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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАПІ, ЄДНАЙТЕСЯ!

ЛКСМУ

з 5 грудня 1939 р. • Субота, 19 червня 1982 року • № 74 (3114).

20 червня-вибЬри ДО МІСЦЕВИХ РАДНАРОДНИХ ДЕПУТАТІВІ НАРОДНИХ СУДДІВ
Всі —на вибори!
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І, БУТИНА ПЕРЕДОВІЙ ЛІНІЇ
Київ, 18 червня. (РАТАУ). Відбувся Пле

нум ЦК ЛКСМУ, на якому обговорено підсумки ро
боти XIX з’їзду ВЛКСМ і завдання республіканської 
комсомольської організації, що випливають з при
вітання ЦК КПРС XIX з’їзду ВЛКСМ, промови Гене
рального секретаря ЦК КПРС, Голови Президії Вер
ховної Ради СРСР товариша Л. І. Брежнєва, рішень 
ХІХ з'їзду ВЛКСМ.

Перший секретар ЦК ЛКСМУ А. І. Корнієнко, який 
виступив з доповіддю, відзначив, що делегати з’їз
ду, вся молодь Радянської країни як бойову програ
му дій сприйняли привітання ЦК КПРС ХІХ з’їздові 
ВЛКСМ, яскраву, надихаючу промову товариша Л. І. 
Брежнєва, в яких дано високу і разом з тим вКмог- 4 
ливу оцінку діяльності комсомолу, визначено його 
першорядні завдання, шляхи дальшого вдосконален
ня комуністичного виховання молоді. ХІХ з’їзд 
ВЛКСМ, що проходив у рік 60-річчя утворення СРСР, 
став переконливим підтвердження/л інтернаціональ
ної єдності радянської молоді, її вірності принципам 
ленінської національної політики КПРС.

Новий приплив енергії трудового ентузіазму вик
ликали у юнаків і дівчат республіки рішення травне
вого (1982 р.) Пленуму ЦК КПРС, що схвалив роз
роблену з ініціативи товариша Л. І. Брежнєва Продо
вольчу програму СРСР. _

Доповідач і промовці розповіли про роботу по 
пропаганді рішень з’їзду і травневого Пленуму, яку 
розгорнуто в комсомольських організаціях, навели 
багато фактів і прикладів, що свідчать про гаряче 
прагнення молоді України внести гідний вклад у ви
конання намічених партією планів. На заклик делега
тів ХІХ з’їзду ВЛКСМ у Дніпропетровській, Івано- 
Франківській, Миколаївській, Харківській областях 
шириться змагання за виконання завдань трьох ро
ків п’ятирічки до 60-річчя утворення СРСР. До ці
єї дати колектив Всесоюзної ударної комсомольсь
кої будови — комплексу підприємств Харківської 
області по випуску трактора Т-150 зобов’язались 
достроково ввести в дію всі заплановані потужності 
та об'єкти соціально-побутового призначення. Ком
сомольські організації Ворошиловградщини виступи
ли з ініціативою «Економії і бережливості — комсо
мольський облік, гласність і високі кінцеві результа
ти». У Хмельницькій області широкого розмаху на
буває рух «Сфері обслуговування і торгівлі — зраз
кову турботу, самовіддану працю молоді». Молоді 
иукурудзоводи Закарпаття трудяться під девізом 
«П’ятирічне завдання по виробництву зерна кукуруд
зи — за 4 роки!» Більше половини молодіжних 
виробничих формувань м. Києва взяли на озброєння 
передові форми організації праці. Серед об'єктів 
комсомольського шефства сьогодні майже 100 все
союзних, республіканських і обласних будов.

Справою честі комсомолу республіки, його пере
довою лінією, говорили доповідач і промовці, має 
стати найактивніша участь у здійсненні Продовольчої 
програми. У зв'язку з наближенням жнив слід на 
всіх ділянках жнивного конвейєра створити комсо
мольсько-молодіжні збирально-транспортні загони і 
ланки, жниварські, комбайнові, автомобільні екіпажі, 
організувати між ними дієве соціалістичне змаган
ня за високу якість роботи, досягнення найвищої 
продуктивності праці, скорочення строків збирання 
врожаю.

На Пленумі йшлося про шляхи масового залучення 
молоді до науково-технічної творчості, підвищення 
її результативності, про заходи по ефективному ви
користанню матеріальних і паливно-енергетичних 
ресурсів, вказувалось на необхідність виховання у 
юнаків і дівчат відповідальності за випуск високо
якісної продукції.

Комсомольські організації, говорилось на Плену
мі, повинні посилити роботу по формуванню у моло
ді марксистсько-ленінського світогляду, комуністич
ної переконаності, високих якостей патріотів-Ініер- 
націоналістів. У цьому зв язку підкреслювалась не
обхідність тісної єдності ідейно-політичного, трудо
вого і морального виховання різних категорій моло
ді. Слід удосконалювати стиль роботи комітетів ком
сомолу, первинних комсомольських організацій.

Пленум прийняв Постанову і затвердив заходи 
ЦК ЛКСМУ спрямовані на дальше посилення комуніс
тичного виховання молоді, підвищення трудової і 
громадської активності кожного комсомольця, кож- 

-ної молодої людини,
В роботі Пленуму взяли участь відповідальні пра

цівники ЦК Компартії України, ЦК ВЛКСМ.

По Кірово
градській місь
кій виборчій 
дільниці № 137 
балотувал а с я 
токар ремонтно
го цеху ремонт
но- механічного 
заводу Укррем- 
тресту, член 
КПРС Надія 
Банда. її обра
но депутатом 
міської Ради 
народних депу
татів.

На знімку: 
Н. БАЙДА серед 
товаришів по 
роботі.

Фото
В. ГРИБА.

І
і

ГОРДІСТЬ
ЗА
ДОЧКУ

У «Кіровоградській прав
ді» за 2 червня надруко- 
вапо список кандидатів у 
депутати обласної Ради 
народних депутатів. Є там 
прізвище і Людмили 
Криштопн, яка балотуєть
ся по Пєрего'іівськлму ви
борчому окрузі № 18 Го- 
ловаїпвського району. її, 
робітницю Псрегонівсько- 
го цукоового заводу, вису
ває колектив робітників, 
інженерно-технічних пра
цівників і службовців під
приємства.*

Для машиніста теплово
за Анатолія Яковича Шу
гаева та ного дружини Га
лини Антонівни — робіт
ниці заводу — то велика 
радість: дочку народ оби
рає до органів управління 
державою. Це тільки наша 
Радянська Конституція 
лає право рядовій людині 
брати участь у загально
державних справах.

У сім'ї Шугаєвих троє 
дітей. Усі вони вибрали 
роб'гннчі спеціа льносгі: 
сип — електрозварник, 
старша дочка — кухар, 
молодша Людмила також 
вирішила не покидати рід
ного села — працює на 
цукрозаводі.

Колектив, у якому тру
диться Люда Криштопа, 
працює дружна і злагод
жено. Завжди справля
ється з поставленими зав- 
даи.нямн.

— Люда паша енергійна, 
уважна до товаришів, у 
всьому любить порядок,_
X а р 1 ктеризує робітницю 
викопуюча обов’язки на
чальника зміни Т. І. Риб], 
чок. — Саме тому колек
тив нашого цукрозаводу 
висунув її кандидатом у 
депутати обласної Радії 
народних депутатів

М. ЧУБ.
Голованіесьний район.

Ніщо на світі не минає 
безслідно. Усе: і зоряне 
переморгування, і троян
довий цвіт, і навіть людсь
ке життя мають свій поча
ток і свій кінець, але ні
що не минає безслідно. В 
якому класі це вчили? 
Скільки разів розповідав 
про те дітям сам? Ось уже 
п’ять років минає його 
вчителюванню, а дивись, 
тільки зараз, цієї миті

УРОК
ЗБЕРЕЖЕННЯ МАТЕРІЇ
своїм учням дає учитель фізики

сприйняв серцем нехитру 
істину: ніщо не минає без
слідно. І жоден прожитий 
день, жодна хвилина.

Сидів на купі цегли пе
ред новобудовою ЇДУ* 
мав: буде тут школа. Його 
школа їхня. Задзвенить у 
її світлих стінах восени 
веселий дзвінок, покличе 
до класів гамірливу дітсо- 
РУ-

Колись поведе він дітей 
до сільського музею і по
каже невелику фотогра
фію. На ній — перший 
післяреволюційний випуск 
учнів Високобайоацької 
школи. Підлітки у блзгень- 
ких піджаках і запр-зчих 
косоворотках, із замрія
ним поглядом у майбутнє 
(у його, Олександра А/пі
на, сьогодення). Згадує 
свою випускну фотогра- 
ф'ю і пооівнюючи, думає, 
Що й сам був отакий за
мріяний і школа була та 
ж сама. Вона стоїть і нині 
(садибу поміщика Єремєє- 
ва Радянська влада пере
дала високобайракізцям 
під школу в 1922 році).

Може саме з того дня, 
коли обшарпаній • босій 
дітворі виділили найкра
щий у селі будинок, і за
родилось у високобайра- 
чан шанобливе ставлення 
до школи вчителя, знань.

А може ця пошана до 
школи і вчителя прийшла 
«з страшною звісткою, що 
їхню односельчанку Мела
ні» Василівну Вітряченко 

бандерівські бандити жи
вою вкинули в колодязь 
тільки за те, що принесла 
на Західну Україну живе 
слово партії, тільки за те, 

що була вчителькою.
Уже навчаючись у стар

ших класах, Олександр з 
радістю визначив, що хоче 
бути вчителем і ніким ін
шим. Може, тому, що, як і 
односельчани, ставився до 
цієї професії з повагою.

ВІЧНЕ

А може, тому, що по
стійно справжнім прикла
дом доброти, відданості 
дітям була мати Євгенія 
Олексіївна Андрійченко. 
І коли мати раптом тяжко 
захворіла’ твердо дав собі 
слозо: продовжувати її
справу у її школг.

Півроку мати лежала не
рухомо, навіть говорити 
не могла, Олександр із 
батьком доглядали її, як 
малу дитину. Одужала, а в 
школі повністю замінив її 
син, з дружиною — Ва
лентиною Петрівною.

♦ * ♦
Аулін задумав будувати 

не школу — справжній па
лац. Іноді запитували йо
го: «Навіщо тобі це — їз
дити, вибивати кошти на 
будматеріали?»... Навіть 
дорікнули якось- кар’є
рист, мовляв, ти Аулін, 
слави тобі хочеться. А Ва
лентина, котрій за тими 
його клопотами зі школою 
доводилось і господарст
во доглядати, і двох д’тей 
малих бавити не дорікну
ла ні разу, б з була справ
жнім товаришем і знала, 
що це його, депутата Ау- 
ліна, обов'язок збудувати 
гарчу школу. Обов’язок 
перед виборцями, обов'я
зок перед матір’ю, обо
в’язок перед її. Валенти
ни, учнями, яким змушена 
пояснювати урок у ста
ренькому напівтемному 
класі.
(Закінчення на 2-й стер ).

ПОЗИЦІЯ

ДЛЯ 
людей

Оператора машинного 
доїння колгоспу «Росія» 
Ульяновського району Га
лину Григорівну Бершад- 
ську депутатом обирали 
чотири оази. Двічі до ра
йонної Ради народних де
путатів і стільки ж до 
сільської. Нині її кандида
туру знову висунуто кан
дидатом у депутати сіль
ської Ради. Така постій
ність виборців мабуть, не 
випадкова.

— У першу чергу її ці
нують за працю Ось і за
раз, погляньте. — показує 
рукою у напрямку прав
ління заступник голояи 
колгоспу по роботі з мо
лоддю Петро Бригадир, — 
один із поапооів піднято 
на честь Галини Бершадсь- 
кої. Вона вже виконала 
піврічний план: за п’ять 
місяців надоїла 1590 кіло
грамів молока від кооовм.

Турбот у депутата вис
тачає. Доводилося займа
тися різними питаннями. 
Чи то благоустрій доріг у 
селі Йосипівці чи будів
ництво містків через річ
ку, чи питання виробничо
го характеру, чи розгляд 
скарги — все вимагає на
гального вирішення.

— Головне для мене як 
для депутата — робота з 
людьми, — вважає Галина. 
— Серед них я живу, з ни
ми щодня зустрічаюся, 
працюю, розділяю радощі 
і сум. Зразу було незвич
но: те не так і це не тая, 
а мені кажуть односельці: 
«Ти депутат, добивайся, 
щоб виправили станови
ще». Хіба можна не вико
нати їхнього наказу? Це 
одночасно й наказ грома
дянки Бершадської депу
татові Бершадській.

Коли на сесії сільської 
Ради розглядаються пи
тання тваринництва голо
ва виконкому сільради 
А. В. Іспанюк перш за все 
звертається до Галини: чи 
не могла б вона підготува
ти виступ? Бо кому ж, як 
не їй доярці з десятиріч
ним стажем, найкраще 
знати проблеми тваринни
ків7

Завдяки її турботам по
будований у колгоспі ко
рівник не 800 голів, закін
чується спорудження бу
динку тваринників, це во
на турбується про раціо
нальне згодовування кор
мів, вона вимагає негай
но встановити гранулятор.

Молодий комуніст
Г. Бершадсьна впевнено 
робить свою справу, вже 
вкотре доводить, що люди 
в ній не помилились.

А. ВАСЬИСВ.
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НАМ ДАНО 
ВЕЛИКЕ ПРАВО

Колн людина живе інте
ресами загальної справи, 
коли її радуюїь успіхи і 
прикро вражають невдачі 
колективу, і сили, знання, 
талант вона віддає іншим 
— її життя набуває глибо
кого змісту, приносить за
доволення. Тоді така лю
дина відчуває себе щасли
вою. Щасливий і я. У чо
му ж моє щастя?

Кожен мій трудовий 
день починається звично і 
просто. Зранку я, як і 
мільйони радянських лю
дей, поспішаю на своє ро
боче місце — будівельний 
майданчик Кіровоградсь
кого гідролізно-дріжджо
вого заводу. По спеціаль
ності я слюсар-трубоук- 
ладиик п’ятого розряду 
будівельного управління 
«Спецбуд» тресту «Кірово- 
градмашважбуд». Сказати, 
що професія мені припала 
до душі, буде замало. Во
на — це моє натхнення, 
енергія, наполегливість, 
старання. А через те, що 
займаюсь справою, котра 
подобається, і досягаю не
поганих результатів. Та всі 
мої успіхи нічого не варті 
без колективу, в якому 
труджуся. Наша бригаді 
па чолі з Іваном Степано
вичем Козарчуком — то 
дружний роботящий ко
лектив, де всі вміють і 
люблять працювати, кот
рому під силу будь-яке 
завдання. Недарма ж ми 
майже щомісяця справля
ємося з планом при від
мінній якості зробленого. 
А за перший квартал ни
нішнього року колектив 
виконав обсяг робіт на 129 
процентів проти 109 про
центів бригади Євгена 
Степановича Молотка, з 
якою ми постійно змагає
мося. Цифри, проценти — 
хіба ж ними можна оціни
ти все те, що робить наш 
колектив? Та і про які ус
піхи йшла б мова, коли у 
бригаді працював ■ би ко
жен сам по собі? Найго
ловніше тут почуття ко
лективізму, дружби, дотри
мання правила «один за 
всіх і всі за одного». Ці 
риси притаманні букваль
но кожному робітникові. 
Ми не мислимо свою 
бригаду без Анатолія Пів; 
ловича Гавриленка, Івана 
Степановича Козарчука, 
Леоніда Кулика, Івана 
Мамзепка, Василя Бедно
го, Євдокії Лук’яііівпн 
Бабіної, яких ми особливо 
поважаємо і цінуємо. Ен
тузіазм, майстерність, ді
лові й організаторські 
здібності, висока ’ свідо
мість цих людей постійно 
надихають нас па нові, ще 
більші трудові успіхи.

Я і мої товариші горди
мося тим. що об'єкт, кот
рий споруджуємо, конче 
необхідний країні. Адже 
гідролізно-дріжджовий за
вод допомагатиме викону
вати Продовольчу програ

ииРЕота
МСМІША
Над степом сонце за

висає. Воно па мить при
пинило свої мандри і 
пильно придивляється до 
зеленого прямокутника. 
Видно, цікавість розби
рає: дивина яка — і це 
неділя сьогодні, та й не 
майдан це сільський, а 
людей скільки?!. Усе се- 

му, тобто забезпечувати
ме цінними білковими кор
мами громадську худобу. 
Підприємство має стати до 
ладу па початку 1983 року. 
Але щоб дотриматись цьо
го строку, треба негайно 
ліквідувати всі ті недолі
ки, котрі заважають тру
дитися па повну силу. 
Приміром, брак потрібної 
техніки на кожну ланку (а 
їх у бригаді дві), необхід
ний також і потужний 
трубоукладач марки С-100. 
Мн ж маємо єдиний на 
всю бригаду малопотуж
ний Д1-75. А ще скажу 
відверто, часто простоює
мо через погане постачан
ня будівельними матеріа
лами, нераціональне вико
ристання тих механізмів, 
що маємо. Мені, і як лан
ковому, і як заступнику 
секретаря комсомольської 
організації управління, до
водиться вирішувати ці 
проблеми, але не завжди 
це можна зробити швидко.

Отже, я назвав два ком
поненти свого щастя. Крім 
усього того, про що гово
рив, воно ще і в громад
ській роботі. Мені як моло
дому комуністу, довірили 
бути агітатором іа вибор
чій дільниці № 16. Зустрі
чаючись із виборцями різ
ними за віком, професіями, 
характерами, я ще раз пе
реконався: які хороші,
щирі, роботящі люди жи
вуть у нашій країні!

Закінчується мій робо
чий день. Я прямую до 
своєї оселі, де на мене з 
нетерпінням чекають дру
жина і п’ятирічна донечка 
Маринка. Відпочинок у сі
мейному колі, спокійна до
машня обстановка, щебе
тання малої — хіба це теж 
не щастя?

Завтра в нашій країні 
свято. Лін віддамо свої го
лоси за кращих представ
ників народу. Я голосува
тиму за кандидатів у де
путати до місцевих Рад 
народних депутатів пра
цівника облміжколгоспбу
ду І. І. Пащенка, кухаря 
Кіровського районного 
об'єднання громадського 
харчування Л; О. Джуру, 
токаря-ремонтппка заводу 
тракторних гідроагрегатів 
В. М. Спінула, народного 
суддю Кіровського народ
ного суду М. О. Вншетрав- 
ку. І як тут не згадати 
статтю 96 Конституції 
Союзу Радянських Соціа
лістичних Республік, де 
сказано: «Вибори депута
тів є загальними: всі гро
мадяни СРСР, які досягла 
18-ти років, мають право 
обирати та бути обрани
ми...»

Яке високе цс довір’я— 
керувати державою! Яке 
велике право — голосувати 
за народних обранців! Я 
горджуся тім.

В. ТЕРНАВСЬКИЙ, 
робітник тресту «Кіро- 
воградмашзажбуд».

ИЛИКО ТРОЯНСЬКІ 
БУДНІ-СМТЙ
ло зібралося. Свято. 
.Слірайжїія трудова де
монстрація. Все в русі. 
Напруга, ритм, взаємо
дія.

У Великих Трояках, що 
в Ульяновському районі, 
це вже стало звичкою. 
Як тільки починається 
пора сінокосу, па поле 
виходять усі колгоспни
ки. Лише окремі механі
затори, що зайняті вико
навцям не метгш важли
вих робіт, та кілька доя
рок не беруть участі у за
готівлі кормів. До сім-

—- «Молодий комунар» —

УРОК ЗБЕРЕЖЕННЯ
(Закінчення.

Поч. на 1-й стор.).
І споруджується у Ви

соких Байраках ш.-сола, і 
депутат сільської Ради 
Олександр Тимофійович 
Аулін несе за будівництво 
повну відповідальність. 
Бо ніщо не мииає без
слідно. І людське ДОЗІр’я 
теж.

* * *
Викладає у школі Аулін 

фізику. Наука складна. Од
нак мало не кожен учень 
у Високих Байраках скаже, 
що фізика його улюблений 
предмет.

Найважливішим своїм 
обов'язком комуніст Ау
лін вважає виховувати під
ростаюче покоління в дусі 
комуністичної моралі. 
Щоб росли чесними і 
принциповими, відданими 
своїй партії і народу. Ну, 
а те, що з усіх предметів 
хлопці найбільше люблять 
фізику, заслуга Аулінз- 
очителя. Сам любить цю 
науку. Того вчить і своїх

Кожного вихідного дня 
в парках культури і відпо
чинку Кіровограда прохо
дять традиційні творчі зві
ти трудових колективів пе
ред жителями обласного 
центру. Влаштовуються 
виставки продукції, які ви
робляють підприємства, 
демонструються товари 
широкого вжитку, пред
ставники заводів і фабрик 
складають рапорти про те, 
як вони виконують свої со
ціалістичні зобов’язання 
на честь 60-річчя утворен
ня СРСР.

...Коли в парку імені 50- 
річчя Жовтня звітував ко
лектив ремонтно-механіч
ного заводу Укрремтресгу, 
в Кіровоград приїхали і 
трудівники села — хлібо
роби. з якими 
підтримують 
зв’язки. Голова 
«Росія» 
району 
дякував 
що воші
дарству обладнати силосо
сховище, за копітку робо
ту під час заготівлі 
Слова похвали 
лисі. слюсарям, 
монтували для 
двигуни комбайнів, 
торів, автомашин. Частими 
гостями під час сівби були 
заводські аматори — учас
ники самодіяльного народ
ного хору «Барвінок», ху
дожньої агітбригади. За
водчани, приїхали в Ад- 
жамку, допомагали 
вим культармійцям 
налагодити роботу 
гаиізації дозвілля 
робів.

Така ж допомога 
ється хліборобам колгосп}' 
«Україна» Маловнсківсь- 
кого, імені Леніна Нозоар- 
хаіігельського, радгоспу 
«Червона зірка» Бобрц- 
пецького районів. Цього

заводчапн 
шефські 

колгоспу 
Кіровоградського 
А. І. Крикуненко 

робітникам за те, 
допомогли госпо-

еіна. 
адресува- 
котрі ре- 
колгоспу 

трак-

місце- 
краще 
по ор- 
хлібо-

пода-

шідцятої години кожен 
працює на своєму робо
чому місці, зате потім до 
самого смерку перевер
тають покоси, вантажать 
сіно на автомашини, 
тракторні причепи, а ін
коли й коси до рук бе
руть.

Тон у всьому задає 
кормодобувний комсо
мол ьсько-молодіжпиіі ко
лектив. До нього вхо
дять чотири механізато
ри. Василь Захарчук та 
Микола Пейчев працю
ють на косарках КС-2,1. 

учнів. Охоче відвідують 
вони заняття гуртка «Юний 
фізик», із радістю працю
ють коло техніки під час 
практики в Аджамському 
навчально - виробничо,му 
комбінаті.

Витримують хлопці і дів
чата найшаленіші конкур
си і задовольняють свої
ми відповідями на екза
менах найсуворіших про
фесорів. Бо добре назна
ють математики і фізики у 
їхній школі, на справжні 
четвірки і п’ятірки.

—Не потрібні нам п'я
тірки неспразедливі, — 
вважає директор школи. 
Може, йому на нарадах ін
коли хто й дорікне, що 
відмінників, мовляв, малу
вато. Тільки й розведе ру
ками, — скільки вже є. 
На перший погляд і справ
ді малувато: всього 4, та 
й то один у шостому, інші 
□ початкових класах. Зате 
знає директор, що оцінки 
в школі діти одержують 
відповідно до своїх знань.

року, наприклад, заводча
ни па 11 гектарах вирощу
ють овочі, ударні комсо
мольські загони виїхали в 
села області на заготівлю 
кормів для громадської ху
доби. Готують також кор
моцех, силососховища, які 
заповнюють зеленою ма
сою, заготовленою разом із 
сільськими трудівниками.

.Часті гості з господарсг-

При нормі 5,6 гектара 
вони скошують люцерну 
на 20 гектарах. Ні на 
хвилину не зупиняється 
комбайн СК-5, за кермом 
якого Леонід Руміїк. 
Валкоутворювач та граб
лі у розпорядженні Вік
тора Б.чрловського.

Не відстають від меха
нізаторів і інструктор по 
спорту Андрій Драчук, 
шофери Михайло Білоус, 
Сергій Бирловський, Ва
силь Юрченко, Сергій 
Свінтковськпй, брати 
Микола та Олексій Буд
инки. Хлопці встигають 
ке тільки відвозити сіно, 
рони залюбки беруться й 
за вила: ніколи не зайве 
пособитп товаришам пе
ревертати покоси, ванта
жити.

Уже закінчилися за-
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МАТЕРІЇ
Не любить показухи мо

лодий комуніст Аулін. 
Кілька років тому мав 
здібного учня. Любив Ко
ля Крикуненко фізику і 
математику, згодом захо
пився ааіамоделюванням, 
їздив регулярно до Кіро
воградського Палацу піо
нерів на заняття авіамо
дельного гуртка, займав 
призові місця на респуб
ліканських змаганнях. А 
потім довго допомагав йо
му Олександр Тимофійо
вич конструювати чудер
нацький планер. Справжні
сінький тобі літак. Із самої 
Москви кореспондент при
їздив, щоб того планера 
побачити, а Аулін не доз
волив хлопцю над селом 
пролетіти. Кореспондент 
«Комсомольской правды» 
і справді вмовляв Ауліна 
дозволити Колі пролетіти 
хоча б кілька метрів, щоб 
написати про це в газеті. 
Не дозволив, а Колі ска
зав; «Навіщо тобі показу
ха, модель ще недоско-

вах області заводські 
умільці, раціоналізатори. 
Творча бригада в складі 
слюсарів М. Сопруненка, 
А. Бішдпча, електриків 
Г. Антоненка, В. К.ухтп, 
токаря Б. Музики, наприк
лад, вже впровадила на 
заводі п’ять раціоналіза
торських пропозицій з еко
номічним ефектом 11200 
карбованців. Щоб розшп-

цяття в школі. 1 хоч ек
замени ще тривають, 
старшокласники знахо
дять час допомогти кол
госпникам на заготівлі 
кормів. Скажімо, у дні 
обласних суботиика та 
иедільпка по кормозаго
тівлі дівчата обслугову
вали АВМ на міжкол
госпному комбікормово
му заводі, розфасовува
ли трав’яне борошно у 
мішки, зашивали їх. Це 
завдяки їм молодь кол
госпу імені Горького 
змогла виробити за два 
дні 18 тони трав’яного 
борошна. Хлопці внесли 
свою частку у заготівлю 
90 тонн сіна.

У цьому році колгосп 
планує заготовити 560 
тонн соковитих кормів, 
IW — грубих, 5600 тони

1982 року ------—
нала, — доробити треба».

Випробували модель 
після закінчення школи, 
домовився Аулін і про 
трактора, яким тягли літа
ка, і на всяк випадок прз 
«швидку допомогу». І ви
брав час, щоб батьки Колі 
на роботі були — менше 
хвилюватимуться. Сам по
том зійшов, доки хлопчи
на оті 120 метрів над се
лом пролетів, хоча був 
переконаний, що планер 
не підведе, і ще знав, що 
потрібен був Колі Крик/- 
ненку той політ. Не для 
слави — для самоутверд
ження потрібен.

Коля зараз учиться в 
Харківському азіаційному 
інституті, буде колись 
конструктором, випробо
вуватиме справжні літаки, 
однак назавжди запам’я
тає свій перший поліг і 
свого вчителя.

Вчителі залишаються а 
пам’яті навічно. Бо ніщо 
не минає на цьому світі 
безслідно, і кожен про
йдений урок. І кожен про
житий день.

Л. КРАВЕЦЬ.
Кіровоградський район.

рити діапазон свого пошу
ку, новатори вирішили зу
стрітись із колгоспними 
механізаторами, яким до
поможуть удосконалити
агрегати.

...Закінчилася зміна. Ні 
сцені робітничого клубу 
починається репетиція. Го
тується нова програма, 
присвячена 60-річчю утво
рення СРСР. Керівник 
«Барвінка» Б. В. ІІрптула 
знайомить культармійців зі 
сценарієм пової вокально- 
хореографічної композиції 

«Друзям хорошим, гостям, 
дорогим», яку вони пока
жуть аджамським, бобри- 
нецьким, маловисківським, 
новоархангельєьким хлібо
робам.

На знімку, в парку 
культури" імені 50-річчн 
Жовтня технічна вистазка. 
Кіровоградці оглядають 
мотори сільгоспмашин, за
пасні частини до них, то
вари широкого вжитку, які 
виготовляють робітники 
ремонтно-механічного за
воду Укрремтресту; "тан
цюють батьно і син — Во
лодимир і Юрій ЛОБУСІ1. 
Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

концентратів. Якщо до 
цього ще додати щоденні 
40 тонн, які йдуть на 
згодовування худобі — 
завдання великі. Брига
дир рільничої бригади 
заступник голови кол
госпу по роботі З МОЛОД
ДЮ Олег Бурлака намага
ється чітко планувати 
роботу, використовувати 
наявну техніку та людсь
кі ресурси якомога кра
ще. Отож усі й повніша
ють.

Дзвенить коса, шурхо
тять ножі жатки, -ли® 
над степом пісня жайво
ронка. Потім все це зли
вається з веселим моло
дечим сміхом і створює 
загальну мелодію праці.

В. АФАНАСіЄНКсЬ
Ульяновський 

район.
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• ' " " НАШЕ МАЙБУТНЄ "

ЧЕМПІОНИ
З ДИТСАДКА

Депутати Іванівської сільської Ради народних

депутатів ухвалили: правління колгоспу, комітет

профспілки господарства мають постійно дбати

про зміцнення здоров’я дітей, які виховуються в

дьорості і здоров’я..,

_ тись фізкультура і спорт, бо це — джерело ба-

колгоспному дитячому садку. Там мають розпнва-

Найбільш популярні в 
Іваііівці змагання «Тато, 
мамо і я — спортивна сі
м’я». Тут теж приклад по
казала сама Кориєва,; яка 
вийшла на старт разом із 
чоловіком — керуючим 
відділком колгоспу Вале- 
рієм Корнєвим, З ДОНЬКОЮ' 
і сином. А потім сім’я Кор- 
иєвіїх поїхала на районні 
змагання. 1 там отримала 
спеціальний приз...

* * ж

ПРИХОДИТЬ вона на 
комсомольські збори, 

на яких іде розмова про

* * *

КОЛИ значківців ГПО 
села- Іванівни Доліш- 

ського району запитали, 
. як вони готуються до 
“ спартакіадних поєдинків, 

вони передусім згадали 
свого громадського фізор
га завідуючу дитячим сад
ком колгоспу «Шлях до 
комунізму» Людмилу Кор
неву.

Комбайнер Микола Тка
ченко, виступаючи на пер
шості облради «Колоса» з 
багатоборства ГПО, теж 
говорив про неї:

—У Людимкли Вікторів
ни кілька посад комсо
мольський пропагандист, 
голова профкому колгоспу, 
і в дитсадку в неї турбот 
чимало. Але завжди зна
ходить час, щоб прийти на 
стадіон. І нам, механізато
рам, теік дуже зайнятим, 
якось незручно не з’яви
тись на ' тренування. Оце 
взяла Кориєва двогектар- 
ну ділянку цукрових буря
ків, щоб допомогти кол
госпникам. у вихідні спі
шила в поле. Та всеодцз 
не порушила графіка робо
ти групи ГПО. Поверну
лася зі степу — і в клуб 
любителів бігу. У тирі во
на теж перша, навіть 
хлопці-призовник': придив
ляються, як це вона зав
жди вибиває по 90—95 
очок зі ста можливих.

Про'Спортивні досягнен
ня молодої комуністки в 
області знають давно. Во
на не раз займала призові 
.місця на обласних фіналах 
першості країни 
борства ГПО

" і з багаГО
ЇЛО на призи 

«Комсомольской правды». 
на обласній спартакіаді 
сільських Рад, вона — лі
дер збірної облради «Ко
лоса».

:г*

І ВСЕ Ж найбільше ча
су віддає Людмила 

Вікторівна малюкам із 
колгоспного дитсадка. Фі
зичне загартування хлоп
чиків і дівчаток— теж од
на із складових виховного 
процесу, що зразково тут 
налагоджений.

Щодня в дитсадку 
фіззарядка. Проводять її 
викзрдтелі, які деж трену

ються разом із Людмилою 
Вікторівною в групі ГПО. 
За спеціальним графіком— 
заняття па колгоспному 
стадіоиі, на майданчиках, 
що обладнали комсомольці 
села біля дитсадка: малю
ки бігають за м’ячем, від
жимаються на гімнастич
них драбинах, беруть 
участь у грі «Прудкі, зав
зяті, спритні», яку приду
мала сама Людмила Вік
торівна. А ще — «Веселі 
старти». Тут уже своєрідне 
змагання між віковими 
групами вихованців дит
садка, виховання колекти
візму. Хлопчики і дівіат- 
ка виручають один одного, 
щоб перемогти всією гру
пою.

Йдуть вони в дендро
парк.

— Зараз буде моціон...
— Не моціон, а пові гри

пі ванни...
Біжать під розкриллям 

клейового віггя, мчать 
трав’янистою стежкою. А 
Людмила Вікторівна по
дає команди:

— Слідкуйте за ритмом 
дихання. Краще прщюііте 
руками. Раз, два, трл, чо
тири. Раз, два...

Зупиняються па галяви
ні для чергової розминки.

Невдовзі збираються на 
березі невеличкого озерця. 
Сідають на спеціальну 
кладку.

— Петрику!'Ти перший. 
Будемо вчитися не боятися 
води. А потім уже пропли
веш трішки. ’ х

І Людмила Вікторівна 
розповідає про таємниці 
стилю «кроль», показує, 
як треба триматися на во
ді, як слід працювати ру
ками, ногами.

За кожним із малят сте
жать виховательки. А 
Кориєва продовжує урок.

Повернувшись у дитса
док, Людмила Вікторівна 
наказує їм:

— По телевізору теж 
будуть увечері показувати, 
як швидко навчитися пла
вати. То нагадайте своїм 
татусям — хай вони по
дивляться, послухають. І 
вам потім покажуть, коли 
в неділю підете до річки 
купатися. 

організацію спортивно-ма
сової роботи в комсомоль
сько-молодіжних бригадах, 
на всіх виробничих дільни
цях господарства. Комсор
ги кажуть:

— Якщо в школі хтось 
із нас не вступив до спор
тивної секції, тоді вже у 
виробничому колективі 
важче визначитись.

— І не буде толку, коли 
кожному нагадувати, щоб 
прийшов па тренування 
чи взяв участь в спартакі
адних турнірах.

Кориєва згодна: у школі 
треба залучати учнів до 
занять спортом. 1а все ж 
зауважує:

— Слід починати з ди
тячого садка.

1 додає:
— Ми в своєму дитсад

ку навчимо плавати цього 
року всіх хлопчиків і дів
чаток старшого віку. То 
хай же кожен з нас зро
бить щось подібне — нав
чить свого маленького си
на добре стрибати, підні
матись на перекладині, ки
дати м’ячик. с а»: з»:

ДЕПУТАТИ сільради за
просили в дитячий са

док лікарів з райцентру. 
Ті оглядали малят, запиту
вали, чи не хворіють. За
відуюча дитячим садком 
не без гордості відзначила: 

— А ми й кашляти не 
вміємо. І паші мами не бе
руть в цьому році лікарня
них, щоб за нами дивитись.

І розповіла лікарям, як 
діти загартовують себе па 
спортивних майданчиках, 
на воді, просто в поході в 
дендропарк, де вони зби
рають квіги.

Лікарі, децут.атії сільра
ди дійшли висновку: все 
робиться правильно. Так 
би в кожному дитячому 
садку!

І для Людмили Вікто
рівни така похвала зна
чить більше, ніж будь-яка 
спортивна нагорода. Бо 
ростуть справжні чемпіони 
— з дитячого садка.

м. крокун.
На знімках: Я. В. Кор- 

нєва проводить заняття з 
початкової фізпідготовни 
з вихованцями дитячогр 
садка.

Фото В. РУДЕНКА.

«Молодий комунар» З стор. -----------
О АМ доводилося 

стояти у черзі до лі
кувального кабінету сто
матологічної поліклініки? 
Якщо ні, то ви щасливець. 
Якщо так, то пригадайте^ 
як до полегшення (нарешті 
прийшла ваша черга) до
мішується мимовільне по
боювання — а раптом за
раз буде боляче? ч

Ви, зіщулившись, сидите 
у кріслі і насторожено ди
витеся на лікаря — чи ж 
можна йому довірити лі-

В
завтра — день ini медичного

ІЗ Ь Ж V ПРАЦІВНИКА

твій біль
кувати ваші дорогоцінні 
зуби? А той раптом усмі
хається і говорить:

— Голову, будь ласка, 
повище! Відкривайте рот...

Певно, це теж талант — 
уміти отан сказати. А Ва
лентина Пазлізна Корнєзз, 
лікар лікувального відді
лення Кіровоградської 
стоматологічної полікліні
ки (бо дуже ймовірно, що 
саме до неї ви потрапили 
на прийом) дуже обереж
но (у цій обережності про
глядає віртуозність) вклю
чає бормашину...

— Зід холодного буває 
боляче?

— Ні, але неприємно...
Гудіння бормашини, 

кілька гірких (що поро
биш!) секунд — і ви почу
ваєтеся новою людиною, 
яка не знає, що таке зуб
ний біль.

— Ви любите свою робо
ту?

Моє запитання застає 
Валентину Павлівну зне
нацька. Певно, не часто 
хворі запитували її про це, 
відколи прийшла працюва
ти до стоматологічної по
ліклініки після закінчення 
Дніпропетровського мед
інституту.

— Дуже люблю, — впев
нено одказує вона.

З 1968 року беззмінно 
працює В. Г1. Корнєза у 
міській стоматологічній 
поліклініці. її поважають 
колеги. Вже багато років 
підряд її обирають голо
вою місцевкому профспіл
ки. Лікарка користується 
авторитето/л у хворих...

ПІСЛЯ ЗНАЙОМСТВА з 
Валентиною Павлівною 

мені було легко зрозуміти

РЯДОВІ 

ЗДОРОВ'Я
Коментар завідуючою відділом робітничої та 

сільської молоді Кіровоградського обкому комсомолу 

В. КАРПЕНКА.
Охорона здоров’я людей — одне з "аиАа™'!?.в'!£Шс 

соціальних завдань Радянської держави, першої краї
ни в світі, яка гарантувала ножному своєму громадя
нинові право на охорону здоров’я. Комуністична пар
тія і Радянський уряд роблять усе неоохідне для 
вдосконалення системи охорони здоров я.

Але сила радянської служби здороз’я не тільки в 
тому, що держава виділяє на розвиток мережі лікар
ських закладів, медичної науки, підготовку кадрів 
великі кошти. Славу та визнання радянській медици
ні принесли люди.

Всі зусилля віддають лікарі, сесгри, акушерки, 
фельдшери для зміцнення здоров я населення. Радян- 
ні люди знають, що медики завжди прийдуть їм на до
помогу.

Давно вирішила присвятити своє життя благород
ній поофесії лікаря Світлана Задоя. І ось її мрія 
збулася — після закінчення вузу вона працює в пер
шому медичному об’єднанні міста. Тільки теплі слова 
можна почути про неї. Хороший організатор, щирз 
людина, відмінний лікар. Світлана завоювала визнання 
серед старших колег і авторитет серед ровесників. 
Уже нілька років підряд комсомольці лікарні ооира- 
ють її секретарем комсомольської організації.

Майже тисяча молодих лікарів працює в нашій об
ласті, і всі вони з честю виконують свій обов'язок. 8 
містах і селах, дитлчих садках, школах, на заводах 
і фабриках в день професійного свята людям в білих 
халатах підносять квіти, їм шлють телеграми, 
листи зі словами подяки, побажанням нових успіхів у 
їхній нелегній і благородній праці. Серед тих, хто 
заслужив таке. визнання — і медичні сестри Н. Оз- 
сянецьна 8 Демченко, педіатр В. Савченко з обласної 
дитячої лікарні, хірург, секретар комсомольської ор
ганізації 4-ої лікарні м. Кіровограда О. Тонногдас, 
лінарі з Олександрії В. Рула і О. Букша та багато ін
ших, ним може юрдитися обласна комсомольська 
організація.

Своє професійне свято в рік 60-річчл СРСР велика 
армія медичних працівників області відзначає новими 
успіхами в справі вдосконалення медичної допомоги 
радянським людям. Все для людини, для її добра 
ца непохитний закон, головна риса соціалістичного 
способу життй.

думки й почуття випускни
ці Кіровоградського ме
дичного училища імені

О. Мухіна Світлани 
Александрової.

Ми разом мандрували у 
часі. Світлана згадувала 
роки навчання в училищі. 
Для неї тут багато чого 
було вперше. Перше за
няття по спеціальності, 
перша практика, перша 
серйозне- випробування...

— Під час останньої 
прантики □ Знам'янсьній 

центральній районній лі
карні, — розпозідає Світ
лана, — я особливо гостро 
відчула, яка величезна 
відповідальність лежить на 
нас. Ми вперше працювали 
самостійно. І коли я поба
чила за якийсь час, що ма
тері охоче довіряють мені 
своїх дітей Для процедур, 
це було щось надзвичай
не... Пригадую, коли ще 
навчалася в школі, мані 
до рук потрапила книга 
Бориса Польового «Поаісгь 
про справжню людину». 
Трохи згодом побачила 
однойменний фільм. На
завжди занарбувався в мо
їй пам’яті вдячний погляд 
льотчика, звернений до ме
дичної сестри.

Хоч як жаль і Сзітлані, і 
її,подругам Ларисі Жураз- 
льозій та Лілі Колесник 
розлучатися з рідним учи
лищем, з улюбленими ви
кладачами В. П. Арделян, 
Т. Л. Іващук, Ю. Т. Ісає- 
вою та багатьма іншими, 
але дорослість владно 
кличе іх. Власне, вони весь 
час ішли до неї, як до ро
зуміння свого високого 
призначення на цій землі
— забирати у людей їхній 
біль, полегшувати їхні 
страждання. І, мабуть, най
головніше на цьому шляху
— не звикнути до того 
людського болю, не збай
дужіти. Сприймати чуже 
страждання як власне. По
вертати людям здороз’я, 
хороший настрій, праце
здатність. Так, як це ро
бить протягом багатьох 
років В. П. Корнєва і ти
сячі її колег — радянсь
ких лікарів, вчених, медич
них сестер.

П. СЕЛЕЦЬКИЙ.

АРМІЇ

! ХАЙ МУЗИКА

Минуло 100 років з дня 
народженики видатного ук
раїнського композитора, хо
рового диригента й педаго
га К- Г. Стеценка. З цієї 
пагоди в залі обласної фі
лармонії відбувся великий 
концерт. Звітувала народна 
самодіяльна зразково-пока
зова капела Кіровоградсь
кого міського Палацу куль
тури імені Компанійця.

У першому відділенні кон
церту прозвучали твори 
К. Стеценка на слова Лесі 
Українки «Дивлюсь я на яс
нії зорі»; Тараса Шевченка 
— «Плавай, плавай, лебе
донько»; П. Грабовського—• 
«Сон»; О. Олеся — «Радій
те, співайте!»; народні пісні 
«Щедрий вечір», «Павочка 
.ходить», «Ой у полі дві то
полі», «Чуєш, брате мій» в 
обробці композитора.

Висока емоційність і гли
бокий ліризм цих творів, ха
рактерні для творчості К. Г. 
Стеценка взагалі, знайшли 
палкий відгук у серцях при
сутніх. Бурхливі оплески і 
квіти були нагородою само
діяльним артистам.

У другому відділенні кон
церту капела виконала тво
ри, що по праву входять до 

' скарбниці досягнень світової 
І культури. Серед них пісня 
А. Кошиця (слоза народні) 
«На вулиці скрипка трас», 
твори і’анса 
(російський

| зберг) «Гальярда», М. Пєс- 
кова (слова Л. Никопової) 
—. «Балада про солдата»,
Нокадо Іосінао (слова Угі- 
мура Наря) — «По вули
цях, під снігом» та інші. Всі 
воші мали великий успіх у 
слухачів.

І Від імені присутніх у залі 
начальник обласного управ
ління культури М. І. Сичеи- 
ко подякував самодіяльним 
митцям за хвилини високої 
насолоди, подаровані слуха
чам.

ІН. ЗібАРОВСЬКА.
м. Кіровоград.

,’іео Гасслера 
текст С. Гін-

І .1
ЗАШУМИТЬ
АЛЕЯ 
ВИПУСКНИКІВ

Ми ■.— з десятому, нашій 
школі теж десять. За ці 
роки тут виробилась тра
диція: кожний випускний 
клас залишає десятирічці 
після себе щось пам’ятне. 
Ми, комсомольці 10 «5» 
теж вирішили не поруши
ти її. Думка посадити 
алею випускників недовго 
залишалася лише бажан
ням —■ скоро біля школи 
появились молоденькі бе
різки, липи, акації, горіхи. 
Тридцять п’ять учнів — 
тридцять п’ять дерез. Ми 
садили їх разом із нашим 
першим другом і порад
ником класним керівни
ком Раїсою Федорівною 
Полтавець.

Минуть роки. Роз'їдемо
ся ми по всій країні, але 
завжди про нас буде нага
дувати «Алея випускників 
1982-го».

А ще хотілося б, щоб 
наше починання підтрима
ли наші ровесники і ви
пускники наступних років 
усієї області. Щоб біля 
кожної школи зеленіли та
кі алеї.

О. МОРАВСЬКА, 
учениця 13 «Б» класу 
СШ № 10.
м. Сзіглозодськ.
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КА-НІ-КУ-ЛИ!

Сурми

КІРОВОГРАДСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
на 1982—1983 навчальний рій

кличуть
Знову, як і щороку, на

повнився дитячим щебе
том, піснями і музикою 
розложистий гай лонзд 
Сугокліївськнм ставом, що 
на околиці обласного цент
ру. Юний сурмач Юра Со
ловков подав сигнал до 
збору дружини з нагоди 
відкриття піонерського та
бору «Орлятко» обкому 
профспілки працівників 
держторгівлі і споживчої 
кооперації. Понад 270 
школярів зібралися сюди 
в першу зміну для актив
ного* відпочинку. Так, саме 
активного. Перші знайо«^ 
ства дітей з різних куточ* 
ків області відбувалися па 
спортивних майданчиках 
під час веселих стзртів, 
конкурсу строю і ліспі, 
змагань на спортивних 
снарядах тощо.

Ось кілька піонерів під
бігли до дівчинки, яка тро
хи схибила, переходячи 
спортивну колоду.

— Тн не забилася? Як 
тебе звуть?
— Усе гаразд, — відпові
дає дівчинка. — Тааеіс 

звуть. А вас як?
І вже як давні знайомі 

гуртом біжать до ставу. 
Там інструктор по плаван
ню В. М. Бай і фізкультур
ний керівник Л. М. Кова-

льова знайомлять _ дітей з 
основами водного спорту, 
навчають їх плавати, пір
нати, стрибати в воду з 
кладкн-трампліна.

У іншому кутку табору 
звучить сурма п’ятого за
гону. Керівник фізкульту
ри В. Л'. Сосін, піонерво- 
жата В. А. Самарська і 
вихователька О. Б. Стру- 
кова збирають загін для 
репетиції майбутнього ту
ристського походу. Воло
димир Леонідович пока
зує, як користуватись ком
пасом, розповідає, як виз
начити сторони світу за не
бесними світилами та ін
шими природними ознака
ми.

Вирушили. Перший орі
єнтир — річка Сугоклія. 
Потім лісова галява і гус
ті хащі. Завдання- кожно
му — визначити напрям 
строго за азимутом. Поки 
що па тридцять кроків. А 

згодом будуть багатокіло
метрові переходи: до сусід
ніх піонерських таборів, 
до підшефного радгоспу 
«Зоря» (тут допоможуть 
городнім і садовим брига
дам).

Багато цікавих подій 
відбувається в кожному з 
дев’яти загонів дружини. 
Про основні з них розто
вк гь стінна газета. її готу
ють до випуску Оля Ан
дрющенко, Лариса Маляр 
і Саша Платков разом зі 
старшою піонервожітою 
С. В. Ткач.

«Сурми кличуть» — так 
назвали піонери стіннівку 
своєї дружини. Символіч
на назва. В ній і бурхливе 
жигтя піонерського табо
ру, і цілеспрямованість 
життєвого поклику — бу
ти готовим до світлих зви
тяг в ім’я прийдешнього.

Фоторепортаж 
Б. РУДЕНКА.

на денне га вечірнє нав
чання.

Технікум готує на базі 
восьмирічної і середньої 
школи:

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

техніків-механіків по 
металообробних верстатах 
і автоматичних пініях.

Вечірнє навчання тільки 
на базі середньої школи.

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

Всі інші вступники скла-

Олександрійське міське 
середнє професійно-технічне 

училище № 7
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

НА 1982-1983 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

зі строком навчання З 
роки по спеціальностях: 

столяр-паркетпик; 
монтажник сталевих та 

залізобетонних конструк
цій — муляр;

облицювальнії« - плитко
вий, штукатур;

маляр;
електрогазозварник; 
автосліосар-шофер; 
антокранівник; 
електромонтажник; 
слюсар по ремонту та 

наладці кентрольно-впмі- 
рювальнпх приладів.

Приймають юнаків та 
дівчат з освітою за 8 кла
сів. Випускникам СП ГУ 
видаються документи про 
закінчення середньої шко
ли й присвоюється розряд.

Зі строком навчання 1 
рік:

облицювальних- плитко
вії«, мозаїст.

Група комплектується з 
осіб, які закінчили 10 кла
сів.

Учні одержують стипен
дію 78 карбованців ча мі-

ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ 
ОДЕРЖАТИ СЕРЕДНЮ 
ОСВІТУ І СПЕЦІАЛЬНІСТЬ, 
ВСТУПАЙТЕ ДО БОБРИ- 
НЕЦЬКОГО СЕРЕДНЬОГО 
СІЛЬСЬКОГО ПРОФЕСІЙ
НО-ТЕХНІЧНОГО УЧИЛИ
ЩА Н? 2.

Училище готує: 
трактористів- машиністів 

(строк навчання 3 роки, 
учні одержують середню 
освіту, оволодівають про
фесією слюсаря-оемонт- 
ника та водія автомаши
ни);

трактористів -машиністів 

дають усний екзамен з 
математики, крім того, 
особи з восьмирічною ос
вітою пишуть диктант, а 
особи із середньою — 
твір.

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

Екзамени на денне нав
чання — з 1 по 20 серпня 
на базі восьмирічної шко
ли, з 1 по 21 серпня — на 
базі середньої школи.

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

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

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

Вступники подають заяву

сяць та 50 процентів за
робітку під час виробни
чої практики.

При училищі проводить
ся підготовка шоферів- 
професіоналів. Прийма
ють осіб віком від 18 ро
ків, які мають середню ос
віту. Строк навчання — 
5 місяців. Учні одержу
ють стипендію 75 карбо
ванців па місяць.

Початок навчання — 
1 серпня та 5 січня.

До училища приймають 
юнаків та дівчат віком 
від 15 до 25 років без 
вступних екзаменів.

Учнів з трирічним стро
ком навчання забезпечу
ють триразовим харчуван
ням, обмундируванням, 
гуртожитком.

Під час виробничої 
практики учні одержують 
50 процентів заробітку.

Час навчання в учили
щі зараховується до тру
дового стажу.

Випускників, які закін
чили училище з відзнакою,

ЮНАКИ ТА . ДІВЧАТА!
III класу (строк навчання 
1 рік);

трактористів- машиністів 
(строк навчання — 8 міся
ців).

До училища приймають 
юнаків та дівчат що ма
ють освіту 8—10 класів. -

Для вступу необхідно 
подати документ про осві
ту, свідоцтво про народ
ження, довідку з місця 
проживання, три фото
картки 3X4 см.

Початок занять — 1 ве
ресня.

Учнів, які навчатимуть
ся три роки та один рік, 

на ім’я директора техніку
му.

До заяви необхідно до
дати:

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

Прийом документів з 1 
червня.

Приймальна комісія; 
працює щодня, крім неді-^ 
лі, з 10 до 18 години.,

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

ДИРЕКЦІЯ.
Зам. 55.

приймають до вищих нав
чальних закладів без 
вступних екзаменів.

В учпліпці є спеціалізо
вана група з футболу, 
працюють спортивні сек
ції, гуртки технічної твор
чості, художньої самоді
яльності.

Початок навчання — 
1 вересня.

Вступники ' повинні по
дати такі документи:

заяву на ім’я д іректо- 
ра, автобіографію, паспорт 
або свідоцтво про народ
ження, документ про ос
віту. довідку з місця про
живання, шість фотокар
ток 3X4 см, довідку про 
профілактичні щеплення.

Документи приймають у 
канцелярії училища.

Адреса училища:
м. Олександрія, вул. На- 
горна, 104. їхати, автобу
сом «А» до зупинки 
«МП ТУ № 7». Телефон 
2-01-74.

Дирекція.
Зам. 35.

зйбезпечу.-оіь триразовим 
харчуванням, гуртожит
ком. спецодягом, стипен
дією, підоучниками.

Учні, які навчатимуться 
8 місяців, одержують сти
пендію 96 крб. не місяць, 
їх забезпечують гуртожит
ком, підручниками.

Випускникам училища 
надаватимуться переваги 
при вступі до інституту.
.Адреса училища: Кіро

воградська обл., м. Бобрк- 
нець, пул. Димитрова, 1.

Дирекція.
Зам. 62.

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

НАША АДРЕСА

316050, МСП
м. Кіровоград,

вуп. Луначарського, 36.
Іпдено 61103. Обсяг 0,5 црун. врк.

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів І масової ро
боти — 2 45-36; відповідального секрета
ря — 2-46-87; відділу комсомольського 
життя — 2-46-57; відділу пропаганди — 
2-45-36; відділу учнівської молоді — 
2-46-87; відділу військово патріотичного 
виховання та спорту — 2-45-35; відділу 
оголошень — 2-56 65; фотолабораторії — 
2-45-35; коректорської — 3-61-83; нічної 
редакції — ЗОЗ-БЗ.

Зам. № ЗОЇ. Тираж 51300.

Газета виходить у вів горок 
четвер І суботу

Друкарня Імені Г. М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України 
м. Кіровоград вуп. Гпінкм, 2.


	3114-1p
	3114-2p
	3114-3p
	3114-4p

