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На пшеничних ланах 
М.тловисківського району 
працюють сьогодні 20 жат- 
кових, 35 комбайнових,- 
84 автомобільних комсо
мольсько-молодіжних екі
пажі. Хід трудового су
перництва оперативно ви
світлюють «блискавки», 
бюлетні, що їх система
тично випускають коміте
ти комсомолу, райком 
ЛКСМУ. Часті гості хлібо
робів — художні агіт
бригади районного Будин
ку культури і культосвіт
ніх закладів сіл Мар'япів- 
ки, Великої Виски, Онкш-

— Хоча на зернозби
ральну техніку ми не ду
же й багаті, але збирання 
плануємо провести за де
сять днів, — розповідає 
бригадир Микола Федо
рович Бовгиря. — Жнива 
важкі, багато полеглого 
хліба — ось' у чому труд
нощі жаткарів.

Два комсомольсько-мо
лодіжних екіпажі кладуть 
пшеницю у валки. Павло 
Середа і Юрій Кулик 
уперше вивели свої жатки 
на хлібні масиви.

— За цих комсомольців 
ми спокійні, їм ми довір,1- 
смо, — каже бригадир. — 
І довір'я вони заслужили 
сумлінною працею.

Юрія Кулика в трактор
ній бригаді знають з того 
часу, коли він навчався у 
шкапі. Батько його працю
вав тут механізатором, 
мати й досі готує смачні 
обіди трактористам. Стар
ший брат Микола в кол
госпі-шофером. Тож Юр
ко не вагався. Закінчив 
професійно-технічне учи
лище — і сюди, в трак
торну. І хоча працює тіль
ки другий рік, та вже встиг 
зарекомендувати себе з 
найкращого боку.

— Ми загартовуємо ро
ботою, — лродоежує Ми

ла, а їздить аж сюди. Пав
ло Кривоберець, котрий 
працював тут, а нині слу
жить в армії, підготував 
собі заміну. Його молод
ший брат Олександр про
ходить сьогодні практику 
у досвідчених хліборобів.

Жнива тільки-но почали
ся, скошено перші гекта
ри. А в якому стані ком
байни, чи готові вони піти 
слідом за жатками?

— Готові, — усміхається 
Василь Іванович Чередни
ченко, хлібороб із чима
лим стажем. — Критика 
«прожектористів» правиль-. 
ною була, хоча вона біль
ше зачіпала першу й дру
гу тракторні бригади.

Василь Іванович лашту
вав сього комбайна разом 
із сином Павлом. І іавло 
недавно прийшов у колек
тив, 
по
і Ірацював 
торі 7-74, 
бзяв його 
ником.

-— Пора готувати 
заміну, — каже В. І. Че
редниченко.

Про Василя Івановича в 
тракторній відзиваються з 
пошаною. Ке одного нав
чив він хліборобської 
премудрості, не одному 
дав путівку в життя. Взя
ти, приміром.

П'ЯТИРІЧКА:
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Ь ЛИПНЯ відбувся ІІ.ІСіЧ і 
обласного комітету партії, 
якиіі розглянув питаннп 
«Про посилення роботи пар
тійних організацій області 
по прискоренню впровад
ження у виробництво ло
ся» непі, науково-технічного 
прогресу і передового ДОС
ВІДУ в СВІТЛІ вищої XXVI 
з'їзду КПРС і XXVI з’їзду 
Компартії України», а ти- 
кок заслухав інформацію 
про хід виконання заходів 
по реалізації критичних за
уважень і пропозиції^ вис
ловлених комуністами ц 
період минулої звітно-ви
борної кампанії.

З доповіддю в першому 
питанні виступив перший 
секретар обкому Компартії 
України М. М. КОБИЛ Ь- 
члк.

В обговоренні доповіді 
виступили В. о. СОКУРЕН- 
КО — перший секретар Кі
ровоградського міськкому 
ін'ргії, м. П. ГРОМОВИЙ
— перший секретар Зна- 
м ямського міськкому пар
тії, В. Я. КРУЦЕНКО — 
іісріпніі секретар Новоукр.і- 
іцського райкому партії, 
В. В. ГАВРИКОВ - нла- 
ьильник Побузького нікеле
вого заводу (Головані веь- 
кий район), В. М. САЄНКО
— голова Олександрійсько
го міськвиконкому, М. М. 
ИОМАЗАИ — старший маїі-

сіер Кіровоградської взут
тєвої фдбрини, В. Г. КЬ 
ЩУК — директор Оіси- 
сандрійського кінзаводу 
№ 174 М. І ГОРБАТКО— 
начальник Зна м'янського 
відділка Одеської залізниці, 
В. І РАДЧЕНКО — і олова 
облсі.іш осіпехпіки, А. Л. 
БАБИЧ — бригадир муля
рів будівельного упраклі.і- 
ня № 2 тресту «Кіровоград* 
машважбуд», В. В. ДУБ
НИ ЦБК И И — секретар 
парткому Кіровоградської о 
ч а ву пол и ва оп ого за воду, 
М. Д ЛОІІАТНЄВ —дирек
тор розрізу «Морозівський» 
виробничого об'єднання 
«Олександрія вугілля».

Із заключним словом ви
ступив М. М. КОБИ.'ІЬ- 
ЧАК.

З інформацією е другому 
питанні порядку денного 
виступив другий секретар 
обкому партії Л. Ф. КІ
БЕЦЬ. В обговоренні ін
формації взяли участь ї. С. 
ЗУБЕЦЬ — перший сеьрё- 
т ар Н овоарх а нгельс ьк ого 
райкому партії, Є. ЛЕ ГО
ЛУБ — бригадир племрад- 
іосну «Кіровськцй» (Кір<> 
воградський район), І Д- 
СОЛЬСЬКА — голова Уль
яновського райвиконкому.

В обговорених питаннях 
пленум обкому партії прий
няв постанови.

місяців зо два тому, 
закінченні училища, 

спершу на трак- 
а тоді 

до себе
батько 
поміч-

собі

ДЕАГЮГИ
З ПОЛЕМ

торішні 
жнива. Збирав хліб В. І. 
Чередниченко з помічни
ком Віктором 
Нині Вікторові 
новенький «Колос», викли
кав він свого наставника 
на змагання.

Гутцулом. 
доручили

ЖНИВА: НА СТАРТІ

свого, Хмельового. Не за
бувають про жниварів і 
кооператори: на степових 
дорогах сьогодні нерідко 
можна побачити авто
крамницю, яка поспішає в 
той чи інший польовий та
бір.

Жнива набирають тем
пів. Ними, жнивами, й жи
вуть сьогодні молоді хлі
бороби району.

Остання перевірка ра
йонного «Комсомольсько
го прожектора» у трак
торній бригаді № 3 кол
госпу імені Щорса показа
ла, що тут із чотирьох зер
нових комбайнів до робо
ти готові лише два. Не 
все гаразд із підготовкою 
току. Механізми, правда, 
всі підремонтовано, але 
купу вугілля, яка лежить 
серед току, ніяк не мо
жуть вивезти й досі. «Про
жектористи» забили три
вогу.

Власне, тракторна брига
да № 3 зацікавила нас і 
тому, що на кожен із чо
тирьох комбайнів тут при
падає 260 гектарів площі. 
Ця цифра найбільша 
не тільки по колгоспу, а. 
й по району. І ще. З трид
цяти двох механізаторів 
тракторної половина — 
молодь. Більшість хлоп-» 
ців жнивус вперше.

кола Федорович. — При
йшов, скажімо, до нас 
Юрко, дали йому відразу 
трактор. Був хлопець спо
чатку в загоні кормодо- 
бувників, у жнива — по
мічником комбайнера, під 
час копання буряків пра
цював на БМ-6, взимку за
возив корми на відгоді- 
еєльний комплекс. Про
йшов практику 
найважливіших 
господарських 
Бачимо — справляється, 
тому й вирішили одно
стайно — заслужив право 
жнивувати самостійно.

Суперник Юрія — Пав
ло Середа. Третій екіпаж 
жаткарів очолює 
чений
Миколайович 
кий. Працює 
нико.м — 
Г ригорієм 
ким. Вони 
косовицю 
виїхали на

Довір'я окрилює. Мож
ливо, тому хлопці після за
кінчення училища прог
нуть працювати 
цій тракторній 
Володимир 
приклад, живе 
лісці. Торік 
посвідчення 1 
але не пішов у бригаду 
№ 1, яка поблизу його се-

на всіх 
сільсько- 
роботах.

досвід- 
механізатор. Іван 

Чайковсь- 
він з поміч- 

комсомольцем 
Прозоровсь- 

вже закінчили 
гороху і теж 

пшеничне поле.

саме в 
бригаді! 

Олійник, на- 
і в Мануй- 
він отримав 
тракториста.

Виборював Василь Іва
нович призові місця се
ред комбайнерів не тіль
ки свого колгоспу, а й гос
подарств району. І весь 
багатющий досвід, який він 
нагромадив за два десят
ки жнив, — це надбання 
всього колективу, і в пер
шу чергу молоді. Нині 
батьківські знання щедро 
черпас син.

... Жнива — вершина 
хліборобського року, але 
не кінець його. ~ 
чи збирати нинішній хліб, 
у колгоспі >мені Щорса 
думають і про жнией май
бутні, готуються до них. 
На лінійці готовності вся 
грунтообробна техніка. Як 
тільки звезуть солому з 
полів— розіб’ють загінки 
для комсомольсько-моло
діжних 
Леонід 
сандр 
Желсзняков 
батько останнього 
трудиться Є 
Михайло Касян покладуть 
перші скиби під новий 
урожай.

Гаряча нині пора у мо
лодих хліборобів — жни
ва. І з кожним днем вони 
набирають темпів. У зав
зятій праці гартується на
дійна хліборобська зміна.

В. САВЕЛЬЄВ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

верши,іа

Починаю-

екіпажів орачів. 
Хижняк, Олек- 

Качура, Михайло 
(до речі, 

-------о також 
в тракторній),

ДІЄ ЖНИВНИЙ КОНВЕЙЄР
Закипіла робота на широкому лані 

.поблизу Криничного. Безвідмовно діє 
жнивний конвейер радгоспу «Устинів- 
ський».

Вийшли в заіінки жатки і за кілька 
днів помережали поле жовтаеими вал
ками ячменю. День-два пекучого сон- : 
ця — і здійнялася ввись радісна пісня. : 
комбайнів. Поплиьли степові кораблі І 
(на знімку вгорі), щораз зупиняючий | 
і вивантажуючи в автомобілі добірне | 
зерно нового врожаю

На всіх агрегатах — червоні пра
порці. Значить, справляються комбай
нери зі своїми нормами, не порушу
ють ударного трудового сигму. Кра- | 
щий серед них — Микола Кравчина. 
На його рахунку вже понад 1000 цент
нерів намолоченого зерна.

Потрапляє збіжжя на тік, а там уже 
старшокласниці місцевої середньої

школи на чолі з Ларисою Нжуліною
(знімок зліва) включаються в роботу.

Понад тисячу гектарів зернових зі
брали криничанці. Ще більше нале
жить їм зробити. Тому й працюють усі 
дружно, злагоджено, в єдиному ритмі.

На знімку (внизу) — вивантаження : 
зерна на елеваторі

Фото І. КОРЗУНА.

І 
і



Молодей комуна^“

таки 
його

(«Час іще є*). Час 
справді був, зле 
згайнували..

ЖНИВА .

ПОЧАЛИСЬ

ПЕРЕДОВИКА

ПІД ЧАС

ХЛІБОЗБИРАННЯ

«ПРОЖЕКТОРИС

ТИ» ПОВИННІ

ПРИМНОЖИТИ

СВОЮ ЕНЕРГІЮ

ВІСТІ

З РАЙОННОГО

ШТАБУ«КП»

& ляпяя

ШКОЛА «ПРОЖЕКТОРИСТАМ

От і прийшла вона, свіг- 
пора хліборобського 

заминку. Кожен сільський 
трудівник чекав її, як осо
бистого свята: з хвилю
ванням, нетерпінням та 
надіями. Йшов до нього 
крізь надокучливі сльота
віші,, сердиті вітровії і пе
куче сонце. Йшов, щоб 
відчути на долоні теплі, 
кольору сонця, зернята.

Жнива! Вінець хлібороб
ської праці. Екзамен. 
Складний, напружений. 
Власне, складати його ме
ханізатори почали рані
ше, коли засівали пиву, 
ремонтували збиральну 
техніку.

організація

праці
Ярос- 

тієї
хвилини: примо з. поля ви
кликали ЙОГО ДО конторі! 
правління

. Калініна.

Ніколи не забуде 
лан Щупаковськнй

РЕЙД «ДОЗОРЦЯ»

колгосну імені

і винуватців кілька
(райсільгоснтсхніка, на
приклад). Але давайте по
міркуємо й над так зва
ною «жнивною стратегією» 
згаданого колгоспу. Всьо
го шість комбайнів налічу
ється в його тракторному 
парку. Кілька з них, як ві
домо, в роботу іце 
включалися. Тим часом 
вантаження 
регат немале 
200 гектарів, 
рити, що при 
иізації праці 
упорається : 
кампанією. Певно, прийде, 
ик завжди, 
сі дів.

Піддати 
організації

не 
па

на однії аг-
— близько 

Важко пові
таній орга- 

колгосп сам 
: ЖіііівііО'О

підмога від су-

ВТРАЧЕНІ
ІЛЮЗ

а «

J

або Як низька орга
нізація праце стола
на заваді сподіванням
юнака

Яік »втрачається
— Приймай новий СК-5, 

— привітав юнака голов
ний інженер.

То була його давня мрій: 
«осідлати» більш сучасний 
агрегат. Щоправда, п ста

рий — СК-4 — 
непогано. Але
важких 
жнив 
частіше виходив 
Хлопець же прагнув- памо- 
яогнтн 3000 центнерів зер
на...

Ярослав добився свого. 
Зрозуміло, нинішнього ро
ку зобов’язався досягти 
більшого. Та де там! Коли 
крисі упив до ремонту ком
байна, 
ВИЯВИЛОСЯ 

варіатора, 
до рульового управління, 
акумулятора. Кілька разів 
звертався до юловного ін
женера господарства • і 
бригадира тракторної 
бригади з проханням від
пустити потрібні запасні 
частини. Час ішов, а ті 
мовчали і ось результат: 
жнива почалися без Ярос
лава Щупаковеького...

Не вийшли в поле 
кілька Ярославович това
ришів. Причина? Та ж са
ма — відсутність запасних' 
частин у колгоспній ман-

слугував 
в умовах 

минулорічнії X 
«ветеран> дедалі 

з ладу.

То була нора відносного 
затишшя: агрегати сівачів 
тільші-но вийшли з ноля, 
а кормодобувинки готу В'ї
лися н путь. До збираль
ної кампанії лишалося ще 
доста часу. Саме тоді, з 
ІЗ.но 20 травня, штаб 
«Комсомольського прожек
тора» Олександрійського 
райкому комсомолу всебіч
но перевірив ГОТОВІІІСГі. 
збиральної техніки до 
Ж НІШ.

Життя сільського рай
кому завжди співзвучне 
х л і бо р о бс ь к ом у Ж ИТТ1О.
Тому й працював штаб, 
очолюваний другим секре
тарем райкому Василем 
Гірайком, так наполегливо, 
оперативно, навіть скрупу- 
Л (»0311 о. « П роже ктор НСТІ і» 
оглянули майже всі ком
байні! (їх у районі 165), 
побували па токах, заслу
хали звіт комітету комсо
молу хлібоприймального 
пункту. Н е в і д ре м о і іто в а н ої 
техніки було виявлено чи
мало; та особливого зале- .  ,^..»»,..
покоения це не. викликало стерні. Аргумент вагомий.

сумніву рівень 
праці в госпо

дарстві — не значить учи
нити необачно. Майже но 
всіх показниках воно па
се в районі задніх (кор
мів, приміром, іще не за
готовило й половини пот
реби).

Погано підготувалися до 
збирання хлібів 
затори колгоспів 
та імені Кірова, 
простоює чимало 
нів. Комітсіи ж 
лу господарств, 
пі Любою Русенькою та 
Юрієм 
фактично 
господарські справи,не по
дають практичної допомо
ги МОЛОДИМ 
рам, котрі 
па жнивному полі.

Передовий досвід. Впро- 
вадження його, як відомо, 
є одним з важелів, здат
них позитивно впливати на 
економічні показники. Нав
ряд чи хто ііс погодиться з 
цим твердженням. То чо
му ж тоді лишаються не- 
ііоміченими передові мето
ди праці, наприклад, ко
лективу-сусіди із трактор
ної бригади колгоспу 
«Шлях Леніна», де брша- 
днром Герой Соціалістич
ної Праці Григорій Наз- 
ловіїч Юрченко?

* * *

і механі- 
«Іскра» 

Там тсгі; 
комбай- 

комсомо- 
очолюва-

Броховецькпм.
не втікають v

механізато- 
несуть ваксу

в господарстві не 
пасів привода 
розподільника

й

Шумлять, ХВИЛЮЮТЬСЯ 
жига обіч дороги. І маки 
(незабутня картина!) де- 
не-де жевріють. Скоро, 
вже дуже скоро і тут за
стрекочуть комбайни. Чи 
буде серед жниварів Яро
слав Щупаковськнй — за- 
люблений у хліборобське 
ремесло юнак?

Гадаємо, позитивна від
повідь на це запитання 
повністю залежить від ке
рівників колгоспу імені 
Калініна.

Рейдоза бригада:
А. ЧЕКМЕНЬОЗ — 
член обласного штабу 
«КП», Л. ПОЛІЩУК — 
працівниця редакції 
районної газети «Впе
ред», М, ЧЕРНЕНКО 
— спецкор «»Молодо
го комунара».

ДОЗОРЦІ 
НА ЖНИВАХ 
, Для сільських «прожекторист^ одна 
з найнапруженіших ЯіР ж “
допустити втрат жодного < Ра5іа■ _<’ 
повністю зібрати врожай і зоер 
то - ось основні завдання, виконанню 
яких повинні сприяти молоді дозорці.

Під час жнив «прожектористи» мають 
примножити скою енергію, посилити 
свою відповідальність за справу, яку «л 
доручено виконувати. Оріаиїзація праці, 
проведення заходів повинні уи< чи ко
продумані. Кращі комсомольські органі
зації лрактйк'ують у період жнив ство
рення додаткових постів «Ко.мсомо.шс 
кето прожектора». Вони діють на всіх ді
лянках, де йде боротьба за врожай, на 
полях, на токах, на шляхах до елевато
рів і хлібоприймальних і\ 
того, всі комсомольсько-молодіжні 
жі зобов’язані стані справжніми, 
вмми постами «Комсомольського 
жіктора».

Молодим дозорцям треба чітко 
іодіїги контроль, поєднуючи свою 
ііісіь із діяльністю народних

пунктах. Кріт! 
екіпа- 
ДІНО- 
про-

налт- 
дія.чь- 

коніроле
рів. Це. як свідчить практика, дає змогу 
підвищити продуктивність праці на зва
лі та обмолоті колосових майже на і ре
тину.

Рейд — найважливіший метод робота 
«прожектористів» на- жнивах. У коді

«а тре-

»nj.UK.Vn, „е..„ --- .......... .......... У ХОДІ

рейдів і перевірок необхідно особливу 
увагу звертати на організацію праці 
жниварів (чітка взаємодія збиральних і 

’ транспортних засобів, ефективне викз-

РАЙОННІ ШТАБИ «КГІ» 
ПОВІДОМЛЯЮТЬ

ЗА
дійовий 
КОНТРОЛЬ 

вишукували члени район
ного штабу «Комсомоль
ського прожектора» і на
родні контролери під час 
спільного рейду, що про- 
йшоз нещодавно з усіх 
господарствах Номлтніїз- 
ського району.

Мета перевірки — ви
значення різня готовності 
збиральної техніки до ни
нішньої жнивної кампанії.

У колгоспі імені Дзер- 
жинського, наприклад, 
й досі 
лінійку

ще 
не поставлено на 
готовності кілька

ЗАМКНУТЕ
КОЛО“

оисіання техніки,-світлово« о 
пильна розсіановка людей), якісн 
їй на всіх ділянках хлібозбирання (1 
метизація .чвгоиобіліз і комбайнів, Іг. 
ккй зріз стебел, чистота шдбираїшч ; 
ні«, повне обмолочування, раиюіпЛІ 
Еііксристання пожнивних решток ,а ,;,ь 
Ute}.

В окремих господарствах у гартчу ц(1. 
ру ще не зжили себе такі яоища, як пр.,. 
гули, розкрадання народною добра, д.,. 
зорцям треба принципово викоріш,; !1(|) 
їх. Надто Ж останнє. Ласі поанівщ 
Єдармовим» використовуют», як np-.t.-,. 
до, час пізній, коли комбайни вмикаю 
фари. Аби запобігти цьому недоліки,;, 
«прожектористи» Казахе і ану, наприц. 
лад, практикують операцію «Нншии 
зир». Вона проводиться а республіці ß 
не перший рік і дає значні результати, .j 
операції беруть участь, як правило, .г (. 
ди, не зайняті безпосередньо на збиран
ні хліба. Вночі комсомольські патрулі 
перекривають дороги на токи і х.ііба- 
нркймальмі пункти, контролюють облік 
зібраного еропсаіо.

Назвемо ще одну важливу ділянку р0. 
боні для «Комсомольського прожект», 
ра». Це — перевірка побутових >чов 
жі.иварів. Адже від добре обдазнапогз 
аі ітвагончика, змістовної яротрамп ху
дожньої агітбригади, безперебійної о», 
боні кооператорів значною мірок» ’-ал?. 
жатиме продуктивність праці мо.іод.ц 
жниварів.

І останнє. Рейди, перевірки сКоу.;.». 
мольською прожектора» тільки тоді ні- 
беруть сили, коли про їх иідсумчи всі 
знатимуть, коли після них вживатимеїи- 
с'я конкретних заходів.

Під час жнив для молодих дозорців 
не ПОВИННО бути дрібниць. Кожен КІ !(,. 
і рам зерна, кожен літр пального, коя.иіу 
робочу хвилину слід тримати на обліку. 
Тільки тоді можна досягти поставленої 
мети.

жаток і д-зі зерноочисні 
машини ЗАЗ-20. Не загар- 
мотизовано місць можли
вого витоку зерна з ком
байнах, не всі агрегати 
укомплектовано протипо
жежними засобами в кол
госпі імені Димитрова.

Та найбільше стурбува
ло становище, яке склало
ся з колгоспі імені Чапа
ева. Тут 4 з 6 комбайчів 
стоять на приколі. Значно
го ремонту потребуют» і 
кілька жаток і тракторних 
причепіз.

Підсумки рейду-пере- 
вірки широко висвітлюва
лись, деякі факти безгос
подарності стануть прад- 
л'.егом розмочи на мері о- 
вому засіданні районного 
комітету нзроцного конт
ролю.

С. ЗЕРНО, 
начальник районного 
штабу «Комсомольсь
кого прожектора».

< Боновим штабом» називаїти V
ського прожектора Кірової•».?.? •• 6 «Комсомоль-
ки. Велику увагу надают» * ал ЬК0‘ взуттєвої фабрн- 
боти. 3 у У “аАають дозорці гласності своєї ро-

ПАРАМОНОВА фабрики О.іма
вк,,уском чергового номера ' Єв‘ен*я СЕМЕНЮК.за

Фата 3. ГРИ ЗД,

ПІСЛЯ ВИСТУПУ 
«ДОЗОРЦЯ 
шшсмкаяиі

Під таким заголовком у 
«Мслодому кох унарі й. 
ЛО -СЧГ. б.чіковачо реЙЩ'.іІіі 
матеріал, у якому ншжкя 
про незадовільне • посіп- 
чаїній па будівельні мій 
данчг.ки, де лрацююг. м.« 
лоді мулярп і штукатур 
обласного центру, рсліїн*: 
та бетону.

Факти зривів 
чанні 
мали місце, 
листі до редакції діірек.и;1 
виробничого об’єднай”.’- 
«Кіровоград;« і і зобе т о >і» 
В. Д. Олійник. 8 червня 
матеріал «Замкнуте ко.і • 
обговорено 
бітників виробництва № і 
У червні видача розчин,' 
стабілізувалася. Для бет- 
перебійного забезпеченії* 
будівельників 
виробництво 
таких заходів:

— створило 
запас гашеного ваїніа 4 
тій кількості, яка може за
безпечити необхідну він- 
ринку її до застосузгиііія 
з метою поліїннення ЯКІ'.’ 
ті розчину;

—• відремонтувало ре 
зервну технологічну .ТІНІ!“ 
приготування розчину;

— бригаду но приготу
ванню розчину поіи аг.іі і ' 
робоче Ю СИЛОЮ.

Проте, зазначає В. Д 
Олійник, повий беТОіИШ’1 
вузол і досі викликає сер 
нозні занепокоєння. Уирі,{ 
ЛІНПЯ З тресту «Кіро<: ‘ 
гра дм а шва жб\ д» покшиїт 
було усунути нсдороб'ї: 
до першого’ червня. Та да
лі запевнень справа не ло- 
сунулась. А це знову я; та- 
кн приводить до зривів У 
видачі бетону на бі а<«с ь- 
Ш Об’єкт«.

у носг.з-
розчнну в травні 

повідомнії У

на зборах |н»

рОЗЧІІІІ'.ГІ

№ 4 вжило

пере КІДІНІЙ

1

І
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І З ТІ:ЛЕ

ТА шшої 

СТРІЧКИ 

ТАРС

Бойкот заняттям

КІРОВОГРАД — ТОЛБУХІН

ДРУЖБІ МІЦНІТИ
З схаор.------------

ЗАРУБІЖНИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

З ВИПУСКУ «ЯТРАНЬ»------------------------- ------------

Липень, середина літа
Ч -------_----------------------- ВІЧ-НА-ВІЧ 3 ПРИРОДОЮ

І
Літо. Час канікул. Иай- 

тенліша порт, пора захоп
люючих походів, радісних 
Зустрічей з матір’ю-приро- 
дою. Відлунали чарівливі 
солов’їні мелодії. Міцніють 
крила у молодого поколін
ня пернатих. Підросли зві
ря* а. А на Л}га\ — стіжки 
сіна.

Весна передала лігу еста
фету ЦІІІ'ІЇІІІІК. Цвітуть ЗВІ- 
робігі, буркун, ромеи, льо
нок. Швидко піднялися міц
ні стебла чортополоху, та
тарника, і зацвіли ці росли
ни Синіють волошки.

Деякі квіти можуть завба
чати погоду і навіть иока- 

кЗунатн час. У XVIIІ століг- 
сті шведом; і їй учений К.арл 
Лінней склав перший «го
динник Флори», де викорис
тав властивість деяких су
цвіть розкриватись і закри
ватись в один і тон же час. 
Наприклад, квіти пошире
них у пас козельцю і Петро
вих батогів відкриваються 
о четвертій і закриваються 
о десятій годині ранку. Квіг- 
жа осоту розкривається о 
п’ятій і закривається об 
одинадцятій годині. Берез
ка польова розкриває свої 
мініатюрні «грамафончики» 
о восьмій ранку. Одночасно 
•.розкриваються квіти осоту 
.'польового, льону, картоплі. 
[Водяна лілія, то стала те- 
jiiep рідкісною, розкриває 
свою чудову квітку о шос
тій ранку, а о восьмій по
спішає її закрити. Спробуй
те користуватися «годшши- 
жом Флори» — і ви переко
наєтесь, що для нього ха
рактерні не тільки і.раса, а 
й велика точність.

Ліго дарує нам квіти і 
плодя. Слідом за суницями 
і полуницями появляються 
шовковиці, вишні, абрико
си, яблука, груші, сливи. 
Аж раптом на дереві, вси
паному спілими вишнями, 
[помічаєте ніжну білу квітку. 
•Повторне цвітіння можна 
спостерігати не тільки у 
вишні, а й . яблуні, горо
бини, калини. акації білої, 
шипшин», бузини чорної, 
катзльпн та інших дерев і 
кушів.

Довгими алеями висад
жено на деяких вулицях Кі
ровограда липи. В червні 
вони були вкриті ніжними 
квітами, що сповнювали по
вітря неповторним арома- 
іом 1'улп над ними бджоли, 
ель, що медвяна роса, аб і 
ЛЇГЯ.'їН метелики. Липовий 
ЦВІТ, як відомо, цілющий і 
використовується в народ
ній медицині, у фармацев
тиці. Липовий мед вважає

ться найкращим. Але багат

ство ліній стало її бідою 
відтоді як деякі несвідомі 
громадяни почали безжаль
но обривати її цвіт, не жа
ліючи при цьому самого де
рева.

Влітку листя липи вкрива
ється рідиною, що в народі 
називається «медвяною ро
сою». Причин її появи досі 
не з’ясовано. Вчені вважа
ють, що медвяна роса, або 
наді., виникає внаслідок по
шкоджень, заподіяних тлею, 
кліщами та іншими шкід
никами/ Ua гектар липових 
насаджень утворюється до 
12 центнерів медвяної роси. 
Бджоли задраюю її і пере
робляють на мед. Нерідко 
иадезий мед становить бли
зько 70 процентів річною 
медозбору.

З цвітінням ліній починає
ться звичайно й масове зби
рання грибів-боровиків, си
роїжок, лисичок... 11а Ук
раїні їегшмшх грибів чима
ло. Та з них звичайно вжи
вають яки.х-иебудь 15 видів.

Ви йдете через ліс чи по
садку з кошиком у руках. 
Придивіться. Ось серед то
рішнього ЛИСІ Я ВІІДІІІЄТЬСЯ 
шапочка гриба. Там — про
сто земля іній горбочок, а 
під ним., гриб! Ніжний і 
ламкий. Як же йому вдає
ться пробитися крізь тов
щу грунту? Відомі випадки, 
коли гриби пробивали на
віть асфальт. Так, кілька 
років тому ми разом з 
М. С. Хлівішм, ветераном 
праці, бачили на вулиці 
Орджонікідзе напроти пар
ку імені В. І. Леніна шам
піньйони, що пробилися 
крізь асфальт...

«Сила гриба — у всмок
туванні води. — шипе док
тор біологічних наук, про
фесор А. М. Гродзкіїськиїі. 
— Подібно до гою, як во
да, протікаючи в тріщини 
скель і замерзаючи там, 
розщеплює илйміціїішу гір
ську породу, так і (риб, на
бравшись води, здатний тис
нути на перепону із силою 
в 100—і 50 атмосфер. Так 
тиснув би на опору кам'я
ний стовп довжиною в пів
кілометра».

Ліс улітку... В його тіні 
ховаються тисячі таємниць. 
Багато радості приносять 
незабутні зустрічі з лісови
ми мешканцями. Навіть як
що заради цього треба про
йти десятки кілометрів ніж
ки. Отже, сміливо вирушай
те в путь. Ідіть до природи. 
Станьте її друзями і охо
ронцями.

М. НОЖНО8.
Н а знімка х: дбайли

вий їжачок; здрастуй, білоч
ко!

Фото азтора.

ПАРИЖ. Стоять порож
ні класи з школах і ко
леджах для метисів і 
вихідці і з Азії в Йоган
несбурзі. Як повідомляє 
агентство ФРАНС —
ПРЕСС, учні Зестбері, ?•- 
верлі, Коронейиінвілля та 
кварталів оголосили бой- 
інших «кольорових»
кої заняттям на знак 
протесту проти поліцей
ських репресій. Зони ви
магають звільнення сво
їх товаришів, арештова
них за в.'дмозу взяти 
участь у заходах, при
свячених так званому 
«дню республіки».

Стандартне 
звинувачення

&УЕнОС-АИ^£С. Ареш
товано і кинуто з тюрму 
охоронною диктаторсько
го режиму Інночета У сту
дентів чілійського універ
ситету. їм пред’явлено 
стандартне обвинувачен
ня а «порушенні громад
ського порядку».

Ю дн.з тому група мо
лодих людей, переховую
чись а одній з церков 
Сантьяго, оголосила
страйк протесту проти 
репресивної політики фа
шистської хунти и галузі 
освіти. Вони аимагаии 
поновлення звільнених 
за «крамолу* викладач.г. 
університету і припинен
ня переслідувань прогре
сивно настроєних студен
тів.

Солдати хунти, вдер
шись у церкву, схопили 
страикарів і відправили 
їх у централину тюрму.

Багаторічна дружиЯ зв'я- 
зує колективи нашої біб
ліотеки та окружної біб
ліотеки імені 1 сорті Крас
нова міста Толбухіпа На
родної Республіки Болга
рії. Ми ведемо Дру'гКІІС 
лнсіування, обмін мето- 
дігншми матеріалами, до
відковими й інформаційни
ми виданнями.

Недавно я побувала в 
То. ібу хінському окрузі, 
особиста познайомилася з 
колегами.

Болгарські друзі оточи
ли мене увагою і турбо
тою. За п’ять днів перебу
вання и Добруджі я мала 
змогу ознайомитися з ро- 
робою клубів болгаро-ра- 
дчнської дружби, зустріти
ся з кідівцями підприємств 
і установ, з якими у мене 
знайшлося багато спіль
ній інтересів.

Зат-.а.м яталіїся подоро
жі з болгарськими друзя
ми до міст Каварнк та 
Балчпка, на мис Каакрз,- 
до А.ібеїін.

Та найбільшою радістю 
для мене були вечори, ко-- 
ли я зоставалася наодинці 
з болгарськими бібліоте
карями. Годинами розпо
відали ми одне одному 
про свої колективи, і зна
ходилось безліч спільних 
питань і проблем. Багато 
корисного я почерпнула з 
досвіду болгарських колег 
у спразі книг і переходу 
на єдиний міжнародний

шифр кїіііг. Директор біб
ліотеки ІІіколінка Ковнт- 
чева подарувала нам тво
ри добруджапського пись
менника Пор ідка Поїлко- 
ва, яких іще це було ц ва
шому фонді.

Незабаром дружні 
Болгарія відзначатиме 
1300-річчя з дня утворен
ня держави. Колеги озна
йомили .мене зі своїми пла
нами святкування цієї 
славної дати. Повернув
шись, я розповіла про 
•111.4 у своєму колективі. І 
українські бібліотекарі ви
рішили теж широко від
значити ювілей братньої 
республіки. Ми плануємо 
провести місячник пропа
ганди болгарської літера
тури і мистецтва, офор
мити книжкові іі ілюстра
тивні виставки, де буде ви
користано матеріали, при
слані окружним відділен
ням Іовариства болгаро- 
радянської дружби та ок
ружною бібліотекою міста 
Іолбухіна. Чекаємо в гос
ті своїх колег-болгар. бо 
маємо надію, що на.ні 
дружні зв’язки з толбухіїї- 
ськи-мн бібліотекарями ще 
більше зміцніють, мати
муть діловий і конкретний 
характер.

Л. ГОНЧАРОВА, 
завідуюча відділом 
обласної бібліотеки 
імені Н. К. Крупської.
м. Кіровоград.

Місто-гігант
На ііінєці. нинішнього 

століття імецсінансьіга сто
лиця Mekiijo може ста ги 
лаіічпелепніиіпм Містом у 
світі. Ного населення, но- 
Шдомляє агентство Ноті-
меі.с, перевалить за ЗО 
мільйонів ЧОЛОВІК, ЛІИШІІ». 
ши далеко позаду Токіо і 
Ііми Иорк. До 20Ü0 року
четверо з п'яти мексік.оі- 
ців стануть городянами, в 
країні налічуватиметься 
сім міет-мі.'іьііонерів.

Безперервне зростання 
населення столиці влили-- 
кає стурбованість властей. 
Погіршання медичного-
контролю і труднощі ІЗ 311- 
безпеченням питною во
дою — лише' 
тьох проблем.

дні з ба га
яні нов га

ють у зв’язку з цим. Чи 
допоможуть такі заходи, 
як переселення жителів у 
передмістя і створення
численних поселень-супут- 
нпнів за кілька дес.іткік 
кілометрів від міста, iioic.t- 
же майбутнє:.

lAHHj.

Скарб у 

саркофазі

І
І
І

І

Спільна праця
МАПУТУ. Недавній фо

рум радянських комуніс
тів став подією першо
рядної ваги з житті всьо
го прогресивного людст
ва, заявив іенеральний 
секретар Організації
мозамбікської мол'.<{і 
(СММ) Закаріас Кугіела.

Приймаючи представ- . 
ників радянської молоді і 
студентських будівельник 
загонів ЦК ВїігІСМ, пін 
підкреслив, що мозамбік- 
сьна молодь високо ці
нить багатий досвід ра
дянських комсомольців 
у будівництві соціаліс
тичного суспільства і ( 
прагне творчо переймати ї 
його. На з'їзді партії 
ФРЕЛІМО, який має від
бутись наступного року, 
ми будемо раді доповісти, 
що між ОММ і ВЯііС' і 
встановились відносини 
співробітництва і є добрі 
перспективи для їх даль
шого розвитку, сказів 
він.

Спілона праця радянсь
ких комсомольців і чле
нів ОММ на мозамбіць
кій землі стає традицією. 
Торік їх руками було спо
руджено родильний буди
нок на околиці міста бей- 
ра.

Скорочують

І

асигнування
ЛОНДОН. Консерватив

ний уряд Великобританії 
продовжує скорочувати 
асигнування на різні со
ціальні програми, в тому 
числі на погреби освіти. 
У наступному навчаль
ному році торі планують 
на 25 прзц. урізати бюд- 
>* ети більшості універси
тетів. і коледжів Англії. 
Як зазначають оглядачі, 
скорочення асигнувань 
приведе до того, що у 
вищих навчальних зак
ладах Англії ж» зможе 
вчитися більшість іно
земних студентів, а кіль
кість англійської студент
ської МОЛОДІ зменшиться 
на 20 процентів.

Поширення 
наркоманії

ТОКІО. Гострою соці
альною проблемою Японії 
стає поширення наркома
нії серед молоді. Торік у 
зв’язку з вживанням нар
котиків було арештовано 
понад 2 тисячі підлітків. 
Преса нагадує, що в 1971 
році було арештовано ЗО 
підлітків.

Особливо багато молоді 
поповнюють ряди нарко
манів у Токіо та інших 
великих містах.

Токстетське
ЛОНДОН. (Кор. ТАРС). 

Стовп густого диму видно 
ніс за багато кілометрів 
від Ліверпуля, нагадуючи 
про те, що ось уже чотири 
дні тут відбуваються без- 
•ірецендентні.в Англії сти
хійні виступи іммігранте >- 
кої та білої молоді, су
тички з по.тіцєіо’.

З боргу літака один з 
районів Ліверпуля — Іок- 
стет має сьогодні такті 
вигляд, ніби він пережив 
бомбардування. Цілі квар
тали випалені пожежами, 
які бушували три дні. Від, 
будинків лишилися тільки 
прокопчені стіни з пусти
ми иройомамп вікон. Па 
вулицях — безліч автома
шин, що згоріли, залишки 
барикад, бите скло, грудн 
цегли і согпі поліцаїв у 
куленепробивних жилетах 
і шлемах, з спеціальними 
рушницями, які сгріляюіь 
газовими гранатами. Бри
танські власті стягнули 
сюди поліцейські сили з 
семи прилеглих до Лівер
пуля графств. Міністр 
внутрішніх справ Англії 

. У. Уайтлоу не виключає, 
можливості введення в 
місто армійських підрол- 
ді.іів.

«Токстетське повстання»
— саме так назвала преса 
заворушення у Ліверпулі
— спалахнуло після того, 
як у п’ятницю увечері по
ліцаї сиробувалп арешту
вати темиоіикірого юнака. 
Товариші, що оииііп.іися 
поруч, відбили його у 
СОлОрОНЦІВ Порядку». По
тім стався такий же інци
дент па іншій вулиці Ток-

повстання
стету, і тоді зірвалася ту
ги стиснута пружини від
чаю молоді цього району, 
який удержує безрадісний 
всеаііглійськпй рекорд що
до чисельності безробітних 
і нестачі житла.

Вулиці наїжилися бари
кадами, запалали машини 
й будинки. Па придушен
ня виступів було кинуто 
сотні поліцаїв. Вперше па 
терні орі Англії поліція за
стосувала для роиойу де
моне і рантів газ «сі-ес>, 
який викликає жорстокіш 
кашель, блювоту, сильне 
роздратування очей, шкі
ри. Більш як триста чоло
вік було поранено, десят
ки людей арештовано.

Сьогодні преса порівнює 
Ліверпуль з иівпічиоір- 
лапдсі.кпми містами Бел
фастом і Деррі. Так само 
як і в цих містах, у Ток- 
стсті вулиці патрулюють
ся поліцейськими машина
ми. : спеціальними штур
мовими підрозділами по
ліції.

Заворушення в Токстеті 
далеко виходять за рамки 
расових. За песимістичним 
визнанням лондонської 
/Іаіімс», тепер у Ліверпу
лі ліпне дві «процвітаючі 
галузі, індустрії: біржі 
праці і о іброєиа охорона 
закритих заводів і фаб
рик». У самому Токсгсті 
рівень безробіття серед бі
лих жителів становить 43 
проценти, серед «кольоро
вих» — 47. Загалом у 
всьому Ліверпулі 60 про
центів іммігрантів не ма
ють роботи.

А. ФЕДЯШИН.

Два браслети з чистого 
золота, вісім агатів у по
золоченій оправі, золота 
фігурка собаки, сотні на
мистинок з гранату, бір о- 
зи та інших налівкоштоз- 
них каменів було знайдено 
недавно лід час розкопок 
на місті стародавнього Ва
вілону у зруйнованому 
саркофазі. Крім цих пред
метів, виявлено царську 
корону із срібла і золота, 
голову скіпетра у формі 
дракона з розкритою па
щею. Знайдений іракськи
ми археологами скарб на
лежить до 573 року до н. е. 
періоду Ноаовавілонського 
царства. На думку спеціа
лістів, знахідка — одна з 
найцінніших на тори горл 
Вазі,,она, розташованого 
за 90 кілометрів від Багда
де.

Ю. ЗІН1Н, 
власкор АПН.

Рідна сестра

Несе іі
Слава англійського озе

ра Лох Несе, де нібито ;і;!і- 
Ве загадкова істота Нессі, 
не дає спокою любителям 
сенсацій у СШ/\. Як твер
дить американська преса, 
у Нессі є рідна сестра — 
Чемпа. Вена живе у глибо
ководному озері Чемнлейн 
лиж Вермонтом і Нью-Йор
ком. За словами журналіс
тів. уперше Чемну бучо мі
чено 160У року. Відтоді ба
чили її понад сто раз. Як 
твердить очевидці, «чудо
висько» довжиною 45 фу
тів (1 фут ЗО см. — Прим, 
ред.) мак конячу голову з 
двома рогами.

Місцеві власті заявити, 
що вони вживуть усіх за
ходів. аби зберегти цю 
тварину. Заповзятливі біз
несмени вже нала юдили 
випуск сувенірів із зобра
женням Чемпи. Вони навіть 
вимагають занести «рідну 
сестру Нессі» до Червоної 
книги.

1. ВАСИЛЬКОВ.
(АПН|.

За кермом

наосліп
Від індійського міста 

Ахмадабада до Делі мож
на дістатися і поїздом, і 
літаком, і на автомобілі. 
Одначе 25-річний транс
портний службовець Ді
неш Патель визнав за кра
ще здійснити І200-КІЛОМОТ- 
рову подорож на мотоцик
лі, причому із... зав’язани
ми очима. Патель повідо
мив журналістів, що ус
пішне довести небезпеч
ний експеримент йому до
помогло не тільки знання 
йоги, а й сприяння дорож
ньої поліції. 8ін надіється, 
що його «досягнення» бу
де занесено до книги ре
кордів Гіннеса.

(АПН|І
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«Десна»— 
«Зірка»-1:1

Чернігівці відразу кинулися вперед. 
Але захисні лінії «Зірки» діяли впевне
но, вміло вибравши орієнтир. Воротар 
тож майже не помилявся, А матч про
ходив під дощем.

Кіровограда проводять серію заі роз- 
ливих атак. Під час однієї з них Юрій 
Каоьснкін забиває м яч. Це сталося на 
вієімнадцятій хвилині. Спортсмени з бе
регів Десни намагаються встановити рів- 
нога.у. Та до перерви суперникам не 
вдалося змінити рахунок.

У другому таймі грати стає ще важче 
— посилився дощ, розмокло поле. Обе
режно поводяться захисні ланки обох 
колективів. Однак напад місцевих фут
болістів ствооював загрозливі момен
ти.

У заключні хвилини поєдинок прохо
див в обопільних атаках. Здавалося, що 
результат не зміниться. Та раптом го
ловний арбітр показав на одинадцяти- 
метрову відмітку. Чернігсвці чітко реа
лізували пенальті. Нічия — 1:1.

Треба віддати належне нашим земля
кам. Вони вдало провели останні два 
матчі на виїзді, здобувши два очка з 
чотирьох можливих.

«Зірка» виступала в такому складі: 
В. Музичук, І. Черненко, В. Хропов, 
О. Смичечко, В. Димов, Ю. Касьонкіч, 
В. Самофалов, С. Ралюченко, О. Плю.ї- 
ко, Ю. Шейбак (В. Тарасов), С. Глизенко 
(О. Алексеев).

* ♦ *

У всесоюзній першості з футболу се
ред клубів другої ліги п’ятої українсь
кої зони настала дванадцятиденна пе
рерва. На проміжному фініші одноосіб
ним лідером є «Нива» з Вінниці. У неї 
33 очка. Замикає таблицю з десятьма 
саками ужгородська «Говерла». Двад
цять два матчі проеела «Зірка». Чотири 
сена виграла, сім пргграла, одинадцять 
з?єпа внічию. Забила у ворота суперни
ків сімнадцять м'ячів, пропустила у свої 
—- двадцять. Маючи в активі 19 очок, кі- 
роьоградці на цьому відрізку займають 
сімнадцяту сходинку.

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ ПЕРШОГО 
КОЛА

СВІТ
ТВОЇХ ЗАХОПЛЕНЬ 1

МИТЬ ПОЛЬОТУ. - Фото В. ГРИБА.

Археологи
з сільської

В. ШАБАЛІН.
17 липня. «Зірка» на своєму стадіоні 
прийматиме «Колос» із Полтави.

І В 11 П М О
• Нива» 22 11 5 3 33 — 14 33
• Буковина» 22 13 в 3 2В— 7 32
«Кривбас» 22 12 8 2 27—16 32
< І уднобудівнпк» 22 11 7 4 32—19 29
«Авангард» 22 11 4 7 29—12 26
«Атлантике1» 22 9 8 5 31 — 18 26
«Вуї лин» 22 9 8 5 28 — 24 26
С’КА (Львів) 22 8 9 5 26—15 25
«Нсватор» 22 9 6 7 23 -26 24
«Океані. 22 8 б 8 25 — 21 22
«Колос» Гіг 22 8 5 9 21 — 2.5 21
■«Десна» 22 6 9 7 24 — 18 21
« Колос» Пт 22 6 9 7 16 — 28 21
♦Спартак» 22 7 6 9 16 — 25 20
«Тс рпедо > 22 8 3 11 21—21 19
«Поділля» 22 7 5 1Q 23 — 37 19
«Зірка» 22 4 І 1 7 17—20 19
«Фрунзе.нець» 22 4 11 7 14 — 22 19
«Дніпро» 22 7 3 12 18 — 29 17
«Кристал» 22 6 4 12 22 — 32 16
«Металург» 22 4 7 11 11—30 15
«СтахансРеці.» 22 5 4 13 20—31 14

'«Говерла» 22 2 6 14 9—28 10
Друге коло почнеться У п' ятницю---

школи
Д ія участі в археологіч» 

нііі експедиції старшоїсіас}- 
ликам селища. Колома» на 
Харківщині не потрібно буг 
до їхати з села. Др.евне 
скіфське городите. ВПЯНЛе- 
нс при розкопках. — зовсім 
поряд. 1 в ЦІ Дні будннле 
( І.ТЬСІ.КОЇ ІНКОЛИ перетік»- 
І'.цвся у штаб пошукової ро
боти.А почалося все кілька ро
ків тому, коли учні вперта 
прийшли на допомогу нау
кові:« співробітникам, Хаїї. 
Кінського університету. Те.; 
1-ер вчені довірили їм <грга- . 
пізацію самостійних скспе- _ 
дпцііі. Це право ніксляітї д 
заслужили. показавши не
абиякі знання і вміння. Тро- 
•ріі, методики проведення 
розкопок їх навчив учите п;» 
історик С. А. 
Він організував 
вихованців 
персі ітет. 
Ломляться 
історією рідного 
удатося встановити, 
родпще. яке було 
кане неподалік селища, 
вало н IV—Ні столітт 
нашої ери і було .труііппм- 
нс несподіваним 
жителів нападом 
Гіпотезу школярів 
мали вчені, яким 
сп.іають матеріали про сік 
пошуки.

У сільській школі створе
но археологічний музей; де 
вже зібрано багато рідкісних 
експонатів.

О. А. Шішкареннд, 
“З ДЛЯ СВОЇХ 
своєрідний уі\Г- 

де школярі зна- 
.1 стародавньою 

краю. їм 
що го

ро: ітаніо- 
ієву- 
іх до

для його 
еарматів;

підтрп- 
вони над

ії

[РАТАУ». <
ЕВЕЄНКЯкЯЯЛВ Jf.

Редактор В. СТУПАК. -

ЮНАКИ І ДІВЧАТА!

підприємств і ус-
устаткування, 
підприємств І ус-

ПОЛТАВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1981—1962 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА 1 КУРС ДЕННОГО ВІДДІЛУ НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 
промислове іі цивільне будівництво, 
е іектромаїїнінибуду нашої, 
електрообладнання промислових

таткування,
електроосвітлювальні прилади й 
НА П КУРС ПА СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 
електрообладнання нре-мполових 

іаткунашія.
електроосвітлювальні прилади й устаткування, 
промислове іі цивільне будівництво, 
електромашинобудування;
НА 1! КУРС ВЕЧІРНЬОЇ 0 ВІДДІЛУ НА СПЕЦІАЛЬ

НОСТІ:
с.іектромаїпшіоб’дуг.аш'я. 
обробка металів різанням.
електроосвітлювальні прилади и устаткування;
НА Ш КУРС ЗАОЧНОГО ВІДДІЛУ НА СПЕЦІАЛЬ

НОСТІ:
електрообладнання промислових підприємств і ус

таткування.
промислове й цивільне будівництво.
Осіб які закінчили неповну середню школу, прий

манні. на 1 курс донного відділу.
На II курс денного відділу приймають осіб, які за

кінчили середню школу.
Вступники па 1 курс складають екзамени з україн

ської або російської мови (диктант), математики (ус
но).

БЕЗ ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ ЗАРАХОВУЮТЬ: 
нагороджених після закінчення неповної середньої 

піко пі Похвальною грамотою або після закінчення 
середні О) ніколи — золотою чи срібного медаллю, 

офіцерів, прапорщиків і мічманів Збройних Сил 
СРСР. військ та ер’анів Комітету державної безпеки 
СРСР. Міністерства внутрішніх справ СРСР. звільна 
них у запас (протягом двох років після звільненії:!).

на денний відділ па базі 8 річної і середньої школи
3 оцінками «4» і «5» — на спеціальності:

електрообладнання промислових підприємств 1 ус
таткування,

слектрооевітлюг-алі.ні прилади іі устаткування, 
промислове й цивільне будівництво:
на вечірній відділ на базі середньої пінолп — па 

спеціальність «Електроосвітлювальні прилади іі устат
кування».

Зарахування проводять у межах 60 процентів пла
ну прийому па дану спеціальність.

Заяви приймають щодня, нрім неділі, з 10 по 18 
годину, а по суботах — по 14 годину:

на І курс — із 1 червня по Зі липня:
на II курс — із 1 червня но 14 серпня:
па вечірній відділ — з 15 червня но- 15 листопада: 
на заочні й відділ — з 3 травня по 10 серпня.
Учнів денного відділу забезпечують стипендією і 

гуртожитком на загальних підставах.
и?»Яо”\<ї1.0^аг’ї)Т” ,1!| *мя директора технікуму.
ДО ЗАЯВИ ДОДАЮТЬ документі; пре середню освіту 

(оригінал). довідку про сап здоров'я (форма № 286),
4 фотокартки 3x4 см. виписку з трудової книжки.

Звертатися по телефонах: 7 28 81. 2-76-51. 
Адреса: 314000, м. Полтава пул. Пушкіна 83-а.

. , . ДИРЕКЦІЯ.
Зам оЗ.

Кіровоградське міське професійно-технічне 

училище № 2 імені О. С. Сгсрова.ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
на 1981—1982 навчальний рік.
До закладу приймають молодь віком від 15 років 
Училище готує кваліфікованих робітників із серед

ньою освітою.
Осіб, які мають освіту за 8 класів (строк навчання 

— З роки), гриймають на спеціальності:
муляр—монтажник стзлєеих та залізобетонних 

конструкцій,
маляр (будівельний),
лицюЕальник-плиткевик, лицювальник-лтозаїст, 
кранівник баштових самохідних кранів,
машиніст автокранів,
електрослюсар,
машиніст екскаватора.
Осіб, які мають середню освіту (строк навчання— 

1 рік), приймають на спеціальності:
арматурник, електрозварник арматурних сіток і 

каркасів, 
машиніст оцноковшових екскаваторів.

Учням надають гуртожиток їх забезпечують три
разовим харчуванням, робочим іа парадним одягом, 
гйдручниками. Під час виробничої практики вони 
одержують 50 процентів заробітку. Учні, які навча
ються один рік, одержують стипендію.

Училище розташоване в новому сучасному комп
лексі. Працюють гуртки художньої самодіяльності, 
спортивні секції.

Початок занять з 1 вересня.
Вступники подають заяву, автобіографію, характе

ристику, документ про освіту, довідки з місця про
живання, про склад сім'ї та медичну (форма № 286), 
6 фотокарток 3X4 см, свідоцтво про народження 
або паспорт.

Адреса училища: 316026, м. Кіровоград, вул. Чер- 
сонозорівська, 23. Телефони: 7-14-17, 7-12-81, 7-34-71.

їхати автобусами №№ 2, 14 до зупинки «Вулиця 
Мічуріна» або тролейбусами №№ 2, 4, 6 до зупинки 
«Завод «Буддетрль» чи «Вулиця Королечка».

Ласкаво просимо до нашого училища!

ДИРЕКЦІЯ.
Зам. 35.

КІРОВОГРАДСЬКЕ СЕРЕДНЄ МІСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ М-. 8ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

на 1981 — 1982 навчальний рік

па спеціальні, сті: 
' машиніст автокранів, 

електрогазозварник, 
маляр-штукатур, 
монтажник залізобетон них конструкцій, 
штукатур, лицювальник-плитковий, 
столяр будівелі пий, 
електромонтажник по освітленню, освітлювальних 

та силових мереж.
слюсар сантехнік, газовик,
м'. ііпініст екскаваторів одноковшопих, 
машиніст бульдозерів, скреперів.
Приймають юнаків і ‘дівчат з освітою за 8 класів. 

Строк навчання — 3 роки.
По закінченні училища учні дістають середню осві

ту і спеціальність.
Зарахованих па навчання забезпечують гуртожит

ком, парадним та робочим одні гм. триразовим харчу
ванням. підручниками. Шд час виробничої практики 
воші одержують 50 процентів заробітку.

Час навчання в училищі зараховується до загаль
ного трудового стажу.

Заклад має добре оснащені навчальні кабінети і ла
бораторії. навчиш но виробничі майстерні аитои.і.ч 
та спортивний зали, їдальню. спортивне літнє містеч
ко.

Працюють гуртки художньої самодіяльності техніч
ної творчості, спортивні секції.

Юнаки до закінчення учи ница дістають відстрочку 
від призову до лав Радіше.кої Армії. л ’
пс?уІ?ГпоІ7.ЙЇЙ?Й,’Пч""П ’«»РИетуються пільгами при 
в<л’ні до середніх та вищих ипвча іьнпк ->яі.-і-.пів 
одержують направлення до вищих наш а п.нн'к чаюнй

»■ЦЇу ?&р”ш лГ2«в'''8фига'«рт";,'';^л,.™‘'ї ™ 

Початок занять з 1 вересня.

іЙЙМЙГ* "■ »>■—'»М. .уп. ВО„„о.а, 
п.’їіїїрж.’'”5'"”'** ’■ ’• •'А» ....  -Об»«"-

Зам. 49. ДИРЕКЦІЯ.

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 
областного комитета 

ЛКСМ Украины.

Па украппском языке.

НАША ЛЛРССЛі

316050. МСП

м. Кіровоград, 
вул. Луначарського, 36.

ТЕЛЕФОНИ: відділ листів І масової 
роботи, відділ пріпаганди — 2 45-36; 
відпооідіпьний секретар відділ учнів
ської молоді — 2 46 87; відділ комсо
мольського життя відділ військово- 
патріотичного виконання та спорту — 
2-45 35; фотолабораторія — 2-56 65; 
нічна педанціл — 3 03.53.

ВК 06831. Індекс 61107. Обсяі 0.5 друк, ецЬ. Зам. № 340, Тираж 54000.

Газета виходить у вівторок, 
четвер І суботу.

Друкарня Імені Г М. Димитроса 
видавництва 

«Кіровоградська правда” 
Кіровоградського обкому 

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