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Еиходить
І з S грудня 1939 р.

(Із Резолюції XIX з’їзду ВЛКСМ).

ДЛЯ
ПРЕМ'ЄРА РУБРИКИ

МАЙБУТНІХ
У звітній доповіді ЦК ВЛКСМ XIX з’їз
дові комсомолу підкреслювалась необ
хідність виявляти постійну турботу про
зміцнення первинних
КОМСОМОЛЬСЬКИХ
організацій. Саме в спілчанському осе
редку формується життєва позиція біль
шості юнаків і дівчат, їхнє ставлення до
праці і громадської
роботи, їхнє моргльне обличчя. Від того.
як первинна

впливає на життя підприємства, колгос
пу, будови чи вузу, залежить її автори
тет.
«Молодий комунар» відкриває сьогод
ні нову рубрику — «Авторитет первин
ної». Наша
перша розповідь
— про
участь комсомольської організації кол
госпу імені Щорса Долинського району
в реалізації Продовольчої програми.

ТУРБОТА
>О КОНКРЕТНУ
ЮДИНУ
«Продовольча програма сьогодні — це і підвищення вро
жайності', і збільшення виробництва добрив і сільгоспмашин. Це
піднесення тваринництва і розвиток промисловості комбікормів,
усієї кормової бази... Це і створення необхідних умов для праці
і побуту молоді, закріплення її у сільському господарстві.
Ясно, товариші, що перед вами — безмежне і вдячне поле
докладання сил у цій загальнонародній справі! І треба, щоб кож
на комсомольська організація, кожен комсомолець села і міста
чітко знали своє місце в такій величезній роботі. Треба, щоб вони
брали на себе конкретні зобов'язання, звітували про зроблене.
Ось тоді це буде по-діловому. Тоді це буде справжня комсомоль
ська ударна робота!»
(З промови товариша

Л. І. Брежнєва

на XIX з’їзді ВЛКСМ).

На знімку: заступник голови колгоспу імені Щорса Долинського району по
роботі з молоддю Людмила Погоральсьна знайомить працівників птахофабоини
з матеріалами травневого (1982 р.) Пленуму ЦК КПРС.
Фото В. РУДЕНКА.

До гостей
тут звикли.
Не рідко робочий день го
лови колгоспу
Анатолія
Тимофійовича
Демчука
починається із зустрічі з
представниками
різним
господарств, ’ організацій.
Сюди їдуть з усіх куточіЛв республіки — по дос
від, по допомогу.
Чогось надзвичайного в
цьому немає. Ордена Тру
дового Червоного Прапора
колгосп імені Щорса ДоЛ міського району із тих

господарств, у яких є чого
повчитися. Другий рік вія
виходить переможцем Все
союзного соціалістичного
змагання,
нагородженні!
перехідним'
Червоним
Прапором ЦК КПРС, Ра
ди
Міністрів
СРСР,
І’.ЦРПС 1 ЦК ВЛКСМ А
Анатолій
Тимофійович
удостоєний ордена Жовт
невої Революції.
Ці нагороди — резуль
тат багаторічного пошуку,
численних експериментів,

.які міцно увійшли в госпо
дарську практику щорсівців. 1 досвід, іцо ним так
щедро діляться трудівни
ки прославленого ' госпо
дарства, не виріс на голо
му місці. Він є продов
ження передового досвіду
інших, спроектованого па
умови,
можливості саме
цього колгоспу, збагачено
го повсякденною ДІЯЛЬІНСло землеробів, тваринни
ків.
(Закінчення на 2-й стор.).

НАДОЇВ
Районні
комсо
мольські штаби по
заготівлі кормів для
громадського тварин
ництва
повідомля
ють:
ГАЙВОРОН.
Комсо
мольська організація ди
станції сигналізації і зв’я
зку невелика
але це не
перешкоджає їй братися
за великі важливі справи.
Бо
колектив дружний,
згуртований, одним з пер
ших завжди відгукується
на почини, ініціативи ра
йонної комсомоли. Недав
ні збори це ще раз підтвер
дили. Зв’язгівці одностай
но вирішили
заготовити
для громадської
худоби
десять тонн дикоростучих
трав. Кормодобувну брига
ду очолив секретар комсо
мольської, організації ди
станції Анатолій Поі'іда. У
середньому кожен член ко
лективу береться заготови
ти по 600—700 кілограмів
цінної поживи тваринниц-’
тву.
Перший трудовий десант
показав, що слова зв'яз
ківців не
розходяться з
ділом. Косили дикоростучі
трави хлопці і дівчата в
• колгоспі імені Чапаева.
Працювали з натхненням.
Про це свідчать і резуль
тати — восьмеро комсо
мольців заготовили тонну
різнотрав’я.
ОЛЕКСАНД Р І В К А.
Ударно трудяться на заго
тівлі кормів молоді меха
нізатори
колгоспу «Ро
сія». Нині тут косять трави
для приготування сінажу.
Особливо високих резуль
татів добивається щодня
молодий комуніст Стані
слав Ус. Косилкою КПСГ5 щодоби юнак впорує по
над 40 гектарів поля, що
на 15—20 процентів біль
ше норми.
Високі результати Ста
ніслава закономірні. Чет
вертий рік працює зін у
колгоспі, і завжди серед
правофлангових:
чи на
сівбі, чи під час жнив, чи,
як сьогодні, — на заготів
лі кормів.
Станіслав —
групкомсорг
тракторної
бригади, і про те, щоб бу
ти прикладом у роботі ва
тажку належить постійно,
він не забуває.

УЧНІВСЬКА
ВИРОБНИЧА
ЛЬВІВ.
Господарями
нового польового стану
колгоспу імені Леніна Радехівського
району ста
нуть хлопчики і дівчатка з
учнівської
виробничої
бригади місцевої
серед
ньої школи. Триста май
бутніх землеробів, які ви
рішили нього літа поєдна
ти відпочинок з працею,

Як щира
розмова
Гамір наростав. Гово
рили вже майже всі.
— Зрозумійте
мене
правильно, — секретар
парторганізації місцево
го колгоспу Д. Д. Гасіца
сбвів поглядом присутніх
— слухають уважно. —
51 не переконую вас, що
після закінчення школи
треба всім
залишатися
па селі. Але той, хто ду
має, що в сільському
господарстві потрібні ли
ше механізатори і майст
ри машинного доїння, по
миляється. Сучасному се
лу потрібні інженери, ме
ліоратори, будівельники,
працівники
культури і
побуту...
Для учнів Данпловобалківської
середньої
школи розмова про май
бутні професії — не но
віша. Часто у них буває
наставник молоді кава
лер двох орденів Леніна,
лауреат Державної пре
мії УРСР А. М Пнлипенко, механізатор, депутат
обласної Ради народних
депутатів минулого скли
кання А. А. Вороііівськпй,
передові
доярки у. Т.
Півень,
Т. Д. Трекаль,
вчитель-пеисіонер М. Г.
Івашкевич Розповідають
про свій життєвий і про
фесіональний досвід, про
своїх ровесників — ком
сомольців 30—40-х ро
ків.
Остання розмова про
професії відбулася на зу
стрічі нинішніх
восьми
класників Ульяновської
Ае 3, Кам’янобрідської та
Сппяцівської восьмиріч
них шкіл, які наступного
року навчатимуться
в
Д а и 11 л о в о б а л к і в с ь к і і ї де
сятирічні. Знайти своє
покликання — справи не
проста. Про це говорили
учасники зустрічі ланко
ва Т. В. Тітлавчук, дояр
ка Р. А Кравченко, вете
ран освітянської
ниви
Л Ф. Білінська, прода
вець Г. І Могиляк, ди
ректор сільського Будин
ку культури Д. Д. Гавенко. Тепло зустріли при
сутні керівника самоді
яльної народної кіносту
дії «Символ» Б. Ф Кизи-

розміститься у стаціонар
ному таборі «Росинка»,
спорудженому спеціально
для них на кошти госпо
дарства.
У розпорядженні школя
рів — двоповерхові котед
жі, їдальня, спортивне міс
течко, розташовані в сос
новому бору. Колгосп пе
редав їм необхідну техні
ку, обладнав майстерні.
Учні братимуть участь в
обробітку посівів просап
них
культур,
заготівлі
кормів і на інших польових

му.
Демонструвались
фільми
«Перший учи
тель», «Відлуння війни».
Для кожного, хто висту
пав, учні виконували піс
ні, читали вірші.
— Якось па зустрічі
членів партбюро з члена
ми комітету профспілки
і комітету комсомолу го
ворили ми
про вас, —
сказав секретар парторгашзації учням, які об
ступили його. — Добре,
що ви навчаєтесь у між
шкільному виробничому
комбінаті,
а от під час
канікул перевіряв свої
знання на практиці у на
шому колгоспі один Во
лодя Кравченко...
— А де через те, що у
нас є практичні заняття,
— несміливо спробував
виправдатись
.хтось із
гурту.
До розмови пристали
інші, шукали спільної
думки.
Па не ж колись скар
жився .мені головний ін
женер колгоспу С. О. Левендюк. Раніше, коли
технічні предмети вивча
ли у школі,
базою для
практики була тракторна
бригада колгоспу. Хлопці
не тільки мали змогу здо
бути практичні навички,
а її приглядатися до жит
тя колективу. Саме піс
ля таких практик зали
шилися у колгоспі пра
цювати Сергій Ворон Ів
анові. Михайло та Олек
сандр Савранські, Вале
рій Катаула (Сергій і
Михайло
навчалися за
рахунок колгоспу у тех
нікумі сільського госпо
дарства)
Нині хлопці
служать у лавах Радян
ської Армії і хочуть по
вернутися
в колектив,
який став для них рід
ним.
Тепер же такого тісно
го виробничого контакту
між школою і трак гор
ною бригадою нема. Це
питання треба вирішува
ти негайно,
бо з часом
воно може вирости в про
блему кадрів у колгоспі.
Л. ДМИТРИШИН.
с. Данилова Балка,
Ульяновський район.

роботах. Під час канікул
вони ознайомляться з до
свідом передовиків сільсь
когосподарського
вироб
ництва.
проведуть тема
тичні вечори,
спортивні
турніри.
Для учнівських виробни
чих бригад в області збу
довано
понад п’ятдесят
польових станів, де влітку
житимуть і працюватимуть
16 тисяч підлітків. Відкри
лось 60 міжколгоспних піо
нерських таборів.
(РАТАУ).
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Яет галузь
головна?
Що ж принесло сласу
колгоспу
імені Щорса?
Однозначно
відповісти
на це запитання, мабуть,
не можна. Бо немає тут
головних і другорядних
галузей, як немає і дру
горядних турбот.
Люцерна... Без пере
більшення, -це предмет
особливої гордості щорсівців. Не кожне про
мислове
підприємство
має стільки
зв’язків з
науковими
установами,
скільки їх має це госпо
дарство. Допомога вче
них, активний пошук міс
цевих спеціалістів дозво
лили збільшити врожай
ність насіння цінної кор
мової культури порівня
но з 1976 роком у чоти
ри (!) рази. Нині колгосп
повністю забезпечує на
сінням люцерни всі гос
подарства району.
А пшениця. її тут сі
ють тільки перехресним
способом. У десятій п’я
тирічці з кожного гекта
ра зібрано в середньому
по 45,5 центнера озимих.
Результат,
яким /ложе
похвалитися далеко не
кожне господарство.
Не можна не сказати
про славу і гордість кол
госпу — птахофабрику.
Сучасне високомеханізоване підприємство ніби
магнітом притягує до се
бе випускників місцевої
ЕОСЬМИОІЧКИ.
Тут виро
щують 150 тисяч
голіз
птиці, фабрика виробляє
за рік 15,3 мільйона яєць.
А головне — працювати
на ній приємно, бо ство
рено для цього прекрас
ні умови. І турбота про
людей дає
конкретні
плоди: колектив зобов’я
зався на честь
60-річчя
утворення СРСР викона
ти три
річних плани за
два роки. До заповітно
го рубежу залишилося
не так уже й багато.
Чи взяти комплекс по
вирощуванню
нетелей.
Хіба наззеш цю ділянку
виробництва другоряд
ною? Щороку
колгосп
продає державі близько
2000 голіз худоби.
Саме на цих «китах»
міцно стоїть економіка
господарства. Навіть ми
нулого, посушливого ро
ку колгосп
одержаз 1
мільйон 365 тисяч карбо
ванців чистого прибутку.
А розраховують в май
бутньому
щорсівці до
сягти’ще вищих показни
ків. Розрахунки ці мають
цілком реальну основу.
Тут постійно впроваджу
ють у практику
якісь
новинки. Навесні, наприк
лад, з допомогою
спе

з підсобними робітника
ми? — запитую Людми
лу Погоральську.
Питання постазлено не
випадково. В колгоспі є
такі ділянки, де потрібні
різноробочі. Наприклад,
на
птахофабриці. Ви
пускник восьмирічки де
який час працює різноробочим, а потім
ідд
вчитися на курси шофе
рів чи механізаторів. Йо

ТУРБОТА
іг>о mwrsw
ЛЮДИНУ

Е
(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

5 червня 1982 року

"

ціальних вогнеметів спа
люють пожнивні рештки
люцерни.
Таким чичом
знищуються шкідники, а
значить,
економляться
отрутохімікати. Широко

Демчук. — 3 перспекти
вою. Адже, не сумніваю
ся, будемо зростати.
Ось так, по-господар
ському, підходять тут до
кожної спрази.

сім’я
поповнюється ви
пускниками
місцевої
восьмирічки. (З кожним
роком
виїзд
молоді
скорочується,
а це ще
одне свідчення невпин-

Ударно тру
диться пташни
ця - оператор
птахофабр и к и
Лідія Розтяпіна (фото вго
рі); уважно пе
ревіряють техні
ку
механіки
Микола Омеля
нович. Володи! мир Васнлюк і
; Віктор Кажан.
Фото
3. РУДЕННА.

практикують у господарстзі консервування зеле
ної маси. Нині ця робота
йде повним ходом.
В колгоспі імені Щор
са завжди ждуть чогось
нового. Вірніше, навіть
не ждуть, а активно пра
цюють над тим, аби це
нове швидше увійшло в
позсякденнс життя кол
госпників. Скажімо, ще
зовсім
недавно гостро
стояла проблема гража.
А сьогодні поряд з пер
шою тракторною брига
дою споруджується но
вий гараж. У господар
стві 85 автомашин.
— А будуємо на 150
машин, — пояснює А. Т.

З ОСОБЛИВИМ ІНТЕРЕСОИ
7 3 червня у системі комсомольського поліснавчанпя і економічної освіти відбудуться:додаткові за
няття, на яких слухачі вивчатимуть матеріали трав
невого (1982 р.) Пленуму ЦК КПРС, обговорювагнгпг1»)сно,н’ .положення
Продовольчої
програми
ЬРСИ на період до 1990 року і заходи по її реаліза-

■ Вивчаючи курс «Основи заняття найтісніше пов’я
комуністичної моралі», я зати з виробничими питан
намагалася тему кожного нями. <ГІраця — категорія

ВЧОрСЙд

сьогодні,
завтра-«.
Говорячи про зростан
ня в перспективі, голова
колгоспу мав
на увазі,
звичайно,
не
тільки
збільшення парку авто
машин. Звернімося до
таких цифр. На різних ді
лянках сільськогосподар
ського виробництва тру
диться
850 чоловік, з
них молоді до тридцяти
років — 375. Майже по
ловина.
Хліборобська

моральна» — таким зміс
том наповнювалися бесі
ди, лекції, практичні зав
дання.
Особливий інтерес про
являють слухачі до вивчен
ня матеріалів травневого
(1982 р.) Пленуму ЦК
КПРС. Ми провели додат
кове заняття, па якому об
говорили доповідь па Пле
нумі Генерального секре
таря ЦК КПРС Л. І.
Брежнєва, ознайомилися з

воі о прогресу господар
ства). Через
деякий час
учорашні школярі здобу
дуть професії — і давай
їм трактори, автомобілі,
іншу техніку. А хтось ви
явить бажання вчитися.
Нині у зузах і технікумах
здобузають спеціальність
25 чоловік, 18 із них —
колгоспні
стипендіати.
Тож і на них розрахову
ють у недалекому
май
бутньому.
Вчора, сьогодні і завт
ра... Ці поняття тісно по
в’язані в діяльності ке
рівництва колгоспу, пар
тійної організації. І, зви
чайно ж, комсомольсь
кої.

Продовольчою програмою
СРСР.
Багато думок і
пропозицій
виникло на
тому занятті у слухачів.
Адже вони безпосередньо
виробляють продукти хар
чування і сповнені бажан
ня зробити вагомим свій
внесок у виконання Продо
вольчої програми. Ось про
це і поведемо ми мову па
другому додатковому за
нятті.
Готуючись до нього, я

Заступникові
голови
колгоспу по роботі з мо
лоддю Людмилі
Погоральській не доводиться
скаржитись на те, що не
має з ким працювати.
— 153 комсомольці ни
ні в первинній, — розпо
відає Люда. — Немає та
кої ділянки, де б не пра
цювали юнаки і дівчата.
Керівники
середньої
ланки, тваринники, меха
нізатори...
Створили у
нас загін по боротьбі зі
шкідниками,
а очолити
його доручили Григорію
Богдану. В
основному
там працює молодь. Чу
дово хлопці справляють
ся з роботою. Птахофаб
рика — теж, можна ска
зати, молодіжне підпри
ємство.
На перший погляд, не
обхідність у профорієн
таційній роботі не така й
гостра. Але це тільки на
перший погляд. Якщо ж
визначити головні напря
ми діяльності
комітету
комсомолу, всієї первин
ної, то один
із них --профорієнтація.
— Якось заповнювали
школярі анкети. Було в
ній і запитання про про
фесії, — пригадує ком
сомольський ватажок. —
Хлопці, як звичайно, на
зивали
спеціальності
тракториста,
шофера,
комбайнера. А ось дів
чата... Тільки двоє напи
сали що хочуть бути зоо
техніками. Ось тому пи
тання пропаганди профе
сії тваринника
не схо
дить з порядку денного
комсомольських зборів.
Та й не тільки зборів. Це
наша постійна робота.
Не випадково перші
комсомольські
збори
цього року пройшли з
порядком денним «Тва
ринництву — комсомоль
ську турботу». Одностай
на думка спілчан була та
ка:
починати треба зі
школи, причому не тіль
ки з випускного
класу.
Ніяк не обійтися без до
помоги зоотехніків, вете
ринарів. Хто ж, як не во
ни знає всі тонкощі про
фесії, зуміє донести до
учнів її необхідність, зна
чення праці тваринника,
і такі бесіди проходять.

Незабаром на
базі
місцевої
восьмирічної
школи відкривається де
сятирічка. Така потреба
назрізала вже давно. Ра
ніше як було? Закінчує
дівчина чи хлопець вісім
класів і їде в Долинську,
скажімо, здобувати се
редню освіту. А там га
дай — повернеться чи ні.
Тепер вже всі будуть на
місці, «профорієнтацій
ний період» продовжить
ся ще на два роки. Тут і
розмова серйозніша, і рі
шення більш тверді.
— А не
виникне при
цьсму інша пооблема —

разом з слухачами зробила
аналіз виробництва модокопродукції нашим заво
дом. І ось що виявилося:
у дев'ятій п’ятирічці насе
ленню реалізовано про
дукції па 46,5 тисячі кар
бованців, а
в десятій —
уже па 52,3 тисячі карбо
ванців. За цей період на
500 тонн зросло виробниц
тво масла, майже в п’ять
разів — спру. І це — без
збільшення
виробничих

му на зміну
приходить
інший. А ось із десяти
класниками,
мабуть,
складніше буде.
— Не думаю. Різноробочий — це на короткий
час. А потім колгосп на
правляє
на
навчання.
Звичайно, якісь усклад
нення будуть, але ми по
працюємо
і над цим.
Нам потрібно доводити
престижність праці вза
галі, почесність кожної
професії.
Досвід
цієї
роботи
вже є. Віктор Жемелінський працює
різноробо«им на птахофабриці.
1 вже сьогодні придивля
ється до
слюсарів. Ще
зовсім недавно Микола
Курганов не
знав куди
себе подіти, а бригадир
тракторної бригади Іван
Дмитрович Пасічний по
бачив у хлопцеві майбут
нього шофера. І Микола
нині вчиться на курсах.
Різноробоча птахофабри
ки Ніна Брижатенко на
вчається в Олександрій
ському радгоспі-технікумі. Разом із досвідчени
ми наставниками допо
магають юній зміні ви
брати свій шлях, у житті
і молоді —
Олександр
Лиханов. Микола Омеля
нович, Володимир Васи
люк... Тому-то й має під
собою
грунт спокійна
впевненість
керівників
господарства, комуністів
у тому, що завтра в ря
ди колгоспників стануть
ті, хто сьогодні сидить за
партами. Комсомольська
організація чітко визначила^саоє місце у роботі
по реалізації Продоволь
чої програми. Якщо ко
ротко, то тут виділяються
два основні
напрями:
соціалістичне
змагання
молоді
за
виконання
планів п’ятирічки і під-отоека
юної зміни до
участі в сільськогоспо
дарському виробництві.

Основні
напрями...
Можливо,
сказано не
зовсім празильно. Все в
цій роботі має бути ос
новним, головним. В уся
кому разі щорсівці в ній,
як і в економіці, не поді
ляють такі речі на кате
горії важливості. Якщо в
"колгосп артисти (навіть
з інших областей) приїз
дять частіше аніж до де
яких районних
центрів,
значить,
так
потрібно
гюдям для їхнього куль
турного розвитку. А зна
чить, і господарству, дер
жаві. Якщо
в їдальню
завезли нові меблі, зна
чить, це
необхідно для
того, щоб люди
могли
пообідати
в
хороших
умовах, краще відпочи
ти. І якщо без
голови
колгоспу чи
секретаря
парторганізації не обхо
диться жодний
комсо
мольський захід, значить,
Це необхідно для людей
— майбутньої слави кол
госпу, Для
людей, до
яких колись їздитимуть
вчитися.

А. РОМАНЮК.

площ, без додаткового об
ладнання — лише за рах\иок виявлених ресурсів.
А їх у пас ще залишається
чимало. І кожен
слухач
прийде па заняття з кон
кретною пропозицією про
те, як можна добитися ще
більшого зростання вироб
ництва молокопродукції.
В. КОНДРАТЕНКО,
пропагандист Знам’янського сирзаводу
Знам’янка.

-5 червня 1982 року

«Молодий комунар»

• 3 стор.

’МИ — РАДЯНСЬКІ----шій бібліотеці. Юьих дру
зів поезії особливо захо
пили поема «Крилаті хлоп
ці», «Балада про п’ять кусг
ків хліба». Творчість поета
далекого північного наро
ду стала відомою й близь
кою юним читачам нашої
бібліотеки.
А ПРОХАННЯ С. Попо
ва я надіслала
йому
книгу «Делегат конгресу».
Це було навесні. А влітку
в Добрянці, під час облас
ного семінару
сільських
бібліотекарів, зустрілася з
Ф. Д. Гетьманцем. Він запррсив до себе в гості. Тут
я й розпозіла лікарезі про
листи його
побратима в
боротьбі за мир і... сусіда
по книзі.
У подарозану
книгу з його
автографом
поклала на згадку
про
теплу зустріч у Добрянці
гілочку пізнього жасмину,
зірвану, там, біля ганку.
Згодом
із Комі АРСР
прийшли нові листи, газети
й журнали
російською і
комі мовами
з віршами
С. Попова. Тоді з одному
з листіз С. Попоз пові
домляв, що в Одесі готу
ється до друку його пер
ша книга українською мо
вою «Ранок
над Ежзою»
(Одеса,
«Маяк», 1931). І
ось вона — серед
нови
нок, одержаних бібліоте
кою.

Батьківщини
величезне серце Н
ДО5Р] КНИГИ — як добрі люди. Прагнеш зустрічі
з ними, радієш випадку, що звів тебе з цими кни
гами, знову шукаєш нагоди поспілкуватися. Особли
во ж із найближчими, дорогими для тебе...
Дві книги
з автографами. На першій (це книга
3. Блзипезського «Делегат конгресу»} — автографи
аотора і його героя Ф. Д. Гетьманця, сільського ліка
ря, відомого борця за мир. На іншій поетичній збір
ці
«Память», подарованій нашій
бібліотеці, —
ім я комі поета Серафима Попова, з іменем якого
я зперше зустрілася в книзі В. Базилевського. Роки
видання книг — 1975, 1978, а рік автографів — 1979
спільний. За цими автографами дружби — цікаві,
споріднені людські ДОЛІ.
у ВІСІМНАДЦЯ ТОМУ
*
розділі, що й дав
назву книзі,
— «Делегат
конгресу», є такий епізод.
...У жозтні 1973
року з
Мссмві в останній день ро
боти Всесвітнього конгре
су миру
зустрілося двоє
людей.
Один — Феодосій Деми
дович Гетьманець із села
Добрянки на
Кіровоградщині, другий — Серафим
Олексійович Попов із сто
лиці Комі АРСР — Сиктив
кара. І, мов пароль друж
би, прозвучали тоді проденлзмовані Гетьманцем вір
ші Попова ріднею для обох
російською моаою:

Мать горюет, сына
потеряла.
Как погиб он, так
и не узнала.
Если б слезы

превращались
в волны,
В них, быть можег.
утонули б войны.
Це була строфа з книги
С. Попова «Після дощу». її
за три роки до цієї випад
кової (а втім, може, й зако
номірної) зустрічі в столи
ці заслужений діяч літера
тури і мистецтв Комі АРС?
надіслав Гетьманцю, заслу
женому лікареві
УРСР з
автографом: «Справжньому
радянському
патріотові».
Невдовзі в листі до Геть
манця С. Попов писав, що
він захоплений його гро
мадянським подвигом, по
відомляв і про те, що сам
воював на Україні, голов
ним чином під Харковом і
Кіровоградом. «Я багагьохбагатьох своїх друзів по
ховав на українській землі,
і ця земля давно стала ме

ні рідною». (Пізніше в пе
редмові до його нової кни
ги я прочитаю, що й сам
поет був поранений у тяж
ких боях за Україну).

1979 року, готуючись до.
відзначення 35-річчя Вели
кої Перемоги,
ми, біблі
отекарі, вивчали і пропа
гували юним читачам кни
ги, що відображали події
Великої Вітчизняної на Кіровоградщині, розповіда
ли про учасників визволен
ня, в тому
числі й писчменників-воїнів.
До знайомих імен В. Ко
заченка,
Є.
Доломана,
Є. Долматовського, М. Луконіна, В. Викова та інших
приєдналося й нозозідкрите ім’я комі поета Сера
фима Полоза. Але в біб
ліотеці не виязилось жод
ної його книги. Написала
в Сиктивкар лисга, повідо
мивши про епізод з книги,
який заочно нас познайомиз, і невдовзі одержала
теплу відповідь і педарунок — поетичну
збірку
«Пам’ять» у російському
перекладі
з комі Ігоря
Михайловича. З нею перш
за зсе ознайомили дітей
міста на годині поезії в на

ших народів царської Росії,
не мав навіть своєї писем
ності. І ось за короткий у
масштабах історії
період
він добився небувалих ус
піхів у культурному
роз
витку, наздогнавши пере
дові нації».
Тема
дружби і єдності
народів стала провідною □
новій ннизі поета:

.

Живемо з Росією
в Ораторстві — ,
Ворог жоден не подуиса
нас.
Батьківщини величезне
серце
Від свого дорожче
в сотні раз.

ЦЕ ВИПАДКОВО
цикл
■■ «Радість єднання» зай
має третину збірки. У вір
шах — щира любоз до ро
сійського слова, що єднає
представників різних наро
дів і в хаті українській, і в
помешканні жителя Півно
чі. Тут—світла пам’ять про
синів
багатьох народіз,
що полягли на полях вій
ни за Вітчизну. Особливо
прониклива «Ста.пінградська балада». Серед шіст
надцяти героїз
твору —
представники різних націо
нальностей...
Справжньою братерсь
кою любоз'ю дихають вір
ші про історію і культуру
України, пре
її воїнів і
трударів, пре чудову при
роду нашого краю.
Читаю — і вірю кожно
му слову.
Мимозолі зі
ставляючи передмову до
Маленька
книжка, на збірки «Ранок над Ежвою»
обкладинці якої — дів і сторінки книги «Делегат
чина з оленем під північ конгресу», бачу, що долі
ним сяйвом, У листі поега
читаю: «Прагну жити з ногу представників Комі і Укра
з часом. Іще 60 років тому їни схожі, як і долі побра
комі народ, як і багато ін тимів
Ф. Гетьманця
та

С. Попова. Обидва народи
лися до революції. Обид
ва — сини селян-біднякіа,
змалку
зазнали голоду,
злидніз,
суворої праці.
Для обох святом дитинст
ва стали школа,
знання.
Вже воєнні дороги ніби
вели їх назустріч: фронто
вика Попова—на захід, на
Україну, а лікаря
Геть
манця — на схід, у Росію,
де він самовіддано
пра
цював, де збирав власні й
колективні кошти на ясла
для дітей фронтовиків, на
бронетанкову механізова
ну колону і на літак... Ко
жен віддавав
усе
для
фронту, для перемоги. І,
певно, також для тієї радісної зустрічі е столиці,
на Всесвітньому конгресі
миру, — через багато ро
ків трудового, сповненого
високого громадянського
змісту життя... Кожен із
них присвятив ЙОГО людям,
боротьбі за їхнє фізичне
й духовне здоров’я, зміц
нення дружби між наро
дами. І. безперечно, їхня
особиста дружба стала ще
однією ниточкою тих не
розривних зв’язків,
що
об’єднали різні нації і на
родності нашої країни в
нову історичну спільність
людей — радянський на
род.

ОБРАНЦІ НАРОДУ

ПО ПРАЦІ
І ЧЕСТЬ

Вперед,

ванню кукурудзи за інду
стріальною
технологією.
Члени ланйи зобоз’язалися
без затрат
ручної праці
виростити
качлисгу на
площі 210 гектарів і з кож
ного зібрати не менше 45
центнерів сухого зерна.
А ще знають хлопця в
селі як активного
члена
штабу «Комсомольського
прожектора», безкомпро
місного і принципового,
разом з тим товариського
і щирого.
На передвиборних збо
рах колгоспників один із
виборців сказав:
— Вважаю найдостойнішим кандидатом у депу
тати нашого Митю... Про
бачте, Дмитра Олександ
ровича Хащевацьчого.
Дружними
оплесками
відгукнулися збори на та
ку пропозицію.
Окружна виборча комі
сія
зареєструвала Д. О.
XАЩЕВАЦЬКОГО кандида
том у депутати до облас
ної Ради народних депута
тів.

юнармійці!
Вчора почався обласний
фінал комсомольської вій
ськово-спортивної гри «Ор
лятко»,

Повертаючись
після
служби з армії в рідне
, Підвисоке, Дмитро поспі
шав не до хати, не в клуб.
Найперше захотілося йо
му прийти в поле. Звідти
ще в солдатській формі
завітав у правління кол
госпу «Дружба».
— Чекає твій МТЗ-50, че
кає. Приступай до роботи
хоч зараз, —
усміхнувся
до хлопця
голова прав
ління М. С. Семенченко.
Дза роки минуло відто
ді. Дмитро Хащезацький
став за цей час одним із
кращих механізаторів кол
госпу. У всьому Новоаохангельському районі зна
ють: де пройшов
його
трактор, там немає огріхів,
там добре розпущена ріл
ля, дбайливо
оброблені
сходи, гарантовані високі
врожаї.
В. РУДЕНКО.
Нинішньої весни комсо
Фото азюра.
молець очолив
у другій
Новоархангельський
тракторній бригаді механі
зовану ланку по
вирощу- район.

НАШІ ГОСТІ
артисти Орловського драматичного театру
імені І. Тургенева.

1 череня у приміщенні облесного музично-драма
тичного театру імені М. Кропизницького
почалися
гастролі Орловського драматичного
театру імені
І. Тургенева. Свій 167 театральний сезон орловці від
крили в Кіровограді виставою за твором М. Лєскозз
«Грабіж».
Не вперше гастролює цей колектив у нашому міс
ті, і завжди його вистави користуються популярністю
у поихильинків сценічного мистецтва
Про те, чим порадують глядачів російські актори,
розповідає помічник головного режисера театру з
літературної частини Л ФРОЛОВА.
Наш театр — один з
найстаріших у Росії — він
заснований 1815 року. От
же, традиції колектив має
багаті. Ми свято бережемо
і примножуємо
їх. У всі
часи наш театр відгукував
ся на визначні події, праг
нув яскраво й правдиво
відтворити на сцені життя
^робітників і селян, просла'Лвиги бойові і ратні под.зи-

радянських
людей.
І сучасний репертуар ми
намагаємося
підбирати
так, щоб глядач, роздуму
ючи над виставою, знахо
див
у ній
співзвучність
своїм думкам і почуттям.
Сьогодні на сцені нашого
театру
йдуть
спектаклі
«Правда серця» Л. Мойсе
ева, «Грабіж» М. Лєскова,
«Вербичка
негілакуча»
ги

А. КОРІНЬ,
заступник директора
обласної
бібліотеки
для дітей імені А. П.
Гайдара,

Вісім команд, нотрі пере
могли в районних і зональ
них змаганнях,
міряються
силою, спритністю, нмітливістю, складають
іспит на
мужність,
витримку, спор
тивне загартування. Уб учас
ників — представників Солгутівсьної СШ Гайворонського району, Долинської де
сятирічки Кг 1, Знам’янської
СШ N5 1, ГІомічнянської се
редньої школи № 1 Добровеличківсьного
району, СШ
№17 м. Олександрії і Свігловодської десятирічки № 2.
Крім школярів у фіналі «Ор
лятка» беруть участь юнар
мійці
Кіровоградського
МПТУ № 4 та Олександрій
ського МГІТУ № 7.

У перший день гри після
урочистого відкриття відбу
лася естафета за програмою
цивільної оборони та медич
но-санітарної підготовки.
Сьогодні і завтра — най
відповідальніші дні гри. Ви
значаться переможці у кон
курсі строю і пісні, змаган
нях з кульової стрільби, ГТО.
У неділю, б червня, юнар
мійці візьмуть участь у військово-спортизній естафеті.

Т. СЇОРОЖУК.

М. Алексеева, «Аморальна
історія» Е. Брагінського і
Е. Рязанова,
«Святий
і
грішний» М. Варфоломее
ва, «Принцеса Турандот»
К. Гоцці, «Школа лихо
слів’я» Р. Шерідана.
Ми гордимося,
що на
сцені нашого театру висту
пали такі корифеї росій
ського театру, як М. Щепкін, П. Мочалоз, В. Живокіні, М. Савіна, В. Давидов.
П. Стрепетова, М. Єрмолова. їхні заповіти є тим най
вищим і найсвятішим, чи/л
живемо на сцені.
Високо несе честь ра
дянського мистецтва нове
покоління акторів. Справ
жніми
майстрами сцени
стали заслужені
артисти
РРФСР М. Колессва, П. Воробйов,
В.
Калюжний,
С. Козлов; популярністю у
глядачів користуються ар
тисти
В.
Коваленко,
А. Мойсеева, С. Савенкова,
Л. Макарова,
В. Фролов.
Кіровоградці зможуть оці
нити їх майстерність ; та
лант.

...І граматика теж
Як і завжди, до нашої
студії надійшли твори початкуючпх поетів. Напи
сали нам
кіровоградці
В. Авраменко, Я. Михальчі,
С. Порало, а також
В. Головацькпй, М. Просп
ите
із
Долшіського,
A. Пташник з Новоархаигсльського,
В. Хміль з
Добровеличк і вс ь к о г о,
B. Жушмап з Гайвороііського, Н. Маиькова з Олек
сандрійського. 10. Цюпка
з Кіровоградського, О. Фі
алко з Маловпсківського,
В. Плохий, М. Мпсак і
Л. Яцун зі Зиам’яиськдго
районів. Поезії їхні дещо
різняться тематикою і ча
сом написання.
Майже всі згадані авто
ри досить тумаішо уявля
ють, що таке техніка вір
шування, що входить до
арсенал}' художніх засобів

ЗАОЧНА СТУДІЯ «СІВАЧА»

поетики. Більше того, ок
ремі початківці не в ладах
із граматикою.
Один із авторів вирішив
надіслати свій вірш до га
зети, щоб
порадитися. І
правильно зробив. Але
процитуємо кілька рядків
з вірша:
У тебя синие глаза
У тебя красивая походка
Есть в тебя родимый
брат и родная тетка.

Подібних
прикладів
можна навести чимало. І
всі вони свідчать про одне:
паші автори ще мало пра
цюють над власними тзорами, не вдосконалюють
свою майстерність, а, от
же, і не намагаються від
найти цікавий образ свіже
порівняння, епітет тощо. І
як приємно, коли між без
помічними й шаблонними
строфами зблисне непов
торними гранями справж

ня поезія. Ось чому тут хо 
четься повністю навести
мініатюру олексапдрійцл
Володимира
Дерусоза
«Весна».
Мы снова убегаем от
зимы.
Ручьи таранят ледяную
крышу.
И солнца луч
из облачной тюрьмы,
Как узнин
нераскаявшийся,
вышел.
Легко дышать...
И жаждет
обновленья.
Разбуженная ветрами
земля.
А вдоль проселков,
преклонив колени,
березкам что-то шепчу г
тополя.

Шановні колеги, думай
мо над кожним рядком. І
не забуваймо про техніку
віршування...
В. ГОНЧАРЕНКО,
член обласного
літ
об’єднання.
і і

---------------- —«Молодий комунар»

----- 4 стор.

Ті 1 в е к р я и Тр р в и я

Цього року літній се
зон у кінотеатрах області
відкривається
фільмом
«Рік дракона», поставле
ним на кіностудії «Кааакфільм».
„іОбширні
землі Цент
ральної Азії заселені уй
гурами. В нинішньому Ки
таї це пригноблена націо
нальна меншість. Уйгурів
асимілюють, знищують їх
ні національні
традиції,
культуру, мову. Так було
Ій двісті років тому. Уйгу
ри боролися за свою не
залежність. В XIX столітті
Було вісім повстань, в ни-

—

J БИП/СКу
«Хгрань»

ція

1

нішньому —
десять. У
фільмі розповідається про
трагічну поразку уйгурсь
кого
народу в боротьбі
проти пригноблювачів, яку
очолила дівчина Маїмхан.
Сценарій фільму напи
сав Юрій Візбор. Основою
послужив роман Зія Самаді «Маїмхан». Режисерипостановники
Асаналі
Ашимов і Цой Гук 1н.
З популярними актора
ми — Тетяною Дороніною,
Олександром Аржиловським, Леонідом Янозським,
Миколою Гриньком, Мико
лою Пастуховим
глядачі

Наше місто
наповнене
медовим
ароматом білої
акації. У Новоукраїнці і
селах Кіровоградського ра
йону її квіти
мають не
повторний бузковий відті
нок, що падає красуні осо
бливої привабливості. До
восьми кілограмів цілющо
го меду, дає в середньому
дерево білої акації.
Невибаглива, непогано
озброєна колючками гостя
з Північної Америки добре
прижилася на Україні, Ку
бані, в Молдавії. У Європу
привіз її в 1635 ропі садів
ник Беспасіап
Робін. На
його честь
Карл Ліїніей,
систематизуючи рослини,
назвав рід, до якого вхо
дить акація, робінією. До
нашої країни дерево по
трапило па початку мину
лого століття. З-під Одеси
почався її похід по півдню
країни.
У перші повоєнні роки

I

орган Кировоградского
областного комитета
ЛКСМ Украины
Но украинском чшке

С. ІЛЛЯШЕНКО,
редактор
обласного
управління кінофіка
ції.

'

Наступний номер «Молодого комунара»
•четвер, 10 червня.
1

В. о. редактора

еул. Луначарського, 36
Індекс 61 Н>3.

№
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ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1982—1983 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
по спеціальностях:
швачка-мотористка — строк навчання 1 рік;
кравець чоловічого, жіночого і дитячого верхнього
одягу — строк навчання 2 роки;
кравець верхнього одягу з умінням робити розкрій
— строк навчання 2,5 року;
пошивник втуття — строк навчання І рік;
кравець легкого плаття —сірок навчання 1,5 року;
в'язальниця папчішно-шкарпетного виробництва —
строк навчання 1—2 роки;
і
перукар широкого профілю — строк навчання 1,5
року.
До училища приймають юнаків та дівчат віком від
16,5 до 20 років з освітою за 10 класів. Учням випла
чується стипендія ЗО крб., відмінникам—підвищена на
25 процентів.
Учням, які навчаються па спеціальностях; швачка- ...
мотористка, пошпвепк взуття, в’язальниця панчішношкарпеткового виробництва, доплачують до стипендії
стільки, щоб загальна сума, яку одержує, учень щомі
сяця, дорівнювала рівню тарифної ставки (мінімаль
ної) робітника першого розряду. Під час виробничої
практики учням цих спеціальностей виплачується 5’3
процентів від заробленої суми По закінченні навчайпя їх забезпечують роботою в Дніпропетровському
або Кіровоградському виробничих швейних об’єднан
нях, па кіровоградських взуттєвій
або паїїчішношкарпетковіїі фабриках.
Учні, які навчаються по спеціальностях: кравець
верхнього одягу, кравець легкого плаття, кр ївспь
верхнього одягу (з умінням робити розкрій), перукар,
під час виробничої практики одержують третину від
заробленої суми. По закінченні навчання їх забезпе
чують роботою в раїіміськпобуткомбінатах і на фаб
риках індпошиву Кіровоградської області.
Для кавчання по спеціальностях: кравець (з умін
ням робити розкрій) та перукар
приймають лише
осіб, які мають направления побуткомбіпатів, фабрик
індпошиву, комбінату «Промінь».
Училище має необхідну навчально-матеріальну ба
зу, воно оснащень сучасним устаткуванням.
Початок занять — 1 вересня.
Гуртожитком училище забезпечує.
Для вступу необхідно подати такі документи:
заяву на ім’я директора, документ про освіту, до
відку з місця проживання, характеристику, шість фо
токарток 3X4 см. Особисто подаються паспорт або
свідоцтво про народження.
Документи приймають по 30 серпня.
Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Гоголя, 79.
Приймальна комісія.

на 1982—1983 навчальний рік

4—5 червня — III обласні спортивні ігри молоді—
гімнастика спортивна (Кіровоград);
5
фінал кубка області з футболу (Кіровоград);
5 —ІЗ
чемпіонат області з російських шашок —■
чоловіки (Кіровоград);
11 — ІЗ
чемпіонат області зі спортивного орієнту
вання (Світловодськ);
11 13
першість області з городків (Гайворон);
19——20 чемпіонат Кіровогоада з велоспорту (Кі
ровоград);
19—-20
чемпіонат області зі стендової стрільби
(Кіровоград);
20 27
республіканський відбіпковпіі турнір з
баскетболу (Житомир, Луцьк, Перлівка);
22 26
I II республіканські споргіівпі ігри — лег
ка атлетика (Київ);
22 26
першість РСР з плавання (Дніпропет
ровськ);
27 — ПІ Геспублікансіжі спортивні ігри — ве
лоспорт (і Іовомосковськ)24-30 - першість УРСР серед юнаків з городків
(Львів);
1

м. Кіровоград,

училище

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧИШ

МІСЯЦЬ СПОРТИВНИЙ

3460S0. МСП

технічне

020201480100

Текст і фото
М. НОЖКОВА.

НАША АДРЕСА:

Кіровоградське

Зам. 56.

На фото: квіти білої ака
ції.

Можна й не бути на ста Але гості одразу помітили
діоні,
а тільки з вулиці цього завзятого нападаю
«стерегли»
.слухати, як уболівальники чого і всюди
реагують на події, що від його. Спробував звільнити
ся
бід опіки
спартанівців
суваються
там, і одразу
збагнеш, в якому
ключі Серпи Ралюченко. Не зміг.
А хто ще з гравців «Зір
проходить матч.
Цього разу більшу час ки» хоч би на кілька хви
лин
був
у ролі лідера?
тину першого
тайму на
команди
стадіоні спортклубу «Зір Може, напітан
іОріи
Касьонкін
чи ком
ка» панувала відносна ти
сорг
«Зірки»
Ігор
Чернен
ша. Уболівальники чекали.
ко/
Перший
з
них,
здава
Чекали
і дивувалися: що
лось,
зовсім
забув
про
свої
сталося з кіровоградсанигли футболістами?
Жито обов’язки — був млявим,
ніяк
не
міг
зібратися,
раз
мирські спартаківці, котрі
одразу захопили ініціати по раз метушився. В пер
тан і не
ву, відзначалися злагодже шому таймі він
ністю дій у всіх ланках. зробив жодного красивого
удару
по
м'ячу.
В
друго
Були ігрові моменти, коли
му... його замінили.
вони без особливих переА гості йшли е атану. І
шкод проходили до воріт
Валерія
Музичука
Він коли на 64-й хіилині трав
справді був на своєму міс мований Сергій Рзг.кисио
ці. Тричі завмирали трибу чекав неподалік воріт гос
ни стадіону — гол не ми- тей свого лікаря, вони без
нучий. Та голкіпер «Зірки» особливих перешкод про
йшли до
ворогарського
виручав свою команду.
Кільна
індивідуальних майданчика Валерія Музи
атак спробував
провести чука. Мініатюрна комбіна
Ярослав Бобиляк,
котрий ція, такий собі незавидний
житомирянина
на великих
швидкостях, Удар
віртуозно обводив
жито В. Шишкова, і м’яч в. сіт
мирських захисників і по- ці воріт.
силав м’яч до їхніх воріт.
М. КРОКУН.

«Молодой коммунар»

нощів у житті, але він не
втікає від
них ..Автори і
герої цієї стрічки ведуть
цікаву розмову про будні
і турботи
землеробів. У
ролях:
Сергій Проханов,
Олена Соловей,
Віктор
Павлов. ВиробництЕо кіно
студії «Ленфільм»
Глядачі музичного філь
му «Ось така музика» (сце
нарій Б. Шустрова, режи
сер О. Воронцов) разом з
його героїнею — випуск
ницею музичного училища
Люсею Бєляєвою перене
суться в один з радгоспів
Нечорнозем'я,
стануть
свідками того, як дівчина
починає свою трудову ді
яльність. Картину створено
ча Свердловській кіносту
дії за участю акторів Ірени
Кокрятської, Бориса Нев
зорова, Віри Титової, Єв
гена Шутова.
В основі сюжету карти
ни ризьких кінематогра
фістів «Слідством установ
лено» (сценарій Л. Медзедовського і К. Раюпорта,
режисер Ада Неретнієце)
— розслідування крадіжки
величезної суми грошей і
вбивства.
Слідство веде
висококваліфік ораний
слідчий прокуратури Рута
Граудіня. В цій ролі гля
дачі побачать народну ар
тистку СРСР Вію Артмане,
її партнери
по фільму —
Леонід Кулагін, Гунар Цилінський, Валентина Тализіна.

на вулицях Кіровограда
.акації було набагато біль
ше, ніж тепер. Але й за
раз, коли створено ансамб
лі лип на вулицях Леніна
та Карла Маркса, каштанір по вулиці
Шевченка,
кленів по вулиці Медведе
ва, біла акація посідає в
озелененні міста далеко не
останнє місце.
За сприятливих умов де
рево досягає 35-метрової
висоти і метрової товщи
ни, відрізняючись красивим
візерунком кори.
Квіти і кора акації ши
роко застосовуються в ме
дицині.
Вона успішно несе вахту
в полезахисних лісосмугах,
укріплює грунт яруг.
Цвітіння
білої акації
знаменує прохід літа.

— «Спартак» — 0:1

;

зустрінуться у фільмі «Ка
піж». Це житейська історія
про щирість людських сто
сунків, про кохання і вза
єморозуміння. Картину по
ставив режисер А. Бенкен
дорф за сценарієм Г. Шев
ченка на кіностудії
імені
О. П. Довженка.
Тему життя трудівників
села розкривають драма
тург В. Потєйкін і режисер
В. Каневський у кіноповісті
«Сільська історія».
її ге
рой — молодий, .закоха
ний у свою професію ме
ханізатор Григорій Горе
лов. У нього багато труд
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А. РОМАНЮК.

на денне та вечірнє нав
чання.
Технікум готує на базі
восьмирічної і середньої
школи:
техніків-технологів
по
ковальсько - штампувап-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
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-

ТЕЛЕФОНИ^ відділу листів І масової роооти
2-45-36; відповідального секрета
рю “ 2-46-87; відділу комсомольського
•>
~ <‘46-57; відділу пропаганди —
ЛІДДІЛУ учнівської молоді
—
‘4‘>: 3,ДА'ЛУ військово патріотичного
виховання та спорту — 2-45-35; відділу
— 2-56-65; фотолабораторії —
2-45-35; коректорсько? — 3 61 83; нічної
редакції — 3-03-53.
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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 — 30 крб. на
місяць, іногородніх забез
печують гуртожитком.
Еступники подають заяву
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 длітЛ,
тих, хто має стаж практич
ної роботи, а також вступ
никам на вечірнє відділен
ня. Паспорт.
військовий
квиток, приписне свідоцт
во подаються особисто.
Прийом док/ментів з 1
червня.
Приймальна
комісія
працює щодня крім неді
лі, з 10 до. 18 години.
Адреса технікуму: м. Кі

ровоград, вуп. Фрунзе, 6.
Топ.
7-04-61.
7-26-11,
7-03-81.
ДИРЕКЦІЯ.
Зам. 55.
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