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В ОБКОМІ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

ОБ’ЄКТИ СІЛЬГОСПМАШИНОБУДУВАННЯ ДОСТРОКОВО
Втілюючи в життя рішення XXVI з’їзду КПРС і листо
падового (1981 р ) Пленуму ЦК КПРС про прискорення
розвиїку сільськогосподарського машинобудування, під
тримуючи почин харківських будівельників по достроко
вому виконанню планів капітального будівництва, зав
дань по введенню в дію і освоєнню виробничих потуж
ностей підприємств сільгоспмашинобудування,
здачі в
експлуатацію об’єктів житлового і культурно-побутового
призначення в 1982 році, колективи будівельних органі
зацій і підприємств
сільгоспмашинобудування області
па честь 60-річчя утворення СРСР взяли спільні соціаліс
тичні зобов’язання по достроковому введенню виробни
чих потужностей,
об’єктів житла і соцкультпобуту в
1982 році.
Щоб зобов’язання були успішно виконані, в колехти
нах будівельних організацій і підприємств сільгоспмаїї нИ065дування ведеться
робота по концентрації зусиль,
підвищенню організованості й чіткості
у взаємодії за
мовників і підрядних організацій, своєчасному комптектуваїїию об’єктів конструкціями, матеріалами і техно.іорічним устаткуванням, впроваджується бригадний під
ряд, потоково-блочний метод будівництва та інші проіресивні форми організації праці. Підвищується дієвість
соціалістичного змагання.
Надаючи важливого значення прискоренню введення

іі освоєння потужностей на підприємствах сільськогоспо
дарського машинобудування, бюро
обкому Компартії
України схвалило ініціативу трудових колективів ком
бінату «Кіровоградважбуд», заводів «Червона зірка-',
тракторних гідроагрегатів, чавуноливарного і дослідноекспериментального заводу проектно-конструкторського
інституту по посівних і грунтообробних машинах, які взя
ли на чесгь 60-річчя утворення СРСР спільні соціалістич
ні зобов’язання по достроковому введенню в дію ви
робничих потужностей, об’єктів житла і культурно-по
бутового призначення.
Міськкоми і райкомі: партії, партійні, профспілкові і
комсомольські організації, господарських керівників зо
бов’язано здійснити конкретні заходи по поширенню ці
єї ініціативи
в колективах підприємств і будівельних
організацій, добитися безумовного виконання планів на
будовах сільськогосподарського машинобудування, вве
дення в дію всіх потужностей і об’єктів промислового та
культурно-побутового призначення, житлових будинків,
дитячих закладів. Всемірно впроваджувати прогресивні
методи організації будівництва, передовий досвід.
Редакціям обласних, міськрайопних, районних, бага
тотиражних іазет, комітету по телебаченню і радіомов
ленню облвиконкому запропоновано висвітлювати хід
никоиаііня соціалістичних
зобов’язань по прискоренню
будівництва і реконструкції підприємств сільгоспмаши
нобудування, введення п дію виробничих потужностей,
об’єктів житла і соцкультпобх ту.
(Соціалістичні лобе »‘язяїіш: і.олсіггивів
будівельних,
монтажних організацій і підприємств сільськогоспод-ірського машилобудуїшііня читайте нп 2 іі стор ).

ВСІ — НА СУБОТНИК!=

«ЧЕРВОНІЙ СУБОТІ »
КОМСОМОЛЬСЬКУ ЗВИТЯГУ!
Дружно вийшли на ле
нінський комуністичний су
ботами молоді механізато
ри колгоспу імені Леніна
Пстрівського району. Се
ред них і комсомолець Во
лодимир
ДЕРЕВ’ЯНКО.
Сьогодні він сіє
насіння
соняшнику. Прагне вико
нати змінне завдання, як і
зобов’язувався, на
150
процентів при добрій якос
ті.
Фото С. АНДРУСЕНКА,

СЛОВО_-—_КОААСОМОЛЬСЬКОМУ ВАТАЖКУ

З найвищою
продуктивністю
Пам’ятаю, після опуб
лікування в пресі повідом
лення про ініціативу мос
квичів
— провести
і7
квітня ленінський комуніс
тичний суботппк провели
ми комсомольські збори.
На них визначили фронт
робіт. На
збори завітав
секретар
парткому кол
госпу Леонід
Гнатович
Колодєєв.
Схвально поставився'віп до пропозиції

членів комсомольсько-мо
лодіжного колективу меха
нізаторів — у день «чер
воної суботи» працювати
на зекономленому пально
му. Знав:
давно хлопці
почали до цього готувати
ся.
Комсомольці, зайняті у
невиробничій сфері, пла
нують упорядкувати тери
торію тракторної бригади,
поновити наочну агітацію

біля контори
колгоспу, доярки, молоді гвардійці
створити біля ставків зо п’ятирічки Надія Вовкону відпочинку.
брун’ь, Клавдія Подкопае
Є коло Злинки гарне міс ва,
Валентина Єпішева,
це: видолинок, а в ньому
Любов Полякова. Впевне
кілька ставків. Береги во ний: їм удасться сягнути
дойм обрамлені камсіТяміївисокого рубежу — до
валунами Гам і вирішили
вести середньодобові на
ми розбити алеї, висадити дої молока від корови до
дереза. змайструвати ла
12 кілограмів.
вочки В день комуністич
Всього в суботпнку бе
ного суботника.
руть участь більше 10)
Біс тоді, па зборах, ви комсомольців нашого госзначили фронт
робіт. Зі
подарстза.
найвідповідальнішими діляпками виробництва за
А. новиков,
кріпили членів комітету
комітету
секретар
комсомолу.
колгоспу
комсомолу
Сьогодні свято. Велике,
«Перше травня».
трудове. Почала його паші
Маловисківський район,
(Піші матеріали, шяігВ<р,„ііі лен і 11 с ько му ком у 11 lern чкому субот нику. читайте па 2-й стор)

Київ. (РАТАУ).
Знач нею подією в громадському І
культурному житті, святом
дружби російського, укра
їнського та білорусі кого народів, усіх націй і народ
ностей нашої країни стане 1500-річчя Києва, яке відзна
чається у цьому році. Знаменному ювілею було присвя
чено об'єднану наукову сесію Академії наук СРСР і
Академії наук УРСР, що відбулася у столиці України.
У президії — члени і кандидати в члени
Політбюро
ЦК Компартії України В 8. Щербицький, О. Ф. Батченко,
Г. І Ващенко, О. П. Ляшко, І. О. Мозговий, І. 3. Соколов,
В. О. Сологуб, О. А. Титаренко, Ю. Ч. Єльченко, О. С.
Капто, Я. П. Погребняк, перший заступник завідуючого
еідділом науки і учбових закладів ЦК КПРС С. Г. Щербаков, президент АН СРСР
А. П. Алекса.ндров. прези
дент АН УРСР Б. Є. Патон, заступник голови Державно
го Комітету СРСР по науці і техніці
Е М. Кудінов, за
ступники голови Ради Міністрів УРСР, члени президії
АН СРСР і АН УРСР, президенти і віце-президенти Ака
демій наук союзних республік представники партійних,
радянських, громадських організацій.
Вступним .словом сесію відкрив президент АН СРСР,
академік А. П. Александров.
Учасники сесії з великим піднесенням обоали почес
ну президію в складі Політбюро ЦК КПРС на чолі з Ге
неральним секретарем
ЦК КПРС Головою Президії
Верховної Ради СРСР товаришем Л. І. Брежнєвим.
Роль Київської Русі в історичній долі народів нашої
Батьківщини розкриє у своїй доповіді
віце-президент
АН СРСР, академік П. М. Федосєєв. Знаменно і си.мєолічно, сказав він, ще 1500-річчя Киьва відзначається в
рік 60-оіччя утворення СРСР.
Державне об’єднання нашої країни має багатовікозу
передісторію, на зорі якої Київ стає столицею дав
ньоруської держави — колиски трьох бсатніх народів.
Аж до навали Золотої Орди він був визнаним центром
давньоруських земель, а за крилатим
висловом літо
писця — «матір’ю городам руським».
За обширністю
території, міжнародним авторитетом Київська Русь зай
мала одне з провідних місць в Європі.
Результати багаторічних досліджень далекого минуло
го міста не Дніпрі були узагальнені в доповіді директора
інституту археології АН СРСР, академіка Б. О. Рнбакова.
Зокрема, вчені провели велику і копітку роботу по вив
ченню знаменитої «Повісті временних літ», розшуку ін
ших історичних джерел, перевірці й уточненню літопис
них відомостей. Бсжливим напрямом пошуку стали архе
ологічні розкопки. Вони велись на території Києва з пе
чатку XIX століття, однак лише радянським спеціалістам
вдалося створити зведену картину багатовікового миття
стародавнього міста, його великих економічних зв’язків
з навколишнім світом. З кінцевому підсумку і було
зроблено висновок г.ро те, що
Київ стає історичним
центром східного слов’янства півтори тисячі років тему,
на рубежі V—VI століть.
Розвиток Києва — столиці Української РСР, найваж
ливішого промислового, наукового і культурного центру
було темою доповіді президента АН УРСР, академіка
Б. Є. Патона. Наведені ним дані
яскраво підтвердили
життєдайну силу єдності братніх народів, якій Київ зо
бов'язаний своїм сьогоднішнім розквітом.

Трудящі міста-героя гідно продовжують славні тра
диції революційного «Арсеналу»
і ударників перших
п’ятирічок, подвиг доблесних захисників і визволителів
столиці України в роки Великої Вітчизняної війни і учас
ників післявоєнного її відродження. З допомогою всієї
країни Київ вийшов на нові субежі, перетвооився у ве
ликий центр з могутнім індустріальним і науково-техніч
ним потенціалом, еисоким рівнем культури. Нині він
зв'язаний тисячами ниток з усіма союзними республіка
ми, вносить великий Еклад у загальносоюзне виробницт
во напівпровідників, синтетичних алмазів, електроннообчислювальних машин, іншої продукції, далеко за ме
жами нашої країни еідомі досягнення київських учених.
Як відзначив товариш Л. І. Брежнєв, зростання й розквіт
столиці Радянської України— результат великої полі
тичної і організаторської роботи Комуністичної партії,
плід творчої праці киян, всього українського народу, це
результат співробітництва і взаємодопомоги всіх наро
дів Радянського Союзу.
Про досягнення білоруського народу в єдиній сім ї
народів СРСР говорилось у доповіді
президента АН
БРСР академіка М. О. Борисевича. Він підкреслив, що
народи, які населяли східнослов'янські землі, бачили в
Києві символ своєї кровної належності до
єдиної дав
ньоруської народності. Три братчіх
народи пронесли
через віки усвідомлення спільності своєї історичної до
лі. Ведучи тяжку боротьбу за
свободу і незалежність,
українці і білоруси зв’язували
свої надії з Росією. Ро
сійський народ був тим надійним другом, який у важкі
часи простягав їм руку допомоги. Возз'єднання з Ро
сією стало знаменною подією в долі українського та
б:поругького народів.
У доповіді постала переконлива панорама економіч
ного, соціально-політичного і духовного прогресу Біло
русії за роки Радянської влади. Було докладно охарак
теризовано успіхи наукових установ та їх зв’язки з дос
лідними колективами з інших республік, досвід спів
дружності міст-героїв Мінська і Києва.
Напередодні 60-річчя утворення СРСР, підкреслюва
лось на сесії, особливо відчутні життєствердний млідАат
інтернаціональної спільності народів, могутня сила пе
кінської національної політики партії, весь життєвий ук
лад соціалізму. Дружба, єдність радянських націй сьо
годні міцні, як ніколи. Багатовіковий і важкий шлях на
родів нашої країни, які підняли свою багатонаціональ
ну Вітчизну до вершин сучасної цивілізації, став неоці
ненним надбанням усього людства.
Учасники сесії надіслали гїист Центральному Коміте
тові КПРС, товаришеві Л. 1. Брежнєву.

17 кззтня 1982 року

«Молодий комунар»
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Соціалістичні
зобов’язання
«олективів будівельних, монтажних організацій і підприємста
сільськогосподарського машинобудування по достроковому вико
нанню планів капітального будівництва, завдань по введенню в дію
і освоєнню виробничих потужностей, об'єктів житлового і культур
но-побутового призначення в 1982 році.
тиви комбінату
«КіровоУ відповідь на постано
ірадважбуд» Мінважбуду
ву ЦК КГІРС «Про 60-у
УРСР, організацій Мінмонрічницю утворення Союзу
тажспецбуду .УРСР, заво
Радянських Соціалістичних
дів
«Червона
зірка»,
Республік» в трудових ко
лективах розгорнувся рух
тракторних
гідроагрега
за гідну
зустріч цієї зна
тів,
чавуноливарного,
менної дати,
виконання
дослідно - експерименталь
завдань, поставлених у ви
ного
заводу
проектноступах Генерального сек конструкторського інститу
ретаря ЦК КГІРС, Голови
ту та інших підприємств і
Президії Верховної Ради
будівел ьнпх
організаці її
СРСР товариша
Я.
І. . області, -які беруть у неп.
Брежнєва па XVII з'їзді
у будівництві і реконструк
профспілок СРСР
і при
ції об'єктів сільськогоспо
Леніна
врученні ордена
дарського машинобудуван
Узбецькій РСР, підтримав
ня. взяли на 1982 рік такі
ши ініціативу будівельни
додаткові соціалістичні зоків і
машинобудівників
бов'язання:
Харківської області, колекДостроково, до 25 груд-

на, виконати завдання но
будівельно-моигажіїпх ро
ботах на
підприємства <
сільськогосподарського ма
шинобудування, які спо
руджуються І реконструю
ються; і ввести в дію всі
передбачені планом вироб
ничі потужності, об'єкти
житлового і культурно-по
бутового
призначення. В
тому числі:
— на заводі «Червона
зірка» до 17 грудня ввести
в дію пусковий комплекс
першої черги цеху кріпиль
них виробів, у травні за
кінчити роботу по введен
ню в дію позамайданчяко
вого колектора. Повністю

безпечній чітку

чувати комплексну поста- І
нцзку на пускові
об’єкти І
технологічного
і мостам- І
дартпого устаткування, ка- "
бел ЬП О-Провідникової нро- ■
и.укції. Освоїти потужності І
по випуску гідрав.ііч.і.ну І
устаткування на 5 мі тьію. І
ііів карбованців па завод; І
тракторних гідроні рег.нл, ■
Подавати всіляку допомо
гу будівельникам в елект ромонтажиих, сантехніч
них
і
пусконалагоджу
вальних роботах,
у виді
ленні металопрокату.
У міру введення вироб
ничих потужностей 339е;- І
печуватп своєчасне освот- І
пя технологічного устах- І
кування по випуску про- І
дужці і , комплектування їх І
експлуатаційним
псрсо- "

оргапіза^

цію і якість ін/кенерн./ї
будівельного
підготовки
складського комплексу, ін-^
виробництва, широко заженерни-лабзратор и о г о
стосовуватії пергдові мекорпусу і профтехучили
праці,
ТОДІ! оргаиізаціі
<.
ща;
“і впроваджен
орі авізувати
— на заводі тракторнії<
будівниц і зо

1іріірСІІКОі»оГи

і ідроаі регаті» ввести в ді.о
достроково,
в
третьому
кварталі,
іпформаціїіиообчпс ііовальпиіі центр. За
безпечити передачу
під
монтаж устаткування кор
пус автотранспортного це
ху;
— на чавуноливарним}
заводі до 20 вересня за
безпечити введення В дію
виробничих
потужностей
для випуску 18 тисяч топи
чавунного литва;
— на дослідно-експери
ментальному
заводі про
ектно - конструкторського
інституту
«Грунтопоеівмаш» забезпечити введен
ня в дію виробничих площ
під монтаж устаткування.
Освоїти виділені кошти
на будівництво житла і
об'єктів
культурно-побу
тового призначення.
КолеКТ11В11
Суд і в ел Ы10моитажннх організацій зо
бов’язуються виконувати
роботи з високою якістю,
добитися здачі всіх об’єк
тів з оцінкою «добре». За-

ня наскрізного бригад і'.но
підряду ця
спорудженні
корпусу Лі.’ 11 заводу «Чер
вона зірка».
Широко використовуючи
творчу ініціативу робіїїіпкін.
піженерно-техиічплх
працівників і службовців
у виявленні
резервів ви
робництва, зекономити за
рік від впровадження ви
находів і раціоналізаторсь
ких пропозицій па об єктлх
сільськогосподареь к о г о
машинобудування 200 ти
сяч карбованців.
Добитися на
об’єктах
сільгоспмашіпіобудув а нпя економії
металу 18
топи, цементу — 100 топ.і,
лісоматеріалів — 35 ку
бометрів.
- Колективи підприємств
сільськогосподареь к о г о
маш її побуду наші я зобов'я
зуються своєчасно забезпе-

палим, прискорити
ііот>ду
професійну
ПІДГОТОВ«}. |
Безперебійно забезпе чува- І
ти робочі місця заготов:..;- І
ми, матеріалами,
іштру- І
ментом, по’ліншуваги іех- 1
нічиє обслуговування і на- .
лагодження технологічною І
устаткування.

Соціалістичні зобов’язання обговорено і прий
нято на загальних зборах робітників будівельнії• .
монтажних організацій і підприємств сільгосп
машинобудування області.
і

Частки гість у тваринни
ків колгоспу імені Ше;че:іка Гаїіворонського району
бібліотекар Світлана Дмит
рівна Осипчук. Па ферма*
постійно діють книжкові ви
ставки,
обладнано літера
турні куточки. Тут бібліоте
кар видає книги дояркам і
доглядачам худоби, висту
пає з лекціями на актуальні
теми.

Інтерв'ю

Тисячі юнаків і дівча і
сьогодні
участь у святі праці. Йому передувала велика підго
товча робота комітетів комсомолу. Про неї наш ко
респондент попросив розповісти
першого секретаря
Олександрійської о
міськкому комсомолу Василя
Тяглого.

— Василю,
комсомолів
вашого шахтарського міс
та завжди брала найак
тивнішу участі, у Всесоюз
них ленінських суботниках.
Який
конкретний вклад
спілчан у його копилку?
— Вже четвертнії
рік
підряд кращі комсомольсь
ко-молодіжні
колективи
міста виступають з ініціа
тивою трудитися
під час
.'ІVIIІІІСЬКОГО

І

КОМ у Н ІСТІІ ч но

шофгр механічного заводу
Сергій Капінус запропону
вав стзорити
оперативну
групу по організації моло
ді для участі в «червоній
суботі». Через кілька днів
така група при
міському
комітеті
комсомолу вже
діяла. Члени їі передусім
зв'язалися з колективами,
узгодили
плані роботи.
Були призначені
відпові
дальні за проведення суботинка з числа активістів.
— Що ж буде зроблено
комсомольцями та молод
дю міста під час ниніш
ньою свята праці?
— У ньому
візьмуть
участь 18 тисяч юнаків і
дівчат в тому числі 15 ти
сяч комсомольців. Плану
ємо виробити промислової
продукції па 76 тисяч кар
бованців, товарів широко

го суботннка за правилом
«Півтори норми —комсо
мольська норма!»
Цього
рику першим за ним став
працювати комсомольськомолодіжний колектив цеху
ремонтно-транспориі ого
обладнання
рудоремоп гіюго
заводу
(керівник
КМК Микола Мі колайовпч Шаповал, групкомсорг
Олександр
Главпіченко).
Ноги підтримали
молоді
робітники електромеханіч го вжитку — на 19 тисяч.
карбованців
ного заводу, де найбільша Вісім тисяч
в місті комсомольська ор буде перераховано до фон
ганізація, та виробничого ду Всесоюзного суботннка.
об'єднання «Олександрія- Комсомольсько- М ОЛ ОД І ж 11 і
колективі: заводу підііомвугілля».
облад
Готуючись до Всесоюз по-іраиспортного
ного
комуністичного су- нання, фабрики діаграмних
автобази № 23
ботнпка, третього квітня паперів,
комсомольці
Олександрії працюватимуть у цей ден»
провели суботннк, присвя на зекономлених матеріа
чений XXIV з’їздові ком лах. Чимало комсомольців
благо
сомолу України. Відбувся трудитиметься на
мітинг, на якому молодий устрої міста.

Руками молодих
Сьогодні тисячі молодих хто сьогодні в полі --трудівників ОгіуфрІЇВСЬКО- батько і син Ставропольго району вийшли на ко цеви, представники хлібо
муністичний суботник. Мо робської
династії. Вони
лодь колгоспу «Україна» працюють на зекономле
працюватиме на весняно ному пальному.
му полі та по благоустрою
А комсомольці
і мо
території.
Крім
цього, лодь колгоспу «Дружба >
хлопці й дівчата вирішили зобоз’язалися
з
день
зібрати 8 тонн металоло «червоної суботи» обро
му. Водій Микола Волс- бити 26 гектарів на місці
ковий зобов'язався в день колишнього саду, підготу
суботннка
виконати дві вавши для сівби кормових
денні норми.
культур.
Комсомольці і молодь
колгоспу
«Зоря» почали
8. КРУТЬ,
будівництво стадіону. А на
інструктор
Онуфрі......
.. господарства
і'-'мстрі. і па гу
ланах
гуркоїаського
раикому
чуть трактори. Середі тих,
ПКСМ У.

Н а

з н і м к у: С. Д,
обмінює киши

ОСИПЧУК
дояркам.

3. ЗЕМНОРІЯ

«ХЛІБ

СИЛА І МІЦЬ
ДЕРЖАВИ»— під таким девізом
пройшов збір загону у чет
вертому «Б» класі Перегоі'івської середньої школи
Голованівського
району.
Почесним гостем піонерів
став передовий комбайнер
радгоспу «Перегонівеький»
Олександр
Сергійович
ПІД КУЛЬ.
Ведучі збору Лінз С.іюсарсіїко та Алла ГІарфечюк
розповіли присутнім бага
то цікавого про
хліб: ях
добірні зерна падають у
пухкий чорнозем і як потім
перетворюються В СМТІПІЙІ
коровай на столі.
— Ми, школярі, — ска
зала Алла
ГІарфенюк, —
теж беремо активну участь
у впрошуванні х.тїо.і. Що
літа допомагаємо
дорос
лим из токах, створюємо
пости піонерського дозору,
котрі слідкують за персве
зениям зерна.
Потім
перед четверто
класниками
виступив
Олександр Сергійович іПдкуль.
'— У
народі кажуть:
«Хліб є — країна сильн і >.
ЗВИКЛИ ДО ТОГО,
Ми вже
що хліб у пас
завжди є.
Рум'яні батони й апетитні
бублики, котрі ви всі так
любите, — дістаються нам
нелегко.
Самі
зігіїї?,
скільки праці вкладено в
ічіх, У тому числі й труда
хліборобів нашого радгос
пу Героя
Соціалістичної
Прані Никифора .Назаро
вича Фаіідн, орденоносців
Івана Павловича Тк тчук.т
і Василя Олександровичі
І Іедбайла...
Дізналися
піонери ві ї,
О. С. Ніді уля
і йро тс,
ЩО ЙОГО КОМСОМО.ТЬСЬКП-Ми-

лодіжпиіі екіпаж, до склі-

БЕРЕЖЛИВІСТЬ
У МАЛОМУ
ЕКОНОМІЯ
У ВЕЛИКОМУ
ду якого
входили Петро
Побережний,
Ігор Лісовшї, і О. М. С.МІЛЯП2ЦІ», від
мінно
трудився під час
жнив минулого і позами
нулого років.
Наприкінці збору заго
ну О. С. 1 Іідку.іь ск і зав:
— Хліб — це
постійна
наша хліборобська турбо
та. Гож
бережіть ного.
Ростіть працьовитими, ззизягнми, стара піпми. Зав
жди пам’ятайте про те, :цо
нам, нашим
батькам, по
трібна надійна зміна.
М. ЧУБ,
вчитель ПерогонівеьКОІ десятирічки.
Гол звані зський район.

«

БЕРЕЖЛИВИХ
...Того дня
а шкільній
їдальні чергували восьми
класники Юрко Сакачозський і Сергій Мусієнко.
Вони уважно слідкували за
поведінкою учч в третього
класу, котрі обідали, до
помагали черговим збира
ти посуд, витирати столи.
А ще хлопці запропонува
ли малечі: у кого тарілка
ПІСЛЯ (дц
стане порожНЬОІО, того вони зачиспять до «Товариства чиєтих
тарілок».
Охочими
стати членами такого не-

звичайного товариства ви
явилися всі третьокласни
ки. Потім Юрко і Сергій
ще”раз прискіпливо огля
нули столи, стільці, підло
гу і вивели у щоденнику
поста бережливих у їдаль
ні: 3-й клас — «відмінно»...
Відразу після опубліку
вання у пресі
звернення
«Бережливість у малому—
економія
у великому» у
Сухоташлицькій десятиріч
ці Вільшанського
району
відбулося спільне засідан
ня комітету
комсомолу,
учкому і ради піонерської
дружини, де було одного
лосно вирішено: створити
у школі пости бережливих.
Цікаво те. що кожен клас
відповідає за пезну ділян
ку цієї роботи. Приміром,
четвертокласники слідку
ють за проведенням «де
сантів» по заготівлі мета
лолому, піонери шостого
класу — по збиранню ма
кулатури,
П ятикласники
«лікують» книги.
Пости
бережлизих із числа стар
шокласників
мджна зу
стріти на
тваринницьких
фермах /лісцезого колгос
пу «Дружба».
А під час
жнивної кампанії
майже
всі учні школи працювати
муть
біля комбайнів, на
токах.

Хоч створені пости бе
режлизих у школі зовсім
недавно, проте результати
їхньої діяльності
вагомі.
Так, кухар шкільної їдальні
Алла Григорівна
Кобернкж не нахвалиться своїми
ноаими
помічниками
з
посга бережливих.
От сьогодні чергува
ли
восьмикласники,
__
розповідає вона.—Для мо
лодших учнів вони — не
заперечний авторитет. Ану
хан-но хтось спробує за
лишити недоїдений шма
точок хліба!
Це відразу
ж помітить зірке око чле
нів поста бережливих. А
бути
«героєм»
дня
У
шкільній «Блискавці» нікому не хочеться.

А ось що розповідають
самі члени постів береж
ливих.

Толя КАНЧУКОВСЬКИЙ,
четвертокласник:
Ми не тільки слідкуємо
за ходом збирання мета
лолому, а н за тим. щоб зі
браний брухт вчасно бую
вивезено зі шкільного под
вір’я. Кожен із пас
знає,
що
металолом — дуже
цінна сировина для мета
промисловості.
лургійної
повинна обоТому вона
потрапаяти за
в’язково
призначенням. А ще кожен
піонер дружини імені Ге
роя
Радянського Союзу
А. В. Грязнова
вирішне
на честь 60-річчя Всесою;ної піонерської організації
імені В. 1. Леніна зібрати
по 20 кілограмів лому.
Олена САМОЛЮК, уче
ниця восьмого класу:
— Крім поста бережли
вих у їдальні, у
нашому
класі добре працює юні
нова «лікарня»: часто при
водимо
рейди «Про і>ирозповів
портфель». 1П-’
вони нам дають? По-аеР'
ше. ми знаємо,
що біль
шість наших учнів береж
ливо ставиться до шю і:>ною майна.
до власнії'
підручників. А в так-1;-КОМСОМОЛЬЦІВ,

ЯК С.'рсі'1

Левченко, Люда Попович,
Таня Козярепко,
Во.іод-’
Мачзіок
підручники най
чистіші. А: по-друїе. |іа:|Н
класна комсомольська »?•
іанізація бореться за
щоб закінчити
нинішнії’
навчальний рік без рене
ту класної
кімнати, і 1іе
тільки ми прагнемо ц!>о-;1В рух за бережливе с:
леніїя до шкільного ман
на ВКЛЮЧИЛИСЯ

ВСІ КОМС.Е-

мольці і піонери ДЄСЯІНрічкн. Лін знаємо, яка
важлива справа. Адже 61;
ми В’’”1
гатєтво, котрим
— це
користуємося,
і атство нашої держя***'
народу. А до нього ’
ставитись бережливо.

т' КУЛР*

17 квітня 1982 року

«Молодий комунара»

3 стор.---------

ЗВІТИ І ВИБОРИ В ШКІЛЬНИХ комсомольських ОРГАНІЗАЦІЯХ
УДом врятувався
начальник
штабу
з єднання,
уродженець села Грушки
ригорій Мельник.
Біля партизанської
землянки, яку реставрували ульяновські
і голозанівські комсомольці, механіза
тор Дмитро Животовський сказав:
ТреАа написати Григорію Арсентійовичу в 'Кіровоград. Хай приїде сюди
в суботу. Кожен з нас попрацює на Полі
порятунку за себе і за кожного полег
лого наумівця. А Мельник розкаже нам
про рейд партизанів-кавалеристів.
... Комуніст Г. А. Мельник згадував
степовий рейд і дні, коли його на чолі
групи бійців, у яку входили росіяни, ук
раїнці, чехи і словаки, було десантовано
в район Чесько-Моравської
височини.
Разом із поручиком Васілем Кішем він
створив інтернаціональну бригаду іме
ні Яка Козіна. При взаємодії з іншими
партизанськими загонами бригада, в
якій нараховувалось усього 600 чоловік,
на дві доби затримала війська гітлерів
ців, що просувались до Праги для при
душення повстання. Партизани-інтернаціоналісти у боях з карателями знищи
ли 1113 фашистських солдатів і офіце
рів, 3053 взяли в полон. Уряд Чехосло-

СВІТЛО

не було
«... Перше питання по
рядну денного зборів —
звіт про роботу
класної
комсомольської оргзнізації. Слово —
комсоргу
Ларисі
Босонченко». Так
почалися звіти і вибори в
десятому
«Б» класі СШ
№ 5 м. Кіровограда.
*
І ось дівчина схвильова
но гортає сторінки життя
класу, аналізуючи і кри
тично оцінюючи
зробле
не... Говорила про успіхи
спілчан,
не обминула і
недоліків.
Приміром, за
звітний період добре пра
цював культмасовий сек
тор, який очолює Сергій
Маховій. Він разом із Ва
лентиною Бульдович, Ал
лою Коломієць,
Лілією
Гаариш підготував і провів
вечір
«Комсомол — це
гордість Вітчизни». Захо
пили десятикласників і бе
сіди «Чи відходить у мину
ле лицарство?», «У житті
завжди є місце для подвигу». У своєму звіті ЛаП4таНо,
риса торкнулася

ВАХТА ПАМ’ЯТІ

Г ІЛЯ будинку культури між крислатих акацій і клеяіа височить на постаменті
бронзова постать воїна. А внизу — плити, на яких зикарбувані золотом імена
визволителів села. Серед них ім’я Героя Радянського Союзу гваодії сержанта
Івана Васильовича Юр’єва.
‘

■>

ваччини нагородив Григорія Мельника
кількома орденами і медалями.
❖

*

*

... Того дня відбулось засідання комі
тету комсомолу. Визначили фронт робіт
на 17 квітня. Усі одностайно вирішили;
посадити дерева обабіч степової дороги, що ваде від села ’ рушки до Станіславового.
— Це ж символічно, гозорила член
комітету комсомолу доярка Катерина
Грабчак. — Перші наші явори з’являться
за кілька сотень метрів від рідного до
му Григорія Арсенгійовича. І тягнути
муться аж до обеліска на честь партизаніа-наумізціа у Станіславовому. То
буде дорога 'героїв, якою підемо й ми.
Повертались
із поля хлібороби в
квітневі дні, коли всі трудівники КО.’ІГОСпу імені Шевченка стали на вахту пам'яті. Кожен виконав змінне завдання
достроково.
І ось уже еони зібралися
ні. Звідти пішли в тир. Механізатори
Павло Ратушенко, Дмитро Животозський, шофер Микола Солтик, доярки
Катерина Грабчак, Ольга Крива, Людми
ла Хмельницька, допризовник Василь
Животовський — шофер, тракторист,
слюсар, спортсмен-розрядник. Перши
ми стартували призери першості облас-

,
і

:

;
і

ЗУСТРІЧІ
З ТРУДІВНИКАМИ

Зореліт

.чого, сьогодення і майбут-

нього третьої

Грабчак. Вони повели за собою товари
шів. Щоб мати повне право сказати

біля бронзового солдата,, біля могили
Івана Юр’єва, що вони теж готові захистити рідну Вітчизну.
Хай краще їхні чесні руки вік садять
молоді дерева на землі, де пролита саященна кров героїв. Хай сіють хліб. Щоб
ніколи на їхній дорозі не гасло світло —
від обелісків, біля яких вони дають
клятву на вірність Батьківщині,

М. ВІНЦЕВИЙ.
Ульяновський район.
На знімках: угорі — Герой Рад.інсьного Союзу Д. О. Яремчук;
унизу —
комсомолка Катерина Грабчак і молодий
комуніст Оленсандр Барський,

Р. ШАПОвАПОВА,
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу імені Фрунзе.
Комланіїзський район.

від світила

планети Земля. Потім ко-

манднр екіпажу

вирішив

уточняти деякі

проблеми

шляхом прямого

косміч-

пою коні акту.

ТЕМАТИЧНИЙ
ВЕЧІР

ної ради ДСТ «Колос» з багатоборства
ГПО Олександр Барський і Катерина

десь у

ми і провів вивчення мину-

НОВИНИ

старшокласникам про бій роти танків,
якою командував Дмитро Онуфрійович,
на річці Крижатне у Литві.
Школярі і молоді механізатори йшли
до хати матйрі героя, щоб посадити де
рево на честь сина Євдокії Степанівни.
Щоб прочитати лист від червоних ~ слідопитів з Вільнюса, які в музеі бойової
ЄЛави створили куточок на честь героїч
ного сина Радянської України...
*
*
А потім була іще одна акція
вете
ран війни І. Т. Нечипорук повів комсо
мольців на Поле порятунку — так нази
вається невеликий клин під Галочанським лісом, яким народні месники нес
ли поранено'О командира кавалерій
ського партизанського з єднання ^ероя
Радянського Союзу М. І. Наумова.
ам,
цФд Ста
Станіславовим, у нерівному бою з
гЯ'Я
карателями загинули десятки партизан.
® карагег

завис

просторах Сонячної систе-

Учасників
обласного
комсомольського
агігпоходу тепло зустріли жите
лі Ульяновки. Мітинг, що
відбувся біля
пам’ятника
В. І. Леніну, буя велелюд
ним. На ньому виступили
В. Ярчевський
— лектор
райкому партії, Ті. Сопти:«
— перший секретар'рай
кому комсомолу, делегат
XXIV
з’їзду
ЛКСМУ,
Л. Горбатюк — робітниця
цукрового заводу, С Недул — учителька
серед
ньої школи № 2.
Лектори і культармійці
зустрілися з трудівниками
цукрового
заводу, раисільгосптехніки,
КОЛ'ОСП/
«Росія».
Вчора учасників походу
приймав Гайворон. Відбу
лися зустрічі з ве*еранами
колгоспу,
передозика'ди
виробництва
Сьогодні агітпохід, приХІХ
з’їздові
свячений
ВЛКСМ
і пропаганді рішень XXIV з’їзду комсомолу України, зазершуєть-

У Софіївському будинку
культури
відбувся тема
тичний вечір «Весняний
день рік годує». Його під
готували комсомольці кол
госпу імені
Фрунзе Віра
Ткаченко, Василь, і Євдокія Шереметп, Віра Бон
дар, Леонід Зінов’єв та ін
ші.
Вечір відкрив секретар
паргорганізації колгоспу
Він
М. П. Лохвпцькпй.
~
тепло привітав хліборобів,
побажав їм успіхів у ви
конанні соціалістичних зо
бов’язань
1982 року. У
комсомольському тематич
ному вечорі
взяв участь
головні правління колгос
пу І. Ф. Тимошук.
Пісні, танці вірші й ін
сценівки — програма, при
свячено мехаїїізаторав, во
діям, усім, хто пранює ни
ні в полі, була цікавою і
пі
змістовною.

починку «Старт», що зна
ходиться у колгоспі «Укра
їна» Знам’янського райо
ну. Майже кожен, виступа
ючий із захопленням зга
дував минуле літо, яке, за
словами Аркаді я
Підліс
ного і Лариси
Сергієнко,
«стало
початком нашої
трудової біограф’ї».
Йшла мова на зборах і
про вибір майбутньої жит
тєвої стежки. «Як не жаль
розлучатися зі
школою,
але учнями ми будемо ще
2 місяці. А далі... Скільки
доріг, скільки шляхів. І як
тут знайти свій,
єдиний,
щоб потім ніколи не шко
дувати?» — міркувала вго
лос Лілія Гавриш.
Серйозна,
принципова
розмова вийшла в десято
му «Б». Байдужих на збо
рах не було.

І. ГОЛОВКО,
громадський
корес«Молодого
пондент
комунара».

і ,
. ;

м. Кіровоград.

МІЖНАРОДНИЙ ФЕЙЛЕТОН

МАРШРУТИ
КОМСОМОЛЬСЬКОГО
АГІТП О ХОДУ

ВІД ОБЕЛІСКІ
2АСіУПНИі( голови
колгоспу
імені
** Шевченка по роботі з молоддю
комуніст Олександр Барський розпові
дає школярам про- подвиг цього зви
тяжця на Дніпрі, потім пропонує:
— Що як у день комуністичного суботника посадити нам алею імені Чвана
Юр’єва? І сквер імені нашого земляка
Героя Радянського Союзу Логвина Да
ниловича Червонія. Посадимо тут дере
ва на честь кожного із 217 наших одно
сельців, які не повернулися із фронту.
!
— І зачислимо Юр’єва з свою брига
ду, — пропонує . молодий механізатор
Павло Ратушенко.
... Наступного дня
Олександр Бар
ський випускав листівку, яка розповіда
ла про ударну працю механізованої
ланки Леоніда Татчука, що вирощує цук
рові буряки за прогресивною техноло
гією.
А молоді колгоспники із виробничої
дільниці, що в сусідньому селі Станіславозому, занесли у списки сівачів свого
Союзу
Радянського
земляка Героя
Дмитра Яремчука. Після роботи в полі
юнаки та дівчата садили алею імені
Яремчука. Подвигові героя-земляка був
присвячений урок мужності в Грушківській середній школі. Військовий керів
ник Валерій Іванович Носков розповів

які глибоко хвилюють ч
однокласників, тому бажа
ючих висловитися було ба
гато.
Першою виступила член
комсомольського
бюро,
відмінниця
навчання Ва
лентина
Бульдович. Зона
підтвердила
думку ком
сорга: так, слабо працює
академсектор. Не вистачає
деяким комсомольцям на
полегливості і принципо
вості у підході до найго
ловнішого завдання кож
ного учня — навчання.
Цікавим і змістовним
був виступ відповідально
го за трудовий сектор Ва
лерія Поповича. Він пові
домив, що минулого літа
десятий
«Б»
заготовив
1735 кілограхАІз дикорос
тучих трав для громадсь
кої худоби, 750 кілограмів
макулатури, більше тонни
металолому.
А скільки
радісних і
приємних спогадів у кож
ного
комсомольця про
шкільний табір праці і від-
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Солідних розмірів нероз
пізнаний літальнії і обєкг
(ЙЛО)
опустився якраз
напроти будинку Держде
партаменту
США у Вашіштопі і застиг над вули
цею так, щоб не заважати
рухові
автотранспорту.
Ас іропавт відбрунькувався
від борту, набув
форми,
яка підходить до земних
умов, і підійшов до пред
ставника держдепартамен
ту по зв’язках з громад
ські ст ю.
— Вибачте сер, ми при
були з далекої
зоряної
системі «Р» і хотіли б
уточнити деякі деталі від
носно подій, які відбува
ються на вашій планеті.
задоволенням, —
ЗВИЧНО усміхнувся представите по зв’язках. —•
Запитуйте — відповідаємо!
— Ми знаємо, — почав
космонавт, — що у вашій
установі діє закон: язик
даний дипломатові для того, щоб приховувати свої
думки, тобто, кажучи простіше, для того, щоб бре
хати. Однак замість цього
ви зесь час говорите правду. Як можна
пояснити
подібні протиріччя?
— Правду? —» щиро занепокоївся співрозмовиикземлянин. Коли Ж 11Є .ми
говорили правду?
~ я
вам
нагадаю,
оскільки нам дано знати
минуле,
сучасне і — що
найважливіше — майбутпро минунє. Спочатку
ле. Ви почали агресію проти В'єтнаму, посилаючись
на знаменитий інцидент у

Толкіїїській затоці, а потім
чесно зізналися, що самі і;
організували цей інцидент.
— Ну, коли це було, —
розчаровано промовив пезадоволеііий дипломат, од
ночасно подаючи умовний
сигнал охоронцям (інопла
нетний ГІСТЬ був ІЗ СИСТЄ- І
мн «Р» — чи ж не радян
ський?).
— Добре, я наведу не
зрозумілі для нас супереч
ності із сучасності. Ви не- >
давно заявили,
що уряд
Кам.іучії застосовує отруй- 9
ні речовини, а потім внзна- 9
ли, що мали рацію вчені: 9
НІЯКИХ отруйних
речовин І
виявлено не було — знай- 9
деііиіі був звичайний при
родний пилок.
Ви сказали також, що
чотири голландських жур
налісти в Сальвадорі були
і.биті так званими заколотликами, а потім
самі за-'
явили, що ви і ваші колеги я
із правлячої хунти спеція- Я
альпо заманили журналіс- Н
гін у
пастку і вирліул |
розстріляли.
Нарешті, ваші колишні ®
президенти твердили, ЩО
БОНІ!
ІІС підтримують ре- І
жим апартеїду в ПАР, а Е
нинішній
президент рай- |
том відкрито визнав, що |
ПАР є дружньою
США Ц
країною.
До речі, про
Афганістан...
і
— Досить! — суворо
обірвав посланця Всесвіту Е
розтривожений чиновник. І— Я все зрозумів про ми
нуле
і сьогодення. А ОТ І
щодо майбутнього?
1 вчі озирався, перевіря- я
ІОЧІ1, чи досить щільно ого- Я
чилп небесного гостя спів- і
робітники
ЦРУ, ФБР і 9
власної держдепартамент- я
ської служби безпеки.
■
— Щодо майбутнього?-—
перепитав пришелєць. — і
Ось щодо майбутнього нам |
усе ясно. Брехатимете ви І
і в майбутньому. А щодо І
правди...
9
— Хапайте його! — за
гарчав офіційний спізро- А
бітник американської зов- 9
пшніьополітпчіїої служби. І
— Він агент...
Але брат по розуму лег- |
КО ВІДДІЛИВСЯ
від землі, ■
всмоктався в борт кораб
ля, і І ІДО, сумно зіткнувній двигунами, пішов уго
ру і розчинився у просто
рах всесвіту...
Б КРИВЦОЗ.
(АПН) .
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«Молодий комунар»

17 квітня 1982 року
СПОСІБ ЖИТТЯ — РАДЯНСЬКИЙ

складальному та навчаль
но-виробничому цехах за

ЮВІЛЕЮ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
Запам'ятається
кірозоградцям
обласний День
поезії,
присвячений 60річчю СРСР.
З різних кінців
Кіровоградщини приїхали до об
лесного центру поети Та
мара Журба, Віктор Шуль-

га, Євгенія Ісаснко, Світла
на Орел та інші.
Активну
участь у святі взяли та
кож місцеві майстри сло
ва Володимир Базилевський, Валерій Гончаренко,
Віктор Погрібний
Віктор
Ганоцький.' Міську моло-

діжну
літстудію «Сівач»
представляли Анна Брагін-

ська, Валерій Сіднін, Пет
ро Сечецький.
У кооперативному

учи

лищі, технічному

училищі

третьому

механо

N° 1,

воду «Червона зірка» зву
чали цього дня вірші про
людей праці,

любов

до

пре непо

рідної землі,

рушну
дружбу народів
нашої Батьківщини.
С. ПЕТРЕНКО.

таким же ентузіазмом, яі«
їх батьки й діди, які на од
них зборах
в Комишівці
восени
1940-го — року
госпу «Перемога» Анато возз’єднання з СРСР — да«сумлінно,
лія Липового і студентки ли обіцянку
Ізмаїльського педінституту чесно працювати на зем
лі, яку дала
Радянська
Наталії Карпенко. У Ко.мивлада, міцно боротися за
ші-іці, де виріс наречений
нове, щасливе, культурне
— молдавське, в Першо- життя, за все, чого в ійн»
травневому, звідки родом партія більшовиків».
наречена, — українське.
З особливою
поваго’ю
Під звуки веселих скри гості
весілля говорили
пок, флуєрів та барабанів про вчителів Комишівсько'і
веселилися хлопці й дів школи. Чимало сил вихо
чата. А гості постарше за ванню дітей
віддають її
вели неквапливу розмову директор — болгарка Та
про свою молодість, про мару Урсу, викладачі га
щасливі зміни в долі дітей. гауз Панас Кочмар
бол
Згадали, що хоча й поруч гарин Анатолій Беженар.
жили, але відокремлено. Завдяки їх зусиллям бага
Про
те, щоб
майбутня то односельців стали дип

У двох селах, розташо
ваних в Ізмаїльському ра
йоні по
сусідству, грали
весілля механізатора кол

КОНКУРС

ГЛРНО й под но
сів професійної майстер
ності, що пройшли в ко

карня № 27); серед майст
рів чоловічих стрижок —
Євгенія Бірюког.а, Наталія
Бондаренко і Валерія Ша-

лективах комбінату побу
тового
обслуговування

роварова з міських перу
карень
№№ 20, 26, 33. У

«Промінь» — взяли участь
у традиційному міському

травні вони представляти

конкурсі молодих перука
рів. Він відбувся минулої

міста Кіровограда

25 перукарів Кіровогра
да — переможців конкур

середи в Палаці культури
імені Компанійця. Умови

муть молодих

перукарів

на об

ласному конкурсі майстрів
зачісок.

конкурсу були нескладні:

дружина або чоловік були

кожен жіночий
майстер
мав виконати повсякденну

з іншого села, й говорити
годі. Тепер над цим не за
мислюються: час
зруйну
вав забобони. Є сім’ї, де

й иечірню зачіску, а чоло

вічий — стрижку — сп зртивну й перспективну. Ви

чоловік — болгарин, дру
жина — молдаванка, син
одружився з гагаузкою,
різних наПредставники

могливе жюрі за бальною

системою

оцінювало

швидкість

обслуговування

На знімках:
змагаються мо
лоді
перукарі
Кіровограда.

клієнтів, професійну майстеоність молодих
перу
карів.
Перемохщями міського

конкурсу
майстрів

—

стали:

иіональностей
працюють
поруч на полях і фермах.

Фото
В. ГРИБА.

їх спільною працею куст»ся слава «Перемоги».

Це господарство спеціа
лізується на відгодівлі ве
ликої рогатої худоби, ви
рощуванні
зерна,
рису,

серед

жіночих зачісок

Наталі?

Василевська

овочів На кошти колгоспу
споруджено нові жилі бу-.

(перукарня Будинку побу

ту «Інгул»), Людмила Магвеєва

динки, громадські будівлі,
прокладено шляхи. Сільсь
кі трудівники працюють з

(перукарня № 43)

і Тетяна Коваленко (перу

Кіровоградське середнє
міське
професійно-технічне

училище № 8

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
на 1982—1983 навчалький рік
Па навчання строкам 3 ромі іфийм.чкл ь юнаків та
дівчат, що мають освіту за 8 класів, для набуття та
ких спеціальностей:

Кіровоградське

кооперативне

професійно-технічне
училище облспоживспілки

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
на 1982—1983 навчальний рік
на спеціальності:
продавець промислових
.заготовач
продуктів і товарів:
сировини;
продавець продовольчих

машиніст автокрану,
електрогазозварник,
муляр-штукатур,
муляр-монтажішк кам'яних і залізобетонних кон
струкцій,
штукатур, лшііовальїшк-плитковнк,
столяр будівельний,
сліоса'р-сантсхнлі, газозварник,
машиніст одпоковшовнх екскаваторів,
машиніст бульдозерів, скреперів.
По закінченні навчання учні одержують вибрану
спеціальність і середню освіту.
Учнів забезпечують гуртожитком, парадним і ро
бочим одягом, триразовим харчуванням, підручника
ми. Піл час виробничої практики вони одержують 50
процентів від заробленої суми.
Час навчання в училииіі зараховується до трудо
вого стажу.
Училище має новозбудований комплекс: навчальні
кабінети, лабораторії, виробничі майстерні, актовий і

тог.арів з правом торгува
ти промисловими ті,вара
ми;
( •
контролер-касир промис
лових товарів;
кулінар 4—5 розрядів;
кондитер 3—4 розрядів; '
пекар 3 розряду.
.Училище готує кваліфі
кованих
спеціалістів для
роботи в системі спожив
чої кооперації Кіровоград
ської області.
Приймають
юнаків та
дівчат із середньою осві
тою віком від 17 до ЗО ро
ків.
Учням, зарахованим на
заготівельне
відділення

«Молодой коммунар»

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МСП

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины

вул. Луначарського, 36.

На украинском языке

Індекс 01107,

стипендія — 85 карбован
ців;
на хлібопекарське — 75
карбованців;
па торговельне, кулінар
не, кондитерське — 32 кар
бованці.
Строк навчання:
па кулінара й кондите
ра — 2 роки.
за іншими спеціальнос
тями — І рік.
Для вступу
необхідно
подати такі документи:
заяву па ім'я директора
училища із зазначенням
обраної спеціальності;
атестат (оригінал);
медичну довідку (форма

... До пізньої ночі трива
ло весілля Анатолія і На
талії Липових,
що стало
СВЯТОМ ДЕОХ СІЛ. І ще ДО'.І-

го над степом лунали сло
ва різними мовалАИ наро
дів цього краю, дружба і
взаєморозуміння яких на
родились і зміцніли в ро
ки Радянської влади.
Л. НОВИЦЬКА,
кор. РАТАУ.
Одеська область.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

спортивний зали, їдальню, спортивне літнє містечко.
Вшіускникп-відміиннкп мають право вступати до
вищих та середніх навчальних закладів на пільгових
умовах, а також можуть бути направлені до вищих
навчальних закладів професійно-технічної освіти, де
навчання проводиться па повному державному ут
риманні.
Юнаки до закінчення училища одержують відстроч
ку від призову до лав Радянської Армії.
Вступники подають або надсилають поштою:
заяву із зазначенням обраної спеціальності, авто
біографію, характеристику, свідоцтво про народжен
ня, свідоцтво про освіту, довідку з місця проживан
ия й про склад сім’ї, медичну довідку (форма №
8 фотокарток 3X4 см.
Початок занять — 1 вересня.
Адреса училища: 316050, м. Кіровоград, вул. Вол
кова, 15, тел. 3-15-32. їхати тролейбусами №№ 1, З,
4 до зупинки «Обласна лікарня».

Дирекція.

№ 286);
характеристику;
чотири
фотокартки
3X4 см;
направления
відділу
кадрів районного спожив
чого товариства.
Документи
приймати
муть зі червня по 25 серп
ня 1982 року відділи кад
рів районних спожавчпі:
товариств та училище. За
рахування в училище про
водить комісія з 20 по 25
серпня без вступних екза
менів за конкурсом атес
татів.
Строк навчання в учи
лищі
зараховується до
трудового стажу. По за-

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 —
2-45-35; відділу військово-патріотичного
виховання та спорту — 2-45-35; відділу
оголошень — 2-56-65; фотолабораторії —
2-45-35; коректорської — 3-61-83; нічної
редакції — 3-03-53.
Обсяг 0,5 друк. ери.

ломованими інженерами,
лікарями,
агрономами. І
це в колишній Бесарабії,
де дві третини населення
було неписьменним.

Зам. № 189.

Тиране 51300,

кінченій навчання
вида
ється диплом.
Випускники * відмінники
навчання
мають право
вступати
до вищих павчальпих закладів і корис
туються пільгами, встанов
леними для осіб, що закін
чили середню школу із зо
лотою медаллю.
Адреса училища;
316012,
м. Кіровоград,
пул. Уфімська, 22-а, тел.
2-51-07. їхати автобусами
№№ 5, 20, 83 або тролей
бусами №№1,2, 4, 6 до
зупинки «Кінотеатр «Хро
ніка».
Зам. 28.

Галета виходить у
четвер І суботу.

вівторок.

Друкарня імені Г. М. Димитрова )
видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, вул, Гпінкн,

