кукурудзи, на Ва
силя Кузьмєнка. Цей юнак 
ЕІдзначасться на післясхс- 
довому боронуванні. Так, 
в одну із змін Василь при 
нормі 40 обробив 55 гек
тарів посіву. Комплекс 
робіт завжди комплекс. І 
відставати від тих, хто 
працює на інших ділянках, 

молоді кормодобувники 
собі не дозволяють.

— Загін по заготівлі 
кормів — то хороша спра
ва, — ділиться міркуван
нями Валентин Миколайо
вич. — Але, як на мій по
гляд, доцільніше було б 
створити спеціалізовану 
бригаду, котра займалася 
б не тільки заготівлею 
кормів, а й нагромаджен
ням добрив, їх транспор
туванням і внесенням під 
майбутні посіви кормових 
культур. Такий досвід ма
ють деякі господарства 
РРФСР, і він досить ефек
тивний. Тим більше, що з 
такими хлопцями, як у 
нашому господарстві, го
ри можна зсувати.

На знімках: угорі — 
секретар парткому колгос
пу «Мир» Валентин Мико
лайович КОЛЬЦОВ і на
ставник, механізатор із 
двадцятирічним стажем 
Микола Степанович ШУЛЬ
ГА підбивають разом з мо
лоддю підсумки роботи за 
день; унизу — в загінці 
агрегати молодих кормо- 
добусників.

Фото В. ВЕРНИКА.

СЬОГОДНІ — ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ОХОРОНИ 
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

1972 року на XXVII се
сії Генеральної Асамблеї 
ООН було прийнято рі
шення про проголошення 
5 червня Всесвітнім дне/и 
охорони навколишнього 
середовища. Цим рішен
ням підкреслюється вели
ке значення охорони при
роди для всього людства. 
Багато назрілих екологіч
них та інших, пов’язаних з 

об’єднани- 
есіх нарс-

охсрсною природи, пи
тань можна ефективно ви
рішити тільки 
ми зусиллями 
дів.

Боротьба за збережен-
ня природного середови
ща — невід’ємна складо
ва частина Програми ми
ру, яку здійснюють Кому
ністична партія і Радян
ський уряд. Свій внесок у 
цю благородну справу 
роблять і охоронці приро
ди нашої області. Органі
зація Товариства охорони 
природи налічує у своїх 
рядах понад 280 тисяч 
членів. Багато роблять 
КОМСОМОЛЬЦІ І ААОЛОДЬ. 

Тільки юні друзі природи 
— піонери і школярі об
ласті — посадили торік 
понад ЗО тисяч дерев та 
кущів.

Значну увагу приділя
ють доглядові за зелени
ми насадженнями в Нов- 
городківському, Світло- 
водському, Знам’янськсму 
й інших районах. На жаль, 
дуже /иало дбають про це 
в м. Олександрії, де біль
ше половини щорічних на
саджень гине. Недбале 
ставлення до зелених на
саджень і в м. Кіровогра
ді. Деякі парки та зелені 
зони міста перетворюють
ся на смітники.

Поліпшенню природо
охоронної роботи б остан
ні роки сприяла активіза
ція організаційно-масоБСЇ 
та виховної роботи. Важ
ливу роль у цьому віді
грала пропаганда охорони 
навколишнього середови
ща. Так, за 1979 рік в об
ласті прочитано близько 
2000 лекцій, надруковано 
в міських та районних га
зетах понад 500 статей на

ЗЕМЛЯ —
НАШ 
ДІМ 

природоохоронну темати- 
ку. Випущено 15 плакаті^ 
і листівок. Активісти ви? 
ступають по радіо і телс£ 
баченню. Немалу роль вї* 
діграли конкурси на кра- 
щу первинну організацію? 
Товариства, «Біологічний 
захист лісових насаджєнь»і 
на краще висвітлення гіи- 
тань охорони природи в 
пресі та інші. До речі, ми
нулого року Грамотою 
президії республікансько» 
ради Товариства 1 грошей} 
бою премією відзначено 
пєовинну організацію кол
госпу імені Леніна НовгО- 
родківськсго району, яка 
посіла перше місце по Ук- 
країні. За досягнуті успіхи 
у природоохоронній робот 
ті Грамотою президії рес- '• 
публіканської ради Това
риства та грошевою пре
мією нагороджено Богдау 
нівське шкільне лісниц
тво Знам’янського району.

Торік двом нашим зем* 
лякам — голові ГіетрІЕ- 
ської районної ради Това
риства охорони Миколі 
Петровичу Вересу і дирек
торові Бсгданівської се
редньої школи № 2 Юхи
му ТихоноБичу Крайвенс- 
ву — присвоєно почесне 
звання «Відмінник охоро
ни природи».

Значну роботу прова
дять організації Товарист
ва по виявленню та запо

біганню порушенням Зако
ну про схорону природи. 
1979 року виявлено і при
тягнуто до відповідаль
ності 302 браноньєрів. Ба
гато порушень було від- 
вернуто.

В. СИТНИК, 
заступник голови пре
зидії обласної ради 
Товариства схорони 
природи.

* БУДЕ РАННІЙ СИЛОС
120 гектарів займає озиме жито в кол

госпі «Більшовик» УстинІЕЄького райо
ну. Зародила зелена маса добре — по 
200 центнерів видає кожний гектар.

Кормодобувними господарства почали 
косовицю жита ка ранній силос. Збира
ють зелену масу члени спеціалізованої 
ланки Микола Котенко та Анатолій Гуг
ля. Доставляють її до траншеї молоді 
водії автомобілів Анатолій Нечит і Ва
силь Шеремет, трактористи Віктор Ко
тенко і Григорій Карпенко.

У траншею вже закладено 400 тонн 
зеленої маси жита.

* * *

ОРГАНІЗОВАНО вийшли на суботник 
по заготівлі зеленої маси дикоростучих 
трав дорослі і юні жителі села Рівного 
НоЕоукраїнського району. Тільки е кол
госпі імені Калініна під час суботника 
працювало понад 80 (у тому числі моло
дих) механізаторів, тваринників, праців
ників контори та інших служб колгоспу. 
На незручних землях, у вибалках і лісо
смугах було накошено 30 тонн трави.

17 тонн зелені заготовили і доставили 
в місцевий колгосп імені Ватутіна робіт
ники, інженерно-технічні працівники і 
службовці райсільгосптехніки.

О. ГАЙКО.
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СЛУЖБА СЕР8ІСУ:
ШЕФСТВО КОМСОМОЛУ

З ПОЧУТТЯМ ис/шкої 
відповіла л ь и о с т і 

сприйняв ЛенінсБкйй ком
сомол доручення НК 
КПРС узяти шефство над 
сферою торгівлі і побуто
вого обслуговування насе
лення. Сьогодні в підпри
ємствах державної торгів
лі і громадського харчу
вання області працює 
значний загін юнаків і дів
чат, з яких понад 7300 
членів ВЛКСМ.

Комсомольсько - моло
діжні колективи секцій чо
ловічого трикотажу і дріб
них канцтоварів універ-

Піші функції торгівлі 
значно розширились. Вона 
стає не тільки посередни
ком між виробництвом і 
споживачем, а й дедалі 
більше перетворюється в 
один із важливих компо
нентів усього процесу со
ціалістичного ВІД! ворсини. 
Торгівля — дуже динаміч
на галузь економіки, в

своїй справі юнаків і дів
чат. Це — Надія і фанова 
та Галина Науменко з де
сятого магазину мІсі.к- 
промторгу, Марина Мая- 
цька та Катерина Бацека- 
ло з УТО, багато інших.

Величезну роль у вико- 
паниі молодої зміни віді
грають наставники. Ми до
билися широкого розгор
тання наставництва. Хоро
шими вчителями юних 
працівників торгівлі заре
комендували себе Вален-

У МАГАЗИН-
сального торговельного 
об'єднання «Кіровоград», 
наприклад, за короткий 
час стали одними з кра
щих в області. Ритмічне 
виконання планів тут по
єднують з великою ідейно- 
виховною робочою в ко
лективах, вивчають питан
ня стики та естетики, пси
хології покупців, широко 
запроваджують систему 
додаткових послуг: торгів
лю через стіл замовлень, 
віїста вк и -п р ода ж і, коїі фе - 
ренції покупців. Комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив секції «Дрібні канц
товари» викопав соціаліс
тичні зобов’язання, взяті 
на честь 110-і річниці з 
дня народження В. І. Ле
ніна, ще в лютому цього
року.

Предметом особливого 
дбання комсомольських 
організацій стали «Загони 
турботи і уваги», які взя
ли шефство над ветерана
ми війни і комсомолу. 
Тільки під опікою комсо
мольців УТО «Кіровоград» 
піші понад 300 ветеранів. 
«Ми. учасники Великої 
Вітчизняної війни, — пи
ше подружжя Чпбісових, 
— висловлюємо сердечну 
подяку комсомольцям У ІО 
за увагу до нас, за ввічли
ве обслуговування».

Таких прикладів можна 
нанести чимало/ Шефську 
роботу слід розглядати не 
тільки як важливу форму 
участі молоді у вирішенні 
економічних завдань, але 
і як одну із складових час
тин ідейно-політичного, 
трудового и морального 
виховання юнаків і дівчат. 
1975 року, коли наш на
род святкував 30-річчя пе
ремоги над фашистською 
І Іімеччипою, комсомоль
сько-молодіжні колективи 
секцій «Чоловічий трико
таж» та «Жіноча галанте
рея» УТО «Кіровоград» 
зарахували до свого скла
ду загиблих героїв-під- 
пільшіків «Спартака» Лю
бу Римар і Михайла Гро-, 
нового. Па рахунках юних 
підпільників — понад 12 
тисяч карбованців. Ці кош
ти перераховано на облад
нання музею па батьківщи
ні героїв і до Фонду миру.

якій постійно відбувають
ся суттєві ЗМІНИ. ІНШИМИ 
стають і покупці. Вони по
требують нових, прогре
сивних методів обслугову
вання. Все це ставить нові, 
підвищені вимоги до пра
цівників торгівлі.
ГТРИЄМНО відзначити, 
*-•*• що в торговельних ор
ганізаціях трудиться не
мало чудових, відданих

типа Сергіївна Крпшевич
— директор магазину № 8, 
Людмила Костянтинівна 
Бучнева — завідуюча п'я
тим магазином, Августина 
Іванівна Мороз, яка заві
дує магазином № 10, Лео
нід Дмитрович Литвинов
— завідуючий магазином 
№ 92, Наталія Петрівна

Одна з кращих наставниць універсального торго
вельного об’єднання «Кіровоград» Наталія ПИЛЬНО
ВА.

Фото В. КОВПАКА.

Пильнова — завідуюча 
секцією універсальною 
торговельного об єднані.я 
«Кіровоград», завід;, іочі 
комплексами УЮ Рака 
Степанівна Парозша, Лю
бов Василівна Мартишок 
та інші.

Вже можна сказати, що 
ми вирішили кількісний 
бік проблеми, але на по
рядок денний стає давлен
ия' якісною поліпшення 
лав наставників. Потрібко 
добитися, щоб наставниц
тво довірялося тільки кра
щим із кращих.

ТА ЯКИМИ б не були 
успіхи, ми повинні са

мокритично оцінювати і 
свої недоліки. Серйозну 
тривогу викликає той 
факт, що в торгівлі і гро
мадському харчуванні ще 
мало комсомол ьсько-мо-
лодіжішх колективів. Зов
сім немає таких ко.тскги-
вів в Онуфріївйькрму, По- 
воарха игел ьсько му, Усти- 
пінському і деяких інших 
районах.

Хотілося б звернути ува
гу й на такий факт. Щоро
ку кулінарне училище об
ласною центру випускає 
близько 200 спеціалістів 
— кухарів, кондитері:.', 
офіціантів. На жаль, баїа- 
то з пик не працюють <>а 
направленнями. Керівники 
Ленінського н Кіропського 
(м. Кіровоград) комбіна
тів громадського харчу
вання часто не дають їм 
роботи згідно з одержани
ми розрядами. Так, у комі
тет комсомолу звернулася 
випускниця минулого ро
ку, відмінниця Пата.іія 
Ямка, яка після закінчен
ня училища дістала п’я
тий виробничий розряд. 
Однак Ленінський комбі
нат громадського харчу
вання перевів її па роботе 
за третім розрядом. Різ
ниця в зарплаті — близь
ко 30 карбованців. Такі 
випадки ке поодинокі. Це 
не сприяє підвищенню ав
торитету працівників сфе
ри обслуговування.

Ще більше втрачає ав
торитет від неиоряднос ті, 
зловживань, і рубоїціз. 
Тільки минулого року ком
сомольські «прожекторис
ти» області виявили по
над 400 порушень. До ад
міністративної й комсо
мольської відповідальнос
ті було притягнуто 190 
членів ВЛКСМ, Ми вико
рінюємо й над лі будемо 
нещадно викорінювати 
всякі порушення. Разом з 
тим необхідно ПІДНОСИ ги 
престиж професій галузі 
торгівлі і сфери обслуго
вування. Тут потрібні ЛЮДІ! 
чесні, чуйні, пршіцішові.

В. КАРПЕНКО, 
завідуючий відділом 
обкому комсомолу.

Підсумки 
конкурсу 

„Вітчизни 
вірнії сини

17 січня цього року редакція газети «Моьодий ко
мунар» дала старт обласній експедиції «Подзиг» 
присвяченій 35-річчю перемоги радянського народу 
у Великій вітчизняній війні. 8 експедиції взяли учас.ь 
комсомольсокі й дтсаафі’вські активісти, червоні слі
допити, учасники исходу молоді «Шляхами слави 
батькіз», краєзнавці, журналісти, громадські корес
понденти «Молодого комунара», ветерани війни.

Проведено конкурс на кращу публікацію «Вітчиз
ни вірнії сини», дві операції — «Пам’ять» і «Священ
ний обов'язок». Написано нариси про героїв-визво- 
лителів, зібрано спогади колишній фронтовиків, уста
новлено імена донині невідомих зоїніз, які загинули 
зиззопяючи наш край від німецько-фашистських зз- 
гарбникіз.

Переможцями конкурсу «Вітчизни вірнії спин» виз
нано М. І’одинченка з с. Олександрівни Долннсько- з 
району (цикл сіршів «Сповідь перед обеліском»), 
О. Рябошапку з м. Знам’янки (публікації «їх иодчв 
у бій комісар», «Сокіл із Хмельового», «Штурм»), 
журналіста ІО. Матівоса з Кіровограда. їх ві-:: /.
грошовими преміями та спеціальними дипломами об
кому комсомолу, редакції газети «Молод ій комунар». 
Грамотами обкому комсомолу, цінними подарунками 
редакції нагороджено ветерана Великої Вітчизняної 
війни Д. ІІіііпеїіка, громадських кореспондентів «Мо
лодого комунара» М. Вепцковського, О. Нагорного, 
іО. Лівані:;.ікона, С. Здіїхальську, М. Стояна, клуб 
інтернаціональної дружби «Глобус» середньої школи 
селища Молодіжного Долписького району, пошуко
вий загін «Патріот» Краспоі ірської восьмирічної шко
ли І олоззиівського району, а іакож директора му
зею «Спартак» села Краспогіркн Головапіпсского ра
йону Г. Кулика.

Штаб експедиції «Подвиг» висловлює подяку всім 
її учасникам за активну участь у пошукоаій роботі, 
за допомогу з створенні геооїчного літопису ді
яльності вихованців обласної комсомольської орга
нізації з рони Великої Вітчизняної війни.

Експедиція «Подвиг» продозжує роботу. Свій до
робок її учасники присвячують XXVI з’їздові КПРС.

г

3.

Здається, пролетіла мить 
— а мішки вже на возі. На 
віз висадили й вусаня.

Він засміявся:
— Спасибі, хлопці!
Восени я бачив старого 

діда на риболовлі. Зачепив
ся за щось гачок. Вода хо
лодна. Куди йому лізти в 
неї зі своїми ревматизма
ми та радикулітами! Хлоп
чина, що сидів з вудочно о 
поруч, швидко роздягнув
ся, поліз у воду, відчепив 
гачок.

— Ловіть, дідусю, вели
ку й маленьку!

А сам аж посинів від 
купелі.

Я знаю дівчаток, що по
стійно ходять до бібліотеки 
Обміняти книги старим лю
дям, котрі жизуть на їх
ній вулиці.

Я знаю, як члени нав
чально-виробничої брига
ди, закінчивши прополку 
Сйоеі ділянки, без коман
ди пішли на допомогу літ
нім колгоспницям.

Робити добро ЛЮДЯМ, ДО-

(Захін'іепня. Поч. в № за 
24 травня ц. р.).

помагати старим, стар
шим... А як же інак
ше? Як же не зробити доб
ра тій людині, що свого 
часу не жаліла себе для 
того, щоб ти жив? Хіба не 
в цьому вияв справжньої 
культури молодої людини?

Кожен із нас у великому 
боргу перед старшими, пе
ред Батьківщиною.

Комісія у справах непов
нолітніх розглядала пога
ний вчинок трьох хлопців. 
Голова комісії звернувся 
до крайнього із запитан
ням:

— У тебе нове модне 
пальто. Як воно появилось?

— Мама подарувала па 
мій день народження.

— Значить, вона пам’я
тає про нього?

Хлопець ІЗ серцем ВІДПО
ВІВ;

— Як же не пам’ятати? 
Вона ж моя мама!

— Л ти пам'ятаєш день 
народження матері?

Хлопець розгублено 
змовк.

— Ні...
’їут ми стикаємося з 

надзвичайно важливим пи
танням: де і з чого почи
нається культура твоєї по
ведінки?

Вона починається у тво

РОЗДУМИ СІЛЬСЬКОГО ВЧИТЕЛЯ

КУЛЬТУРА ТВОЄЇ
їй кімнаті, у твоєму домі. 
Шануватимеш рідних — 
інануваиімеш 1 інших. 
Знайдеться у твоєму сер
ці відгук на біль, на ра* 
дість рідних — ти не зали
шиш у біді «і інших. Не 1 
Є гуманність, вияв, ознака 
сп равжньої кул ьтурн,
справжньої людини.

У Канежі дідусь та бабу
ся під час Великої Вітчиз
няної війни врятували 
життя лейтенантові Радян
ської Армії, Звичайний 
патріотичний подвиг. Ні ді
дусь. ні бабуся не служи
ли в лавах Радянської Ар
мії. Та 23 лютого учні при
ходили до них, вітали зі 
святом, приносили живі 
квіти.

Я поцінавився: а які ті 
діти в сім'ях? Усі вони ша
нували своїх рідних.

Хороша річ транзистор. 
Легше, приємніше йди з 
музикою, піснею, приємно

почути нозинн в дорозі, 
на відпочинку.

А ноли ви їдете? То, мо
же, все-таки варто спита
ти сусідів по автобусу: 
— Ви не проти, щоб ми 
ввімкнули приймач?

Культура поведінки ви
являється в ставленні не 
тільки до людей, а й до 
навколишньої природи. 
Природа — наш дім. Вона 
чекає від нас не тільки 
великої любові.

Коли я зайшов до Івана 
Матвійовича, то страшен
но здивувався. Велика 
німната була заповнена 
очеретом і рогозом. З них 
вони з онуком Василем, 
Дванадцятирічним хлоп
цем, щось майстрували/

— Що це ви робите?
— Штучні гнізда для ли

сок. диних качок.
Он воно що! Ще зима, 

ща віхоли й морози, а Іван 
Матвійович думає про вес

ВЕСНЯНИЙ
УЖИНОК 
ЕДУАРДА 
МАКАРОВА

У нас немає великого 
клубу, немає сцени. Та це 
не перешкода тому, щоб 
перед робітниками дру
карні аис гупали самоді
яльні і професіональні 
митці. Вони часті гості у 
нас і в свята, і в будні. 
Концерти відбуваються в 
цехах.

Ось, наприклад, зааііаз 
до нас артист обласної фі
лармонії Едуард Макаров. 
Дехто зразу здивувався; 
як же це — сам півтори 
години виступатиме? І 
справді, краще, коли на 
сцені цілий ансамбль, но>- 
ли концертна програма 
різноманітна. І все ж 
Е, Макаров примусив ро
бітників забути про свої 
турботи, його сатирично- 
гумористична програма

«Бути людиною, бути лю
диною завжди» схвилюва
ла кожного. Тут і літера
турно-музичні композиції, 
І куплети, і репризи, і му
зичні фейлетони, і частів
ки та пародії. Артист од
ночасно буз і співаком. І. 
акордеоністом, і деклама
тором. Перед глядачем по
являлися славнозвісні Ве
роніка ГЛаврипіївна, Генна
дий Хазамоз, артист нопі- 
ював інших відомих май
стрів сцени. Дотепне сло
во, -бадьора пісня справді, 
дарували людям гарний 
настрій...

Артист обіцяз іще заві
тати на наше підприєм
ство. Зайшов аж через 
місяць, щоб домовитись 
про те, коли краще йому 
виступити. І ми дізналися, 
що він був на гастролях у 
Знам’янському районі. Для 
залізничників, хлібороиів 
він дав понад тридцять 
концертів. Такий травне
вий ужинок артиста Едуар- 
да Макарова.

Г. 5УН1НА, 
головний інженер об
ласної друкарні імені 
Г. М. Димитрова.

ПОВЕДІНКИ
ну, про птахів, що приле
тять з вирію, про зустріч 
із ними. Кімната, вони 
обоє, обпушені качиним 
пухом, постали в незви
чайній красі. І як добре, 
що дід прилучив до своїх 
турбот і внука!

Мені згадуються не такі 
вже іі давні часи, коли на
ші матері ткали, і з-під їх
ніх мозолястих рук вихо
дили радна з барвистими 
узорами. 11а них цвіли 
весняні веселки, і матері 
вчили тієї краси й своїх 
дочок.

Ставок гарний сам по 
собі. Та ще кращий, коли 
навколо нього шумлять 
розлогі верби.

Триповерхова середня 
школа — то палац. Тільки 
він іще кращий, коли нств- 
ко.чо нього ростуть беріз
ки. горіхи...

І все те посаджено юни
ми руками.

Як прикро ДИВИТИСЯ. КО
ЛИ під буксуючі колеса ав
томашини шофер кидає 
оберемки зламаних гілок. 
Це ви*с безісультур’я.

»Біжить, шумить, вирує 
Д>іі?фріьІіа вода. Радує око. 
даруа радість, дарує зцо- 
роп’я - малечі, всім нам. 
Тільки що це?

Під’їхав, заїхав у воду 
трактор, механізатор ді
стає відро, хлюпає, мне 
мат.ппп'. На дзеркальну 
Гладі, побігли масні руду
ваті ПЛЯМИ...

Берегти чистою кожну 
краплину води, красу гіл
ки і квітки — то ие тіль
ки дотримання законів, то 
не тільки обов’язок...

Микола СТОЯН.
с. Панчеве, 
Новомиргородський 

район.
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Перед
стартом

повідомляє:
при-

прийняли 
загін «До- 

й досі тут

Сторінка для бійців студентських будівельний: загоні» і 

трудових об'єднань школярів

ДОГОВІРНА 
КАМПАНІЯ

з поставленими пе
нями завданнями.

І Закінчився рейд-пере- 
I зірка готоаності студенг- 
I ських будзагонів до тру- 
I дозого семестру, а госпо

дарських організацій — 
до їх прийому. Результати 
показали, що більшість 
колектизіз точно виконує 

І договірні умози. Комітети 
І комсомолу навчальних 
( закладів, підготовчі штаби 
І СБЗ з основному справи

лися 
рад 
Сформозано обласний сту
дентський загін у кількості 
1315 чоловік, визначено 
місця, види і обсяг робіт, 
закінчено добір і нав
чання керівних кадрів та 
активу, теоретичну й прак
тичну підготовку бійців 
студентських будівельних 
загонів, Але стан готовнос
ті ряду навчальних закла
дів, особливо Кіровоград
ського інституту сільсько
господарського машино
будування, педінституту, 
викликає серйозну триво
гу. Через 
не ставлення
комсомолу до своїх обоа - 
язкіз досі не закінчилося 
формування окремих за
гонів, слабка їхня профе
сійна підготовка. 8 КІСМі 
загін «Дорожник» до
недавна налічував усьо
го 18 бійців. Погано 

і працюють підготовчі шта
би з цих навчальних зак
ладах. Ряд студентських 
загонів іще не закінчив 
занять із профпідготовіси 
і техніки безпеки. Особли
во це характерно для СБЗ, 
які - працюватимуть на 
комбінаті «Кіроаоградваж- 
буд».

Відомо, що успіх трудо
вого семестру набагато 
залежить від організацій, 
Які приймають студент
ські загони. Під час рей- 
ду-перезірки з’ясувалося, 

і що більшість їх обіцяла 
стзорення необхідних

формаль- 
комітетіз

В. КОРОТУН, 
командир обласного 
штабу CS3.

ПОЗИЦІЯ

ХТО, ЯКЩО НЕ ТИ?
Пам’ятаєш, ми працювали в жаркий 

будза гоні всіький полудень? Пас було іь - 
перо, та тільки три лопати кидали - 
фи.чьт, а четверта, вдвоє більша від - 
шик, лежала осторонь і чекала сміли- • 
Пя. який би захотів пею працювати. Со
лоний піт щедро зрошував пани 'ІІла- 
поспішали. Будь-що потрібно було ям- 
кидати гарячий асфальт, бо • >’
дощ міг звести нанівець усю пашу «1’н 
Цю. Зкпай не вистачало однієї лопати...

ї тоді я взяв її в загрубілі РУЬ‘* * “ '
дав. кидав несамовито розпечену масу.

більше не питав, 
й буде завжди.

м. Кіровоград.

гос- 
за 

Гай-

укласти
договір
час і з
будіаельно-

умов для високопродук
тивної праці, належного 
побуту і змістовного від
починку учасників тре
тього, трудового. На жаль, 
чимало господарських ор
ганізацій виязляють без
підставне недовір'я до 
посланців навчальних зак
ладів. Так, керівники 
Онуфріївської міжкол
госпної будівельної орга
нізації вже 
студентський 
рожник». Але 
немає для нього необхід
ної кількості машин і ме
ханізмів, будівельних ма
теріалів, допоміжних 
міщень.

Не змогли 
подарський 
встановлений 
веронському 
монтажному поїзді № 634, 
тим-то студентський загін 
«Вікторія» Гайворонськоїо 
машинобудівного техніку
му передислоковано в 
трест «Олександрі яваж- 
Ьуд».

Неповністю підготовле
но побутові умови з Олек
сандрійській міжколгосп
ній будівельній організа
ції, колгоспу імені Сверд
лова Компаніїзського ра
йону, на Помшнянському 
консервному заводі.

Потребують розз язан- 
ня питання організації по
буту студентів та учніз на 
будівництві Липиязького 
цукрового заводу (трест 
«Кіровоградмашаажбу д»), 
де працюватиме два сту
дентських загони. Ще у 
квітні мала закінчитись 
договірна кампанія. Але 
деякі професійно-техніч
ні училища ще не завер
шили її. Серед них Улья
новське МИТУ № 11, Кіро
воградське МПТУ № В.

До виїзду обласного 
студентського заюну зо
сталося мало часу. Тому 
всім організаціям, відпо
відальним за успіх трудо
вого семестру, треба опе
ративно розв’язати на
зрілі питання, усунути ви
явлені недоліки.

ПРЕС-ЦЕНТР 
ОБЛАСНОГО 
ШТАБУ СБЗ

7 червня у старшокласників почнеться 
п'ята, трудоза чверть, що проходитиме 
під девізом «Мій труд вливається з 
труд моєї республіки». Форми організо
ваної участі школярів у трудозому літі 
різноманітні. В Кіровограді добре заре
комендували себе табори праці й відпо
чинку і трудові загони. Тільки минулого 
літа юні кіровоградці виконали різних 
робіт на суму понад 80 тисяч карбозан- 
ціз. Добре слово можна сказати про 
табори праці й відпочинку шкіл №№ 6 
11, 16, 17, 19...

Тринадцятий рік існує табір праці й 
відпочинну «Старт» середньої школи П,- 5. 
Під керівництвом Людмили Максимівни 
Коляди старшокласники сумлінно пра
цюють, змістовно відпочивають. Бажани
ми гостями етапи вони в нолгоспі «Укра
їна» Знам’янського району. Члени табору 
беруть шефство над ветеранами війни, 
сім’ями тих, хто загинув, захищаючи 
Батьківщину. Є у «Старту» ще одна доб
ра традиція. Старшокласники зарахову
ють до табору Героя Радянського Союзу 
Д. І. Линнина, дитинство якого пройшло 
в селі Дмитрівці, де тепер працюють 
стартівці. Зароблені гроші учні перера
ховують до Фонду миру. Коли закінчу
ється трудова зміна, вирушають у ту
ристський похід по місцях революцій- 
ної, бойової і трудової слави радянського 
народу.

Погойдується па швид
кому ходу поїзд, колеса 
чітко відбивають ритм од
вічної подорожі, навіваючи 
почуття чогось іще не зві
даного. що чекає тебе по
переду.

Позаду зостались екза
мени, хвилювання і том со
нячний травневий день, 
коли ми стояли біля сту
дентського гуртожитку і 
капі комісар показував на
спіх намальовані шаржі 
майбутньої роботи. Було 
весело та, як завищи перед 
виїздом, потихеньку за
крадався в серце сум.

Попереду пас чекає ро
мантика: незаймана при
рода, надокучливі комарі, 
праця, що приносить задо
волення.

Наша адреса: м. Сургут 
Тюменської області, будо
ва — дитячий садок.

Па знімку: загін
«Юмістьі» Кіровоградського 
інституту сільськогоспо
дарського машинобудуван
ня перед від’їздом.

Фото с. КАРДАША.

А ввечері, коли ми. зморені, лежали па 
трав'яному килимі під зоряним небом, 

*ГИДПІІайіцо працюєш більше Від інших? 
Для чого взяв велику лопату. Адже нам 
усім п.чатптимуть порівну.

_  Ну а хто, якби не я. взяв би її? • 
відповів я запитанням. А про себе поду
мав: «Хтось повинен робити більше, щоб 
інших вести за собою. Це як на змаган
нях з бігу: всі тягнуться за лідером і 
час визначають по ньому. Хтось пови
нен бути першим».

Ти - ---------
було

ти знав, що таї:

В. ЛИТВИНОВ, . 
боєць С53.

СПО ГАД

ВОСЬМП

із шістнадцяти 
республіки, що 
літа в складі 

об’єд-
«Корчагі- 

Обухів- 
картоіша-паперову

Під час одного 
курсів па кращий малюїіок 
на їхній загін намалювали 
дружній шарж: бегемот з 
написом «Горизонт-79» по
їдає у величезній кількості 
бетон. У цьому була част
ка правди: па укладанні 
бетонної підлот працю
вали в три аміли.

Серед двадцяти 
загонів 
областей 
минулого 
республіканського 
наиого СБЗ 
иець» будували 
ську 
фабрику. ЗО бійців студент
ського будзагону «Гори- 
зопт-79» ремонтно-техно
логічною факультету 
КІСМу визнано кращими: 
замість запланованих 80 
вони освоїли 107,9 тисячі 
карбованців капіталовкда- 
депь.

І так у всьому. За 
оформлення табору — пер
ше місце. За оформления 
стінгазети — теж перше. 
Серйозним випробуванням 
для загону став конкуре 
художніх агітбригад, ад
же їхніми суперниками

Нинішньої весни старгіаці вже відпра
цювали два недільники у своему таборі: 
пофарбували підлогу з усіх палатках, 
прибрзли територію табору, розбили 
клумби, посадили квіти, городні культу
ри.

Другий рік працюватимуть на підпри
ємствах міста трудові загони старшо
класників. Минулого літа успішно труди
лися учні середніх шкіл: № 13 — на за
воді радіозиробів, № 32 — з обласній 
друкарні, № 14 — на олійжиркомбінагі. 
Цього року старшокласники будуть зай
няті на заводах «Черзо.ча зірка», друкар
ських машин, тракторних гідроагрегатів, 
на меблезому комбінаті, з радгоспі «Зо
ря».

Спраза, безперечно, важлива, та є іце 
багато проблем. Бажано, щоб уже тепер 
було визначено оплату праці учніз, ви
ходячи з того, що працювати зони по
винні згідно з Кодексом законів поз 
працю не більше чотирьох годин на 
день, указано ділянки роботи.

Ми чекаємо максимальної узаґи від 
комсомольських організацій місць, де 
працюватимуть старшокласники. Школя
рі не повинні почузати себе чужими на 
підприємствах. Потрібно допомогти їм 
включитися з чіткий ритм виробництва, 
ознайомити з кращими традиціями тру- 
дозих колекгивіз.

Н. ГАРБА, 
секргтзр-зазідуюча відділом учнів
ської молоді Кіровоградського 
міськкому комсомолу.

булл студенти Київської о 
театрального інституту! 1 
все ж довели, що во
ни не однобокі «снеціг», 
а іі чудові музиканти, спі
ваки, артисти, бо іі тус 
завоювали першість.

Агітбригада з 12 кісиів- 
в виступала з концер

том у Зеленому театрі під 
відкритим небом. Товариші 
по загону саме в той час 
укладали бетон, тож тіль
ки здалеку спостерігали 
за виступом. Та ось ііаю- 
дилнея гості, і концерт до
велося повторити. Па сцені 
лишилося тільки троє бій
ців, але той, кому пощасти
ло вдруге дивитися кон
церт, не помітив особливих 
змін у програмі.

Навіть у конкурсі «ІІумо, 
хлопці!» переможцем став 
їхній непоказний па виг
ляд, порівняно З ІНШИМИ 
учасниками, Ігор Вовчок. 
Скільки раз чули бійці: 
«Ох, знову ці кіровоград- 
ці!» 1 тоді, коли пололи 
буряки, допомагали збира
ти яблука в сусідньому 
колгоспі, і тоді, коли ре
монтували дитячий садок... 
Та все це було у вільний 
час. Головним лишався 
бетон, бетон, бетон...

Коли підбивали підсум
ки соціалістичного зма
гання, був МІТИШ’. І були 
там зворушливі слова, кві
ти. ІІа зустріч із перемож
цями • прийшов ровесник 
Миколи Острівського, 
учасник будівництва Бояр
ської вузькоколійки Д. О. 
Л а крепко.

Кілька днів тому, загін 
«Горизонт» у тому ж скла
ді виїхав в село Бережин-* 
ку Кіровоградського ра
йону. Об’єкт роботи — 
реконструкція молочното
варної ферми.

а. КУЩЕНЕО.

(® Студентські загоїш 
«Мрійник» і «Скіф» Кіро
воградської о державшії о 
педагогічного інституту 
імені О. С. Пушкіна взяли 
шефство над госпіталем 
для учасників Великої- 
Вітчизняної війни. В день 
Всесоюзного комуністич
ного суботника воші пра
цювали па впорядкуванні 
території госпіталю. Ху
дожня агітбригада «Мрій
ника» виступила з концер
том перед ветеранами.
А У день Перемоги 

представники всіх будза- 
гоїіів в урочистій обста
новці поклали квіти до- 
пам’ятників воїнам-визво
лителям.

Підтримуючи добру 
традицію, кожен буді
вельний загін па пранах 
почесного бійця зарахував 
до свого складу Героя'Ра
дянського Союзу. Гроші, 
зароблені па ім'я Героя, 
буде перераховано його 
рідній школі для створен
ня музею, попозиеїшя його 
експозиції.

Загін «Горизонт» КІСМу 
включив до свого скла
ду нашого земля ка-косма- 
наита Л. І. Попова.

ф Штаб зонального 
загону «Полум’я» провів 
між будзагоиама конкурс 
стіннівок, присвячений по- 
ЧЄСШІМ бійцям. Кращим!! 
були газети 
«Мрійник», 
(КДІІІ),

будзагонів 
«Альтаїр» 

«Ровесник» з 
кооперативного технікуму 
м. Кіровограда.-

Палаці 
Жовтня 
ш’дбуп-

Кіро- 
педагогічио- 
В. В. Смот-

взяли участі, 
колективів і?.

закла-

Недавно в 
культури імені 
обласного центру 
ся другий, заключний тур 
першого обласного огля
ду-кой курс у художніх 
агітбригад студентських 
загонів вищих і середніх 
спеціальних навчальних 
закладів області. Ного від
крив будзагогіівець 50-х 
років, старший викладач 
кафедри російської і за
рубіжної літератур 
воградського 
то інституту 
рейко.

В огляді і
8 художніх 
шести навчальних 
дів. Дипломом І ступеня і 
призом облпрофради за 
високу виконавську май
стерність нагороджено ху
дожню агітбригаду «11о- 
лум’я» студентського буді- 
вельїіогЬ загону «Сиартак» 
Кіровоградської о іtїсти іу- 
ту сільськогосподарського 
машинобудування, дипло
мом П ступеня — агіт
бригаду будзагоиу «Кри
латий» Кіровоградського 
льотно • штурманського 
училища, дипломом ПІ 
ступеня — агітбригаду 
СБЗ «Мрія» Кіровоградсь
кого кооперативного тех
нікуму.

Переможці одержали 
грошові премії. Призом 
обласного комітету комсо
молу відзначено художній 
колектив студентського 
будівельного загону «Су
часник» КІСМу.

РЄДйЯі -{?
М. У СПАЛЕННО, і
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НОВОМИРГОРОДСЬКИЙ ЗООТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ
ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1980—1981 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Технікум готує зоотехніків широкого профілю І 300- 
техніків зі спеціалізацією по відтворенню сільськогос
подарських тварин.

Випускники дістають також додаткові.спеціальнос
ті: лаборанта по штучному осімепінню сільськогоспо
дарських тварин, техніка по штучному осімепінню 
сільськогосподарських тварин і шофера-любителя.

На І курс приймають осіб, що мають неповну се
редню освіту.

Строк навчання 3 роки і 7 місяців.
Вступники складають екзамени з української або 

російської мови (диктант), математики (усно).
Приймання заяв — по 31 липня.
Вступні екзамени — з 1 серпня.
До заяви на ім’я директора технікуму слід додати 

документ про освіту (оригінал), медичну довідку 
(ферма № 286), чотири фотокартки 3X4 см, виписку 
з трудової книжки (для осіб, що мають стаж прак
тичної роботи), направлення (для осіб, відряджених 
на навчання колгоспами, радгоспами).

Паспорт або свідоцтво про народження, військовий 
квиток або приписне посвідчення вступники пред’яв
ляють особисто по прибутті до технікуму.

Примітка: осіб, нагороджених по закінченні 
школи похвальною грамотою чи медаллю, зарахову
ють без вступних екзаменів.

Осіб, направлених на навчання за рахунок колгос
пів і радгоспів, звільнених з лав Радянської Армії, а 
також тих, що мають стаж практичної роботи не мен
ше 2 років, зараховують поза конкурсом.

Початок навчання з І вересня 1980 року.

Учнів забезпечують стипендією на загальних підста
вах. При технікумі є їдальня.

Адреса закладу: 317410, м. Новомнргород, Кірово
градської обл., зоотехнікум.

Зам. 336.
ДИРЕКЦІЯ.

АВТОТРАНСПОРТНЕ

ПІДПРИЄМСТВО 10011

{автобусний парк)

набирає на курси перепідготовки воді
їв усіх класів без відриву від вироб
ництва на категорію «Д», що 
бо працювати на автобусах 
приміських маршрутів.

ПІД ЧАС НАВЧАННЯ БЕЗ ВІДРИВУ ЕІД
ЕА КУРСАНТАМ ВИПЛАЧУЮТЬ СТИПЕНДІЮ — 115 
КРБ. НА МІСЯЦЬ.

дає пра- 
/АІСЬКИХ І

ВИРОБНИЦТ-

Одинаків забезпечують гуртожитком.

Курсанти користуються правом безплатного проїзду 
в автобусах міських маршрутів.

Звертатися па адресу: м. Кіровоград, вул. Асрофлот- 
ська, 15, відділ кадрів.

АДМІНІСТРАЦІЯ.

ЮНАКИ 1 ДІВЧАТА'

Вступайте до Кіровоградського місь
кого середнього професійно-технічного 
училища Не 2 імені Героя Радянського 
Союзу О. С. Єгсрсва!

Училище готує кваліфіксЕсНих спеціа
лістів із середньою освітою. Строк нав
чання не базі 8 класів — 3 роки; не базі 
1С нласів — 1 рік.

Спеціальності:
на базі 8 класів —
муляр, монтажник 

вих і залізобетонних 
Ібудівельний), лицювальнин-плитновик, 
лицювальник.мозаїст, машиніст (кранів
ник) по управлінню баштовими самохід
ними кранами, машиніст аєтонраніе, 
електрослюсар, столяр (будівельний), 
тесляр;

на базі 1С класів —
арматурник, електрозварник арматур

них сіток і каркасів, формувальний залі
зобетонних виробіс і конструкцій, лицю- 
вальник-плитновик. лаборант по механік, 
них випробуваннях.

пс монтажу стале- 
нонструнцій, маляр

КІРОВОГРАДСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 6

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1980-1981 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

з числа осіб, які закінчили середню школу, а та
кож звільнених у запас із лав Радянської Армії для 
навчання на таких спеціальностях:

токар по металу, 
слюсар-рємснтник, 
слюсар-інструментальник, 
слюсар механоскладальних робіт, 
слюсар-механік по радіоапаратурі, 
слюсар-монтажник, 
фрезерувальник, 
столяр, 
електрозварник, 4
електромонтер,

пресувальник,
формувальник машинного формування.
Строк наєчення: для випускників середніх шкіл — 

10 місяців, для звільнених з армії— 7,5 місяця.
Початок занять з 1 вересня 1980 р. ,
Учням виплачують стипендію в розмірі ЗО—70 крб. 

на місяць, звільненим з лав Радянської Армії нада
ють гуртожиток.

Звертатися на адресу: м. Кіровоград, вул. Декаб
ристів, 26.

Зам. 332.
ДИРЕКЦІЯ.

ЗНАМ’ЯНСЬКЕ СЕРЕДНЄ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № З

ЗАПРОШУЄ
НА НАВЧАННЯ В 1980-1981 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Приймають юнаків і дівчат з освітою за 8-10 кла
сів, а також звільнених з лав Радянської Армії.

Училище готує кваліфікованих робітників із серед
ньою освітою таких спеціальностей:

муляр, 
столяр, 
електрозварник, 
електромонтажник освітлюваних І силових устано

вок,
монтажник по теплових і водяних магістралях, 
машиніст-краніввик мостових, козлових та інших 

кранів,
маляр-облицювальник-плитковнк, 
оглядач вагонів.
Строк навчання — 3 років
Крім цього, училище готує робітників за програ

мою професійно-технічних училищ таких спеціальнос
тей:

лицювальник-плитковик-штукатур (строк навчання 
— 2 роки),

столяр будівельний (строк навчання — 2 роки), 
муляр-монтажник (строк навчання — 1 рік),
Осіб, що закінчили 10 класів і відслужили в лавах 

Радянської Армії, приймають на такі спеціальності: 
електрик (строк навчання — 1 рік); 
електрогазозварник (строк навчання — І рік).

Усіх учнів забезпечують підручниками й навчаль
ними посібниками, безплатним триразовим харчуван
ням, обмундируванням, їм виплачують 50 процентів, 
заробітку під час виробничої практики, іногороднім 
палають гуртожиток. \

Випускників училища, забезпечують роботою на 
Одесько-Кишинівській залізііпці. Вони користуються- 
всіма пільгами робітників залізничного транспорту: 
дворазовим безплатним квитком, один для проїзду по 
Одесько-КншннІЕСькій залізниці, другий — по будь- 
якій іншій залізниці СРСР, вугільною карткою, гур
тожитком, місячною відпусткою.

Особи, які закінчать училище з відзнакою, мають 
право вступати до вищих та середніх навчальних зак
ладів поза конкурсом. ;

Вступники подають заяву на ім’я директора, доку
мент про освіту, медичну довідку, свідоцтво про на
родження або паспорт (пред’являють особисто), до
відку з місця проживання, п'ять фотокарток ЗХ'1 см.

Початок занять з 1 вересня.

Адреса училища: Кіровоградська обл., м. Знам’ян
ка, пров. Свердлова, 4. Телефони: 20-75, 42-24, 22-18.

Зам. 334.

КІРОВОГРАДСЬКЕ СЕРЕДНЄ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО- ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 4 ПО ПІДГОТОВЦІ 
КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ІЗ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
г

НА 1980—1981 НАВЧАЛЬНИЙ РІК НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
слюсар-ремоктнин, 
слюсар-інструментальник, 
слюсар-сантехнік, газозварник, 
токар (тскар-револьверник, токар-карусельннк|, 
оператор верстатів із програмовим керуванням, 
слюсар механоскладальних робіт.
Строк навчання 3 роки, а для слюсарів механоскла

дальних робіт — 1 рік.
Приймаються юнаки '.а діечета, які мають освіту 8 

класів.
Навчання в училищі безплатне. Всі учні забезпечу

ються харчуванням, обмундируванням і спецодягом. 
КрілА того, їм оплачуються роботи, виконані ними в 
процесі виробничого навчання.

По закінченні училища випускникам надасться 
диплом про середню освіту з присвоєнням розряду, 
а учням з річним строком навчання — атестат із 
присвоєнням розряду за спеціальністю.

Учні, які закінчили училище з відзнакою, мають 
праве на вступ у технікуми без екзаменів, а у вузи 
— поза конкурсс/и. Час навчання в училищі входить 
у загальний та безперервний трудовий стаж.

Печаток навчання — і вересня.
Вступники до училища повинні подати такі доку

менти: заяву на ім’я директора, свідоцтво про на
родження або гаспорт, документ про освіту, харак
теристику із шког.и, медичну довідку (форма 286), 
шість фотокарток 3X4 см., довідку з місця прожи
вання та про склад сім’ї.

Прийом документів проводиться щодня з 8 до 16 
юдини, крім неділі.

Адреса училища: м. Кіровоград, єул. Жоетнєеої 
революції, 20, тел. 7-25-91, 7-05-61.

Зам. 324.

К

Учнів забезпечують гуртожитком, 
триразовим харчуванням, дзема форма
ми одягу, підручниками.

Особи, які вчаться не спеціальностях 
зі строком навчання 1 рік, одержують 
стипендію.

Прий/лають молодь еіном від 15 ро
ків.

Початок занять з 1 Еересня.
Вступники подають заяву, агт°®'°'Р}‘ 

фію, характеристику, документ про сс- 
віту, свідоцтво про народження або п«с 
порт, довідку з місця проживання . про 
склад сім’ї, медичну довідку (форма 
№ 286), 6 фотокарток 3x4 см.

Адреса училища: 316026, м. Кірово
град, вул. Червонозорівська. 23. Теле
фони: 7-14-17, 7-12-81, 7-34-71.

їхати автобусами: №№ 2, 14 до зу
пинки «Вул. Мічуріна», N2 29 до зу
пинки «ПТУ № 2 імені Єгороеа» або 
тролейбусами №№ 2, 4 до зупинки «За
вод Буддєталь».

ДИРЕКЦІЯ.

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛЦЩЕ 
КІРОВОГРАДСЬКОГО М'ЯСОКОМБІНАТУ 

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА
Заклад готує каліфіковаппх спеціаліс

тів для м'ясної і молочної промисловос
ті.

Приймають молодь з освітою за Ю 
класів, віком від 16.5 року — для мо
лочної промисловості і 17,5 року — для 
м’ясної.

Строк навчання — 1 рік.
Зарахованих до училища забезпечу

ють безплатним триразовим харчуван
ням, гуртожитком, вони одержують сти
пендію в розмірі 18 крб. па місяць.

Звільненим у запас із лав Радянської 
Армії та випускникам середніх шкіл 
крім стипендії дається доплата до рів
ня тарифної ставки робітників І розряду 
(70—85 крб.).

Під час виробничої практики учням 
виплачують 33 проценти від зароблених 
грошей.

1 «80—1981 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Відмінники одержують підвищену сти
пендію і користуються пільгами Нрі) 
вступі до середніх та вищих-навчальних 
закладів.

Час навчання в училищі зараховуєть
ся до загального трудового стажу.

Вступники подають автобіографію, 
атестат про середню освіту, свідоцтв?» 
про народження, характеристику, довід
ку про склад сім’ї, медичну довідку 
(форма № 286), 6 фотокарток 3X4 см.

Приймання документів — з 1 черви# 
по 25 серпня, з 9 по 17 годину щодня, 
крім неділі. ( ;

Адреса училища: <316100. м. Кірово- , 
град, Обозпівське шосе, 3. Телефони: 
6-70-30, 6-70-28.

їхати автобусами №№ 10, 34 до зупин
ки іМ’ясокомбіїїат».

АДМІНІСТРАЦІЯ.

1 «Молодой коммунар» —
1 орган Кировоградского

■ областного комитета 
ОЛКСМ Украины.

На украинском языке

Газета
ЕИХОДИТЬ 

. у вівторок,
четвер
І суботу.

316050, МСП

' м. Кіровоград,

сул. Луначарськсго, 36.

відділ листів і масової роботи, відділ 
пропаганди — 2-45-36; відповідальний 
секретар, відділ учнівської молоді —
2- 46-87; відділ комсомольського життч, 
відділ військово-патріотичного вихо
вання та спорту — 2-45-35; фотолабо
раторія — 2-56-65; нічна редакція —
3- 03-53.

Друкарня імені Г. М. Дкмитрсва II 
видавництва 

«кіровоградська правда»» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України, 
м. Кіровоград, вул. Гпінни, 2.

наша 1
atpeag
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