
(виробничим завданням де

сяти місяців колектив кіро

воградського Західного під-

сб'сднання «Дніпроенерго».

У цьому — велика заслуга

сомольсько-молодіжні

у Добровеличківському, Го-

тальний ремонт підстанцій

лованівському, Гайворонсь-

сне строку закінчили капі-

приємства електромереж
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ПОЧИНАЄТЬСЯ

перші 
поспі- 
брпга-

Д. Хащеватський 
із кращих мехапі- 
господарства. Ма

та кз 
запи-

ІІШІІІЙ 
може 

справа, яку

М. ЧУБ, 
учитель.

с. Перегонівка.
Голованівський район.

З людини
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людніш 
відомі

ОРГАН КІРОВО КОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

♦

Єиходить
з 5 грудня 1939 р

Як гордо звучать ці сло- 
ва у вустах кожного, хто 
мовить їх. Тоді постає в 
уяві безкрайнє пшеничне 
поле з притишеним шепо
том золотих колосків, про
сторі соняшникові Лапи, 
що усміхаються сонечками 
до голубого неба, поля 
кукурудзяні, бурякові, лю
цернові.

Усе не не зросло само 
по собі, кожну рослину 
дбайливо доглядали люди, 
які носять славне ім’я — 
хлібороб.

До великої сім’ї хлібо
робів належить і молодий 
механізатор колгоспу 
«Дружба», депутат облас
ної РадіГнародннх депу
татів Дмитро Хащеватсь- 

й.
Закінчившії п’ять років

Достроково справився з

молоді підприємства. Ком

лективи енергетиків рані- 

кому і Вільшанському райо

нах, забезпечили безпере- 

б'йне постачання електро
:: ' ’ . • .

енергією підприємств, сіль

ськогосподарських об'єктів, 

населених пунктів цих рано-

Найкращих успіхів у пра
ці добився комсомольсько- 
молодіжний колектив, який 
єчолює інженер член комі
тету комсомолу Андрій 
Швець. Електромонтери, ре
пейники на п’ять днів рані
ше строку ввели в дію нозу 
підстанцію у с. Таужному 
Гсійаоронського району, що 
дало змогу забезпечити 
електроенергією новий тва
ринницький комплекс кол
госпу імені Ілліча.

Комітет,. комсомолу від
значив роботу електромон
терів Івана Колесника і Анд
рія Мокряка.

В. МАНЬКО, 
інженер.

СНІ! і

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН. ЄДНАЙТЕСЯ!

КМК: СЛОВО І ДІЛО
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НАШ СУЧАСНИК

де й здобув 
механізато- 

учіїлиіца по- 
у рідшій кол-

тому Підзнсоцьку середню 
школу, Дмитро вступив 
до Головапівського проф
техучилища, 
спеціальність 
ра. А після 
вернувся 
госп.

— Тут залишився тому, 
що люблю техніку, село, в 
якому виріс, — щоразу 
каже при зустрічі з одно
класниками Дмитро. — Це 
найпочесшше — своїми 
руками ростити хліб, 
створювати достаток у 
кожному домі.

Коли молодий механі
затор, комсомолець Дмит
ро Хащеватський вийшов 
переможцем соціалістич
ного змагання серед меха
нізаторів бригади, порішім 
привітав юнака суперник

по змаганню і найближчий 
помічник та наставник 
П. І. Телпчкань. Це ще 
більше підняло «святковий 
настрій.

Невдовзі молодий меха
нізатор пішов до лав Ра
дянської Армії Проводжа
ли його всім селом, дава
ли наказ служити чесно, 
самовіддано, а потім по
вернутися в свій колектив 
Теж якою радісною була 
зустріч з друзями, настав
никами, коли закінчився 
строк служби. У рідному 
селі його вже чекав 
М'ГЗ-50.

Ніші
— один 
заторів 
весні нинішнього року йо
му доручили очолити меха
нізовану лапку по впрощу-

вашпо високих урожаїв 
кукурудзи. Члени ланки 
зобов’язалися одержати з 
кожного гектара не менш 
як по .50 центнерів куку
рудзи в зерні. Можна з 
упевненістю - сказати, що 
плантації кукурудзи, виро
щені і доглянуті членами 
лапки Д. ХащеватськОго, 
дадуть щедрий урожай.

Надворі ледь-ледь почи
нає сіріти. Село ще дрі
має у передранковім тиші, 
яку зухвало будять 
півні, а Дмитро вже 

' шає до тракторної і 
дн.

— Не надокучає 
одноманітність? — 
тую Дмитра.

— Однії день па 
не схожий. Та й хіба 
надокучити -
любиш? Це ж як та після 
щира улюблена — ніколи 
не набридає.

Увечері агрегати поки
дають поле, прямують до 
польового стану. Один

П'ятирічка; 
рік 

другий

трактор не виходить із за
гінки. Здогадуюсь — зз 
кермом потужного велет
ня Дмитро Хащеватський.

— Дивуєтесь, що зміна 
закінчилась, а я ще її до
сі у полі? — усміхається 
хлопець. — Хочу закінчи
ти цю площу сьогодні, па 
завтра є нова ділянка.

Закінчує глибоку оран
ку передовий механізатор, 
завтра переведе свій аг
регат на конання цукрових 
буряків. Нині, працюючи 
па підготовні грунту па 
зяб, Дмитро щодня вико
пує завдання на 150—180 
процентів.

Таким результатом сьо
годні не здивуєш Д. Ха
щеватський, врешті, іі не 
збирається когось дивува
ти, він, як і па початку 
свого трудового шляху, 
просто працює, від душі.

Ю. МАНЗАР.
Ноеоархангельський 

район.

працю 
Хліб — 

держачи», 
хліборобе», 

витрачати 
миру ия 
хлібу на

Пріїщенлсшія учням 
нашої школи поваги до 
г-раці хлібороба, береж
ливого ставлення до хлі
ба починається ще з під
готовчого класу, 
дізнаються про 
значення з житті 
має хліб Добре
хлопчикам і дівчаткам 
слова нашого земляка 
двічі Героя Соціалістич
ної Прані О В. Гіталова: 
«Хліб — не найголовні
ший і найдорожчий плід 
матері-землі і рук люд
ських. Цс паша трнвогз і 
радість, паші недоспані 
ночі, наїла постійна дум
ка і турбота».

Не раз зустрічалися 
учні десятирічки з людь
ми. які вирощують хліб, 
готували піонерські та 
комсомольські .збори, ве
чори „а теми «Хліб — 
наше багатство бережи 
його», «Поважай ---------
своїх батьків», • 
сила і міиь 
«Уклін тобі. 
«Економно 
хліб», «Слава 
землі, слава 
столі».

Про те. звідки хліб бе
ре свій початок, учні ді
знаються. в пї ж л ж аюч п 
па екскурсії в поле, па 
тік, па хлібозавод. Ці по
дорожі допомагають 
хлопчикам і дівчаткам 
своїми очима побачити 
склад піні шлях віл зер
нини до запашного ок
райця на столі. А те зна
йомство з пряною ком
байнерів, трактористів, 
водіїв, пекарів, дозволяє 
розвинути у наших учнів 
інтерес до них професій.

І
і

робітннків ук- 
автоіосподар- 

впробшічого об’єд 
«<Дпіпроенергобуд-

. ВОДІЇВ 
машин, 
ставить
до лго-

оріентув;!- 
<НО ВІІ- 

Отеж

своєму
ВІЛЛІ- 

дас-

І Іогужпшї БелАЗ'540. 
вщерть завантажений гір
ничою масою, впевнено ви
бирався з глибокого 
кар’єру. Але водієві М. Бе
лочку швидкість велетня 
нагаду вала черепашачий 
біг. Зміна 'закінчувалася. 
Добре було б до приходу 
напарника зробити ще 
один рейс, двадцять третій. 
І Микола сильніше натис
нув на педаль, хоч тій уже 
нікуди було подаватися..

Два роки тому йому, мо
лодому комуністу, одному 
з кращих 
рупнепого 
ста а 
ііашія 
індустрія», довірили керу
вати ком со мол ьсько- м ол о- 
діжиою бригадою 
них незвичайних 
Робота па них 
підвищені вимоги 
ден. І оловие — ведійська 
майстерність, сила волі. І 
новий бригадир почав з 
того, що вивчав характери 
і звички кожного члена 
колективу, допомагав де
яким покінчити з особис
тою неорганізованістю 
Створюючи ядро КМК. 
Микола віддавав перевагу 
недавнім воїнам Хлопці. І 
котрі під час служби в ар
мії мали справу з могут
ньою технікою, незважаю
чи на свою молодість, кра
ще від інших 
лпея в обставинах, 
никали в дорозі, 
сержант запасу М Велич
ко має тепер у 
розпорядженні ні 
лешія загартованих, 
цняліноваїшх водіїв.

Добре йдуть справ и у 
КЛІК І ювілейного, 1982-іЧ). 
Готуюііі гідну зустріч 60- 
річчю утворення Союзу 
РСР, ХЛОПЦІ ВЗЯЛИ ПІДЛІ - 
щепі зобов'язаний: друю- 
го року одинадцятої н’я- 
тлрічкл доставити па за
вод ,60 тисяч тиші грані
ту. Цього рубежу вони ДО
СЯГЛІ) пабтчто раніше — 
16 вересня і шші трудять
ся в рахунок лютого 
1983-го.

В індивідуальному 
першщтві лідирують 
дндаї у члени КГІРС 
тор Гладченков та Анато
лій Тарловський. Змінні 
завдання вони виконують 
па 120 процентів.

Комсомольсько - моло
діжний переміг в облас
ному соціалістичному зма
ганні серед споріднених 
колективів, одержав пере
хідний червоний прапор 
обкому комсомолу. А нев
довзі хлопці підтримали 
ініціативу Москвичів про 
проведення 18 грудня ко
муністичного 
присвяченого 
СРСР. Вирішили працюва
ти того дня тільки на за
ощаджених паливно-мас
тильних матеріалах.

Велику роль V мобіліза
ції членів КМК відіграє 
особистий приклад брига
дира Микола утримує 
свою машину у зразково
му технічному .стані і що
зміни прагне одержати від 
неї найвищу віддачу Бо
ротьбу за додатковий 
рейс, за додаткову тонну 
граніту в кузові самоски
да слід вести кожної хви
лини, вважає він і вима
гає цього лід своїх това
ришів.

За самовіддану працю, 
вміле керівництво брвга- 

I дою М. Величка нагород
жено грамотам» «автогос
подарства, 
об’єднання, 
енергетики СРСР

м. ВБНЦКОВСЬКИИ, 
Ьгромадський корес

пондент «Молодого 
комунара» 
м. Свігловодсьн.

І
%

4і

су- 
кан- 
Вік-

суботшыз,
ЮВ1ЛЄЮ

І
инробшнюго 
Міністерства
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ВПЕВНЕНІСТЬ
Збори ці була особливи

ми для комсомольців кол
госпу імені Комінтерну. І 
не тільки через те, що звіт
но-виборні, а ще й тому, 
що проходили в День на
родження комсомолу. Ко
жен, хто виступав на них, 
намагався звірити справи. 
свої і комсомольської ор
ганізації з досягненії імн 
всього народу.

Господарство успішно 
справилося з планами ви
робництва і продажу дер
жаві основних сільськогос
подарських продуктів. За 
дев'ять місяців цього року 
вироблено 5120 центнерів 
м’яса. План продажу ного 
державі викопано иа 103 
проценти. Перевиконано 
річне завдання по прода
жу молока.

Для кожного молодого, 
трудівника колгоспу сгало 
правилом: сьогодні рекорд
ні результати — для пере
довиків, завтра •— норма 
для всіх. Олександра Ма- 
карука, Юрія Омельчеика, 
Миколу Завгородіїього за 
досягнуті успіхи було за
несено на районну ком
сомольську Дошку поша
ни. Високих виробничих 
показників досяг механіза
тор Василь Лисенко. При

ЗВІТИ І ВИБОРИ

річному завданні виробити 
1600 гектарів умовної 
оранки вік трактором 
ЮМЗ-6 виробив 2142, що 
становить 134 проценти 
плану. , .

Шофер Олександр Біля?, 
єв план 9 місяців цього 
року перевиконав на 4000 
тонно-кілометрів і заоща
див при цьому 340^ кіло
грамів пального. Комсо
мольці і молодь господар
ства разом зі старшими 
трудівниками району ство
рюють півторарічний запас 
кормів для громадської 
худоби. Планується про? 
вести суботннк по утеп
ленню та благоустрою

тваринницьких ферм. У 
комсомольсько ■ МОЛОДІЖ
НИХ колективах, а їх у кол
госпі два, народилася цін
на ініціатива «Кожному 
комсомольському полю — 
знак якості».

У доповіді секретаря 
комітету комсомолу В. Те- 
рещенка об’єктивна оцінка 
була дана успіхам, відвер
то говорилося про недолі
ки. Зокрема, у підбитті 
підсумків соціалістичного 
змагання, його гласності, у 
проведенні атеїстичної 
роботи серед молоді. Мало 
уваги приділялось впро
вадженню в життя нових 
радянських обрядів, питан
ням зміцнення молодої сі
м’ї, морально-естетичному 
вихованню юнаків і дівчаг.

Щороку комсомольська 
організація колгоспу по
повнюється випускниками 
місцевої школіг,” окремих 
комсомольців приймають 
до лав КПРС. Цього року, 
наприклад, рекомендації 
для вступу у кандидати і 
члени партії видано Воло
димиру Долину, Миколі 
Гусєву, Світлані' Бєлкіній, 
Олександру Біляєву, Ми
колі Переляку.

В. КРУТЬ, 
інструктор райкому 
ЛКСМУ.
Онуфріївський район.

а так було: і вдома, і в школі ми часто чули: «Не 
будеш добра вчитися — підеш волам хвости крути- 

™Давно на полях виконують важку роботу залізні 
коні, і тепер уже інше чують діти: «Погано зчити- 
мешся — не станеш ні механізатором, ні шофером».

Кажуть, усі професії хороші. Та, певно, найпочесні- 
ші з усіх — це професії хлібороба, тваринника. Бо 
достаток у кожному домі, на кожному столі почина
ється з поля і ферми, з нелегкої повсякденної праці 
людей — господарів землі. А любов до землі, до 
хліборобської справи прищеплюється з дитинства, 
зі шкільної парти.

професії трактористів, 
шоферів, токарів, буді
вельників набувають нині 
в Маловисківському між
шкільному навчально-ви
робничому комбінаті. Рад
госп «Ташлицький» у по
рядку шефської допомоги 
виділив нозий трактор для 
навчання учнів у МНВК, а 
також придбав для Плеге- 
ноташлицької десятирічки 
лише в цьому році на
чальних посібників, різних 
приладів, інструментів

ПОРІДНИЛИСЯ З ПОЛЕМ

Багато молодих раціоналізаторів працює на Кіровоградському заводі радю- 
виробів. Ігор РУБАН — один із них. Лише нинішнього року комсомолець подай 
три раціоналізаторських пропозиції, дві з них впроваджені у виробництво.

ТРУДОЗЕ назчання, — 
говорить директор 

Плетеноташлицької деся
тирічки Лідія Іванівна Но- 
фенко, —— починається з 
того дня, коли дитина пе
реступає поріг школи. — 
У нас обладнана робоча 
кімната для учніз 1—3 кла
сів, де є зсе необхідне 
для трудового назчання. 
Вихованці десятирічки, по
чинаючи з першого клас/, 
заповнюють анкету «Ким 
бути?». Вчителі виявляють 
нахили дітей і в такий спо
сіб з малих літ спрямову
ють учнів на вибір профе
сії.

Система трудового нав
чання учнів у школі грун
тується на тісному поєд
нанні вивчення основ наук 
з продуктивною діяльніс
тю. І це зрозуміло — ад
же безпосередня участь 
дітей у праці — найбільш 
дійова форма професійної 
орієнтації.

От і цього літа на полях 
місцевих радгоспів «Таш
лицький» і «Кіровоградсь
кий» старшокласники пра
цювали на тракторах і 
комбайнах рід керівницт
вом досвідчених механіза
торів. транспортували і 
сушили зерно, доглядали 
просапні культури. Що
ранку понад сто юних хлі
боробів поспішали в поле, 
щоб разом із батьками і 
односельцями збирати 
врожай.

Серед тих, хто відзна
чився, кому на святі пер
шого дззінка директор 
радгоспу «Ташлицький» 
Г. Ф. Плис і голова проф
кому радгоспу «Кірово
градський» Л. М. Горо
бець вручили цінні пода
рунки, були Олег Шостак, 
Володимир Мосузенко, 
Олександр Пономаренко, 
Ігор Кучинський, Сергій 
Продай, Лариса Бідряк, 
Ірина Діхтяр, Олександр 
Палій, Віктор Назаренко.

У виробничій бригаді, у 
таборі праці і відпочинку, 
який функціонує вже п’я
тий рік, старшокласники 
проймаються турботою 
про хліб, почувають себе 
причетними до великої 
спрази розвитку сільсько
господарського виробниц
тва, піднесення ексномі си 
і культури села. Молодих 
трудівників оточують ува
гою партійні, профспілко
ві і комсомольські органі
зації господарств, настав
ники. Справжніми коміса
рами молоді зарекомен
дували себе бригадири 
тракторних бригад В. С. 
Слюсаренко і А. Л. Доло- 
кз, керівники рільничих 
бригад радгоспів Г. І. Іг- 
натенко і Т. А. Зубчик, 
тракторист В. Д. Репінсь- 
кий доярка Є. Ю. Окови
та, шофер М. П. Пислиця, 
Вони й самі є взірцем тр/- 
дового сумління.

68 учнів 9—10 класі

майже на 2 тисячі карбо
ванців.

Залучаються учні до ро
боти на пришкільній нав
чально-дослідній ділянці, 

■де ’завідуючою вчителька 
біології, кавалер ордена 
їрудового Червоного Пра
пора -Р, Т. Бутко. І в тому, 
що шкільна їдальня у пов
ній мірі забезпечена ка
пустою, морквою, столо
вими буряками, цибулею, 
огірками, помідорами,
картоплею — заслуга 
юних овочівників.

Нинішньої осені учні 4— 
10 класіз під час недільни
ків допомагали радгоспам 
у збиранні пізніх культур. 
На їх рахунку — 1653 
центнери зібраних огірків, 
331 центнер картоплі, 49 
центнерів моркви та 2670 
центнерів очищеної куку
рудзи.

Таким чином учні внес
ли свій скромний вклад у 
виконання Продовольчої 
програми.

На підтримку ініціативи 
учнів Комишузатської се
редньої школи Новоукра- 
їнського району тут ство
рені і діють під девізом 
«Бережливість у малому 
— економія у великому» 
пости бережливих. Добре, 
зокрема, ця робота веде
ться у 2 і 3 класах, де ви
ховательками Л. М. Туз і 
Г. Я. Вальтер.

Г. ПОЗДЯЯК. 
в Маловисківський район.

Фото В. ГРИ^А.

__ . ■

і^пішіяА
^д#8Йстшін/

««ВАТИН
ТРАНСПОРТ»

Так називалася корес
понденція, надрукована в 
«Молодому комунарі» 9 
жовтня нинішнього року.

Як повідомив редакцію 
перший секретар Компані-

ївського райкому комсо
молу Сергій Берко, публі
кацію було розглянуто на 
спільному засіданні бюро 
райкому і раді по народ
ній оезіті райвно. На засі
дання було запрошено ке
рівників МНВК В. І. Скоч- 
ка, О. І. Пуриша. Ранком 
комсомолу звернувся до 
правлінь колгоспів і сек
ретарів комсомольських 
організацій з проханням 
забезпечувати нормальний 
підвіз школярів у МНВК. 
Внаслідок вжитих заходів 
учні Першотравенської 
СШ (колгосп імені Уриць- 
кого) і Лозосатської се-

редньої школи (колгосп 
«іскра») у дні занять в 
МНВК вже забезпечують
ся автобусами. В колгоспі 
імені Тельмана вирішуєть
ся питання про обладнан
ня спеціальної автомаши
ни для підвозу учнів Зе- 
ленівської десятирічки.

Питання професійної під
готовки учнів міжшкільним 
навчально - виробничим 
комбінатом найближчим 
часом буде заслухано на 
спільному засіданні бюро 
райкому комсомолу і ради 
по народній освіті райвно.

ХОЛОСТІ ОБЕРТИ,
або Чому залежується металобрухт у 

тресті «Кіровоградводбуд»

ВИКОНУЮЧИ РІШЕННЯ XXVI З’ЇЗДУ КПРС ТА XIX 
З’ЇЗДУ КОМСОМОЛУ, ЦК ВЛКСМ І ГАЗЕТА «КОМ
СОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» ПРОВОДЯТЬ ВСЕСОЮЗНУ 
КОМСОМОЛЬСЬКУ ЕСТАФЕТУ ЕКОНОМІЇ ТА БЕРЕЖ
ЛИВОСТІ. БОНА ПРОЙДЕ ЧЕРЕЗ КОЖНУ РЕСПУБЛІ
КУ І ФІНІШУЄ НАПЕ°ЕДОДНІ 60-РІЧЧЯ УТВОРЕННЯ 
СРСР.

ОТ ЕЗАБАРОМ про свої 
здобутки звітуватиме 

комсомол України, тоб
то і ми з вами. А чи 
все зроблено? Чи на
вчилися ми не проходити 
мимо кинутого на землю 
окрайця хліба, працюючо
го вхолосту верстата, пала- 
рчих у смітникових багат
тях старих книг та зноше

ного одягу? Відверто ка
жучи, не зовсім.

Пригадаймо, як зде
більшого реагуємо на 
факти, що мають чітке ви
значення — безгосподар
ність В одному випадку 
дивуємося, в іншому — 
обурюємося^ Далі, як пра
вило, не йдемо А настає 
відповідний момент — • 
самі, змагаючись Із алас-

ною совістю чи й навіть не 
вагаючись, викидаємо, па
лимо, нищимо... І диву
ються, обурюються інші. 
Потім, схаменувшись, вда
ємося до «кампаній»,.зби
раємо те, що вчора вики
дали. Але і тут не завжди 
доводимо справу до кін
ця...

Гортаємо матеріали ос
танніх рейдів Ленінського 
районного штабу «Комсо
мольського прожектора» 
м. Кіровограда. Прожек
тористи перевірили 12 під
приємств та установ і ви
явили 52 тонни не зданою 
«Вторчормету» металевого 

брухту. На жаль, з таким 
явищем, коли ззлежується- 
ся вже заготовлений «дру
гий хліб» мартенів, зустрі
чаємось нерідко. На пер
ший погляд, нічого страш
ного: зібрали до купи — 
значить, не пропаде. Але 
ж навіщо збирати? Щоб 
лежало?

Серед господарств, пе
ревірених прожекториста
ми, — автоколона № 1 
тресту «Кіровоградвод- 
ОУД». У день рейду там 
було виявлено лише тонну 
брухту. Are нині його на
громадилось значна біль
ше.

...Разом із секретарем 
комсомольської організа
ції тресту Юрієм Галушкі- 
ним оглядаємо брухт у 
дворі автоколони. Списа
ні машини (саме так ска
зав Ю. Галушкін, який пра
цює інженером у відділі 
головного механіка трес
ту), точніше — рами, ка
біни, кузови, ресори і есе 

інше, що залишилося від 
машин, лежало горою.

— Тонн тридцять буде? 
— запитуємо Юрія.

— Буде.
— Чому ж лежить?
—• Справа в тому, що 

азтзколона успішно вико
нує план і якщо зараз зда
ти і перевиконати завдан
ня, то в майбутньому до
ведеться шукати.

Цікавимось, як же справ
ляється зі здачею брухту 
весь трест. І виявляються, 
що при плані на дев’ять 
місяців 412 тонн здано 
тільки 305.

Було б нелогічно, роз
мовляючи із секретарем 
комсомольської органі
зації, не запитати про ді
яльність прожектористів. 
Ось кілька фактів. Питан
ням збирання та здачі 
брухту вони не займалися. 
Навіть своєї стіннівки штаб 
«КП» не випускає, а тільки, 
за словами Ю. Галушкіна, 
бере участь у випуску 
газети, що є органом ад-

міністрації, партійної,
профспілкової та комсо
мольської організації..
Можна погодитися з тим, 
що нелегко організувати 
роботу в тресті, підрозді
ли якого розкидані мало 
не по всій області. Крім 
того, і секретареві, і на
чальнику штабу часто до
водиться бувати у службо
вих відрядженнях. Але ж 
відрядження—це ще й чу
дова нагода пожвавити не 
місцях діяльність прожек
тористів. На жаль. її тут 
не використовують.

А. ЧЕРНЯВСЬКИЙ, 
заступник голови Ле- 
ніського районного 
штабу «КП».

Ю. КИСІЛЬ, 
член районного штабу 
«КП».

В. РАЦА, 
спецкор «Молодого 
комунара».

м. Кіровоград.
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ОБОВ’ЯЗОК
НАШИХ ДІТЕЙ

У нашій сім'ї було зав
жди гамірно і разом- з 
там затишно. На сьогод
ні шестеро дітей вважа
ється багато, ми ж особ
ливих труднощів з вихо
ванням не відчували.

Я з чоловіком — учас
ники Великої Вітчизня
ної війни. У мирний час 
Антон Антонович служив 
у різних частинах. Бать
ковою дорогою пішли й 
сини. Старший Юрій за
кінчив Московську вій
ськову Академію імені 
М. В. Фрупзе, інші вій 
майор Радянської Армії. 
Вступив до військового 

^рїіжеііерного
Павло, а слідом 
Сергій. Навесні 
нього року до
донської Армії призвали 
наймолодшого — Ігоря.

Ми з батьком гордимо
ся дочкою Аллою, яка 
працює інженером у Киє
ві, та сином Леонідом, 
що обрав собі професію 
монтажника.

Старшому поколінню 
довелося бачити на влас
ні очі, скільки горя несе 
народу війна. Найбільше 
наше бажання — щоб 
наші діти і внуки зуміли 
зберегти на землі мир, 
не дали кинути у горнило 
війни здобутки народу. 
Це їхній обов’язок.

3. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, 
жителька м. Кірово
града.

училища 
за ним і 

ннніш- 
лав Ри-

СЛОВО — 
РОБІТНИКОВІ

МИР-ЦЕ
ЩАСТЯ ЛЮДЕЙ

Недавно у нас на за
воді був • комсомольський 
су боти нк. Вийшли на пьо- 

Депутати опозиційних 
партій у кнессеті остан
нім часом звертаються 
із запитаннями до членів 
кабінету про роль Ізра
їлю у «третьому світі». 
Так, депутат Шуламіт 
Аг.оні недавно зробила 
запит, скільки ізраїльсь
ких військових радників 
знаходиться у Гватемалі 
і які розміри поставок 
зброї у цю країну. Але її 
навіть не удостоїли від- 
й^ддю. Урі Порат, пред- 
сгазник прем’єр-мініст
ра, лише зневажливо ки
нув, що «зона сама не 
знає, про що каже». Шу- 
лам'т Алоні тим часом 
ставила запитання, вихо
дячи з повідомлень ізра
їльської та зарубіжної 
преси.

Як писала газета «Маа- 
рів», у березні ниніш
нього року глава гвате
мальської військової 
хунти генерал Ефраїн 
Ріос Монтт в інтерв'ю те- 
лекомпаніі Ей-бі-сі зі
знався, що державний 
перезорот. у результаті 
якого він прийшов до 
влади, вдався лише «зав
дяки тому, що солдати 
проходили підготовку 
під керівництвом ізра
їльтян». А в листопаді 
минулого року тодішні 
правителі Гватемали на 
церемонії відкриття ар
мійської школи зв'язку 

-^е£лічно дякували ізра
їльському послові за 
консультації і поставки 
електронного обладнан
ня. На думку Ш. Алоні, 
моаа йшла про поставки 
обладнання і підготовку 
персоналу для веден-

го спілчани, неспілкова 
молодь, наставники. Пра
цювали з натхненням, бо 
кожен знав: зароблені у 
цей день . гроші будуть 
перераховані до Радян
ського фонду миру.

Тепер наш, комсомоль
ський, рахунок у Радян
ському фонді »миру ста
новить більше двох тисяч 
карбованців. Надалі, ви
рішили молоді трудівни
ки нашого заводу, цей 
рахунок поповнюватиме
ться.

Кажуть мир особливо 
дорогий для тих, хто пе
режив страхіття війни. 
Але й ми, молоді, не 
менш цінуємо спокій у 
світі, чисте небо над го
ловою. Адже мир — це 
улюблена робота, вірні 
друзі, дзвінкоголосий ще- 
біт дітвори.

У мене підростають 
доньки, хороша сім’я. Я 
щасливий, і не хочу, щоб 
вибухи і постріли за
тьмарили моє щастя, щоб 
тремтіли мої діти. 1 по
ки стане сил, боротимуся 
за мир, оберігатиму його. 
Для себе, для дітей, для 
ьсіх людсії.

Цими днями ми, ком
сомольці заводу, обгово
рювали виступ товариша 
Л. І. Брежнєва ид нараді 
керівного складу Радян
ської Армії і Військово- 
Морського Флоту. У ньо
му ще раз було підтверд
жено послідовні зусилля 
Радянського Союзу, 
спрямовані на відвер
нення ядерної катастро
фи, дано глибокий аналіз 
нинішнього міжнародного 
становища, що загостри
лося з вини реакційних 
кіл Заходу. Усім серцем 
підтримуємо миролюбну 
політику КПРС, з готов
ністю відгукуємося па 
заклик товариша Л. І. 
Брежнєва подвоїти, по
троїти свої зусилля в бо
ротьбі за мир.

В. ТАЛЯ?, 
робітник Побузько- 
го нікелевого зазо-
ДУ-
Голозанізський райок.

ПРОГРАШНА
КАРТА СБІДЧИП^ТРЕСА

Французький журнал «Монд діплома- 

тік» опублікував статтю про політику Із

раїлю в Центральній Америці. Агент

ство преси Новини пропонує читачам цю 

статтю з деякими скороченнями.

ня операцій проти парти
занів.

Міністр економіки Із
раїлю Яаков Мерідор у 
приватній бесіді з пред
ставниками ділових кіп 
якось заявив, що Ізраїль 
має намір діяти в інтере
сах Вашінгточа в Цент
ральній Америці, Кариб
ському басейні, Півден
ній Африці і на Тайвані, 
оскільки через деякі по
літичні міркування Спо
лучені Штати не можуть 
поєною мірою надавати 
необхідну воєнну допо
могу. Як писала газета 
«Давар», минулого року 
на прохання адміністра
ції Рейгана Ізраїль виді
лив Сальвадору 21 міль
йон доларів із коштіз, 
одержаних ним самим 
від Сполучених Штатіз:

Те, що Ізраїль діє а 
Центральній Америці за-

одно з Вашінгтоном, дав
но вже не секрет. Задов
го до того, як Ізраїль 
стаз регулярним експор
тером військової техніки, 
він охоче сприяв підго
товці військових спеціа
лістів із країн «третього 
світу». Так, відділ по 
співробітництву і зв’яз
ках із зарубіжними краї
нами міністерства обо
рони Ізраїлю організу
вав спеціальні курси для 
вищих офіцерів із лати
ноамериканських країн, 
в тому числі Сальвадору 
і Гватемали. Вони навча
лися за програмою во- 
енізованної підготовки. 
Ці програми фінансува
лись Управлінням міжна
родного розвитку США.

Із відносин подібного 
роду Ізраїль мав для се
бе зиск. Після підписан: 
ня угоди з Сальвадором

ЗА НИР в УСЬОМУ СВІТІ-

ЗНА ЧИТИ ЗА ЖИТТЯ

Ззичними стали на вулицях міста таксі з написом «Працюю у фонд миру-. 
Перший подібний рейс здійснив три роки тому переможець соціалістичного 
змагання, ударник комуністичної праці наставник молоді Володимир Васильо
вич Касьяненко.

На знімку: втретє виконує рейс у Фонд миру член комітету комсомолу, 
один із кращих таксистів азтопідприємства 10001 Олександр АНГЕРТ

Фото І. КОНЗУгіА.

про поставку 24 літакіз 
Латинська Америка стає 
основним імпортером із
раїльської військової 
техніки. Замовлення на 
літаки «Арава», присто
совані для ведення опе
рацій проти - партизан, 
надійшли нездовзі від 
Нікарагуа, Гватемали і 
Сальвадору. З мовчазної 
згоди Вашінггона Ізраїль 
постачав зброю дикта
торському режимові Ні
карагуа до останього 
моменту його існування. 
Лише за дза тижні до 
повалення Сомоси по
ставки припинилися. Як 
відзначав Ернесто Кар- 
деналь, нині міністр 
культури Нікарагуа,
американці використали 
Ізраїль «як посередни
ка» при торгівлі зброєю.

Події тим часом пока
зали, що така позиція Із
раїлю загрожує непри
ємностями. На початку 
1979 року зник Ернесто 
Лієбес, ізраїльський кон
сул у Сан-Сальвадорі. 
Збройні сили національ
ного опору ззяли на се
бе відповідальність за 
ЦЮ акцію, а Ферман 
Сієнфуегос, який коман
дував ними на той час, 
заявив, що з консулом 
позелися як «із військо
вим злочинцем, причет
ним до продажу ізраїль
ських літакіз сальвадор
ським збройним силам»

Після цього випадку 
Ізраїль, закрив своє по
сольство а Сан-Сальва
дорі. Цей крок був ви
мушеним — ще тривали 
воєнні поставки; і Ізра
їль хотів гарантувати 

безпеку езоїм диплома
там.

( І як би не. старззся із
раїльський уряд примен
шити свої дипломатичні 
невдачі, вони дедалі час
тішали. У січні нинішньо
го року вибухнула бомба 
біля будинку посольства 
Ізраїлю у Гватемалі, куди 
перебрались ізраїльські 
дипломати із Сальвадо
ру. Очевидно, усвідом
люючи взаємозв’язок 
між діями невідомих 
зловмисників і тією рол
лю, яку відіграє їх країна 
в регіоні, колишній мі
ністр закордонних спраз 
Абба Ебан та інший член 
Пертії праці Йоссі Сарід 
наполягали на тому, щоб 
уряд припинив продаж 
зброї Сальвадору і Гва
темалі.

Однак керівники Ізра
їлю, не послухалися го
лосу розуму. Перегово
ри, які недавно вели у 
Вашингтоні президент 
Коста-Ріки Луїс Альбер
то Монхе і глава ізраїль
ського уряду, дає підста
ву думати, що Ізраїль 

має намір розширити свої 
сбов’язки у Центральній 
Америці. За слозами 
президента Монхе, Бегін 
сказав йому, що Ізраїло 
і надалі «готовий допо
магати» Коста Ріці у про
тиборстві з сандінісгсь- 
ними сигами Нікарагуа.

Ізраїль, який робить 
ставку на одну з Вашінг- 
тоном карту, ризикує 
невдовзі опинитися а 
програші в Центральній 
Америці.
■

. А • ’ . •

МОЛОДЬ 
ПЛАНЕТИ 

ПРОТИ 
ВІЙНИ
У РАМКАХ 
ТИЖНЯ

БЕРЛІН. їіро свою рі
шимість відстояти мир, 
не допустити розгортан
ня нових американських 
ракетно-ядерних систем 
на території Західної 
Європи заявили учасни
ки молодіжного форуму, 
який відбувся в Потсда
мі, Він був організований 
потсдамським молодіж
ним клубом спільно з 
Радою миру НДР у рам
ках Тижня дій 00 Н за 
роззброєння.

Перед лицем агресив
ної імперіалістичної по
літики інтереси зміцнен
ня миру вимагають єд
ності дій усіх прогресив
них сил, відзначне, висту
паючи на. форумі, член 
президії Ради миру НДР 
Герман Біркендаль.
Представники молоді 
підтвердили свою солі- 
дгрність з народами мо
лодих національних не
залежних держав.

РОБОТА. ■ 
ВЕЛИЧЕЗ
НОЇ ВАГИ

СОФІЯ. Масовим мі
тингом болгарської моло
ді, який проходив під 
девізом «Мир —- надія 
планети», завершились 
торжества з нагоди 90- 
річчя партійної преси, 
що відзначається в Бол
гарії. Він був організо
ваний редакціями моло
діжних газет країни.

У рамках заходів, які 
проводяться з нагоди 
знаменної дати, на площі 
столиці перед народним 
театром ім. 1. Базова два 
дні проходили різні кон
курси, вікторини.

Перший секретар ЦК 
ДКСМ С, Шопова, яка 
виступила па відкритті 
торжеств, підкреслила, 
що молодіжні засоби ма
сової інформації, продов
жуючи і збагачуючи 
спадщину революційної 
партійної та молодіжної 
преси, використовуючи 
досвід радянської журна
лістики, ведуть роботу ве
личезної лаги, сприяють 
будівництву комуністич
ного майбутнього.

ЗРОСТА
ЮТЬ РЯДИ 
БОРЦІВ

ТОКІО. Дедалі більше 
молоді поповнює ряди 
японських прихильників 
миру. В Токіо відбулось 
установче засідання но
вої молодіжної організа
ції — Студентської ліги 
сприяння міжнародному 
роззброєнню. До неї 
увійшли студенти про
відних столичних універ
ситетів і коледжів. Го
ловним напрямом діяль
ності ліги буде боротьба 
за заборону ядерної 
зброї.

(ТАРС|.
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ЦИРК -
НЕ ЗАВЖДИ СВЯТО

Наїїерсдодпі свята Ве
ликого Жовтня демонстру
ється повнії історико-резо- 
люцїйнгій фільм ‘«Влади
восток, рік 1918», знятті 
на кіностудії імені 
М. Горького '

У центрі цієї гостросю- 
жетноі кіподрами — пос
тать полум’яного ревоно- 
піонера, першого представ
ника Радянської влади у 
Примор’ї Костянтина Су- 
хапова. Минуло .інше кіль
ка місяців, як більшовики 
взяли владу. На владиво
стоцькому рейді стоять ко
раблі Антанти. Вороги Ра
дянської влади шукають 
привід для висадки десан
ту- В цих надзвичайно 
складних умовах контрре- 
волюціппнх заколотів, про
вокацій більшовики роби
ли все можливе, щоб за
побігти окупанії Примор’я.

Автор сценарію — 
П- Демидов, режисер 
Є. Гаврилон. Ролі викопу
ють Василь Бочкарьов, 
Марина Левтова, Михайло 
Жигалов, Андрій Ростопь- 
кий

У цьому місяці відбуде
ться також республікансь
ка прем’єра фільму «Висо
кий перевал». Цю стрічку 
відомий український кіно
режисер, лауреат Держав
ної премії УРСР імені 
Г. Г. Шевченка, заслуже
ний діяч мистецтв респуб
ліки Володимир Денисен- 
ко присвячує 60-річчю ут
ворення Союзу РСР.

У фільмі оживають сто
рінки героїчної боротьби 
жителів Прикарпаття про
ти бандерівських банд, які 
в перші повоєнні ромі ЛІО- 

ктупали в цьому краї. В 
картилт знімалися народ
ний артист СРСР Костяіі-

кіноекран листопаде
тин Сте.йанков, молода ак
триса Вінницького драма
тичного
Богдан,
ляр Тарас Деійісеико, вн- 
иусквик ВДІКу Олександр 
Депігсенко та інші.

те аїру Любов 
київський шко-

Арпсгарх Лівапов, Олег 
К.орчиков, Георгій Дрозд.

Про драматичну долю 
талановитого актора, ког- 

гіристосу- 
життя у 

Німеччині

рий намагався 
.ватиСя до умов 
фашистській

В основу картини Покла
дено антифашистський ро- 
м;<н «Мефісто» Клауса 
Манна (енна відомого 
письменника- Томаса Ман
на). Головну роль зіграв 
німецький актор Клаус

На кіностудії 
фільм» режисери С. Дани
лів і В. Морозов поставил:! 
героіко-ромаптичиу драму 
про учасницю громадянсь
кої війни Людмилу Мокі- 
євську. Фільм так і назива
ється •— «Людмила» Ма
кіївську грає актриса Ле
нінградського ТІОГу Наді ї 
Шумилова. В інших ролях 
— Наталія

«Лси-

Лидрійчсико,

років І СТ'ІВ 
в руках на

тридцятих 
маріонеткою 
цистіп, розповідають дра
матург П. Доба! і режисер 
І. Сабо 
стрічці 
знятій 
«.Об’єктив» 
«Манфред 
(ФРП).

у двосерійній 
«МефіСТОфсЛЬ», 

на кіностудіях 
(Угорщина) і 

І Іродунтіон»

Марія Брандауер.
Фільм здобув приз між

народної федерації кіпо- 
преси на XXIV Канпському 
кінофестивалі 1981 року.

С. ІЛЛЯШЕНКО, 
редактор обласного 
управління кінофіка
ції. 1

Зацікавлені погляди глядачів, тривожний стукіт 
барабана, легкі і пружні стрибки гімнасток, веселий 
клоун... У ці дні у приміщенні Кіровоградської філар
монії виступають артисти Ленінградського цирку, які 
демонстрували своє мистецтво перед глядачами Кіп
ру, Швеції, багатьох країн Африки.

Перше відділення починає гімнастка на трапеції. 
Точні рухи, пластика тіла. Аж дух захоплює... Оплес
ки і знову затамований подих. Під куполом — ди
пломант Всесоюзного конкурсу артистів цирку Гали
на Дроздова.

Один номер змінюється іншим. Безліч кружляючих 
кілець Тетяни Данилової; ніби намагнічені, поверга
ються до рук жонглера Анатолія Смнряііна булави; 
наче невагомі, злітають з підкидної дошки Володи
мир Євдокнмов. Гульнара Салахова, Леонід Кузьміч, 
Олександр Расазський, Станіслав Голдаєв. Віктор 
Данилов. А дітвора найбільше “екає клоунів, які все 
знають і уміють, але не хочуть відразу признатися в 
ньому. Віктор Лусков та Олександр Гусачєнко уміло 
підібрали у свій репертуар інтермедії, репрнзн, клоу
нади, добре володіють мімікою. багатьма видами 
киркового мистецтва.

Фото В. ГРИБА.

------  --------~ :.r^j

Редактор Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

ШАШКИ
-ІЧЛЦИЯ»

ПЕРЕМОЖЕЦЬ - СПАРТАКЩЬ
Змагання з російських 

шашок за програмою XI 
обласного шахово-шаш
кового фестивалю проф
спілок тринадцять дні» 
преходили в Кіровограді.

У турнірі брали участь 
чотирнадцять спортсме
нів, серед них — чотири 
майстри спорту СРСР. ві
сім кандидатів у майстрн 
спорту і двз першороі- 
рЯДИИКИ;

Впевнено провів поє
динки спартакір.ець з 
обласного центру контро
лер заводу тракторних 
гідроагрегатів, кандидат 
у майстри спорту Юрій 
Слюсарснко. Він набрав 
десять очок із тринадця
ти можливих і посів пер

ше місце. Майстер спор
ту, доцент інституту сіль
ськогосподарського ма
шинобудування Володи
мир .Миронов відстав віл 
переможця па пївочка. 
Пому дістався друпіп ря
док у турнірній таблиці. 
А на третьому — інже
нер Кіровоградського ви
робничого швейного 
об’єднання, кандидат у 
майстри спорту Віктор 
Гончаров. У нього в ак
тиві 8,5 очка.

Па цих змаганнях де
сятикласник Кіровоград
ської СІЛ № 14 ігор
Гсльлеіібсрг виконав 
норматив кандидата в 
майстри спорту.

«■Молодой коммунар» — 

орган Кирокоградсного 

сбпастиого комитета 

Л.ХМ Украины.

В. ШАЕАЛІН.

На украинском языке. 1 БК 02444.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

7 ЛИСТОПАДА
А ЦТ (І програма)

Я 00 — «Час». 8.45 — «По 
відпій країні». Кіноогляд. 
9.15 Пісні іі танці наиодіи 
СРСР. 9-45 — Моснеа. Крас- 
на площа. Військовий парад 
і демонстрація трудящих, 
присвячені 65-й річниці Ве
ликої Жовтневої соціалістич
ної революції. По закінченні 
_ ]2.00 — Святковий піо
нерський концерт з участю 
Великого дитячого хору ЦГ 
і ВР 12.30 - ‘Великий
Жовтень». Вірші радянських 
ноетіп. ІЗ.иО — Концерт Дер
жавного апсямб.тіо народно
го тапцю СРСР 13.45 
Фільм . «Ленін в Жовтні». 
15 25 Аохітеїїтурп ::с.ч,-і. 
15 55 Фільм «О спорт, уц 
— мир». 1 І 2 серії. 18.20 
Мультфільм. 18.30 Святко
вий «Голубий І’ОГІІЧК' 21.00 
_  репортаж про військовий 
парад і демонстрацію тру
дящих. присвячені 65-й річ
ниці Великої Жовтневої со
ціалістичної революції. 22.15 

«•Льодова фантазія». Ви
ступ «Московського балету 
па льоду. По закінченні — 
23.05 — Нппипк
д УТ

9.00 — Концерт радянсь
кої пісні. 9.45 — Військовий 
нарад і демонстрація тру
дящих. присвячені 65-й річ
ниці Великої Жовтневої со
ціалістичної революції. (Ки
їв. Кіровоград). 12.10 —
«Жовтнева зоря». Поезія-. 
12 35 -- Л Личко. «Вітер ре- 
еоліоції». Кантата. 13.00 — 
Худ фільм. 14.10 — Концерт 
майстрів мистецтв 15.10 — 
«Героїчна молодість». Вис
тава. 17.10 — «Пісня скли
кає друзів» Фінал телеві
зійного фестивалю піонер
ської пісні 19.00 — «Акту
альна камера» 19,40 — До-
кументальпий телефільм 
«Слово про Жовтень і мир». 
20.45 — «На побітапіч. ді
ти!» 21.00 — Репортаж про 
військовий парад і демонст
рацію трудящих, присвячені 
65 іі річниці Великої Жовт
невої соціалістичної рево
люції. (Москва). 22.15 -- Худ. 
фільм «Ленін у 1918 році».

НАША АЛГРСА:

Індекс 611 (13

Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СЛУХАЧІВ
па денне підготовче від

ділення
зі спеціальностей 
сільськогосподарські ма

шин«;
організація й технологія 

ремонту машин;
автоматизація сільсько

господарського виробний т- 
ва;

електропостачання про
мислових підпркємсіВ. МІСІ 
і сільського господарства: 

машини і технолшія об
робки металів тиском:

машини і технологія ли
варного виробництка;

технологія машинобуду
вання, металорізальні вер
стати та інструменти,

будівельні, шляхові ма
шини й устаткування

На відділення після 
співбесіди приймають пере

дових роби ІІІІКІЬ промисло
вих підприємств, КОЛГОСП
НИКІВ. робітників радгоспів 
і воїнів, звільнених у запас 
із лав Радянської Армії, за 
направленнями підпри
ємств, будов, організацій 
іранспорту та зв’язку, 
міжгосподарських підпри
ємств та виробничих об'єд- 
наиь у сільському госпо
дарстві, колгоспів, радгос
пів, військових частин

Особи, яких направля
ють па підготовчі відділен
ня, повинні мати не метне 
року стажу роботи (не 
беручи до уваги учнівсько
го) па даному підприємст
ві чи в колгоспі.

Всі зараховані одержу
ють стипендію їх забезпе
чують гуртожитком. Строк 
навчання — 8 місяців.

Прийом заяв по 10 листо
пада ц. р Початок занять 
— І грудня.

Після успішного скла
дання випускних екзаме
нів слухачів відділення ло
за конкурсом (без вступ
них іспитів)* зараховують в 
інститут на перший курс 
стаціонару.

Вступники подають: зая
ву, направления, документ 
про передню освіту, служ
бову. комсомольську чи 
партійну характеристики, 
медичну-форму № 286, ви
тяг із трудової книжки, 6 
фотокарток 3X4 см.

Адреса інституту, м. Кі
ровоград, проспект «Прав
ды» 70 «а», кімната 420. 
телефон 3-96-48 L

Зам. J00.

ЛЕНІНАКАНСЬКЕ ТЕКСТИЛЬНЕ УЧИЛИЩЕ
Вірменської РСР

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
Училище готує високо 

кваліфіковані кадри для 
текстильної промисловості 
з таких спеціальностей:

прядильниця, мотальня 
ця, крутильниця Прийма
ються дівчата віком 15 
років і старші, одинокі що 
мають восьмирічну або се
редню освіту, 
чаїшл 6 місяців, 
безпечуються 
в розмірі 80 
на місяць, 
харчуванням 
нять та практики Після 
закінчення училища тре
ба відпрацювати один 
рік Учні забезпечуються

3-J60S0, мсп

м. Кіровоград.

еуп. Луначарсьного. J6.

(ЬЛЕШОНИ редактора — 2-45-00; відпо
відального секретаря — 2-46-8/; відділів; 
комсомольського життя — 2 46-5/, листів 
< масової робоїи — 2-45-36; пропаганди 
— 2-45-36; учнівсьноі молоді — 2-46-87; 
військово-патріотичного виховання та 
спорту, фотолабораторії — 2-45-35; ого
лошень — 2-56-65; коректорської —
3-61-83; нічної редакції — 3-03-53.

Обсяг 0.5 друч дрц

Строк пав 
Учні за- 

стипендією 
карбованців 
дворазовим 
під час за-

на 1982—1983 рік
сучасним гуртежіп ком з 
усіма зручностями. Серед 
ия заробітна плата квалі
фікованих робітників 200 
— 220 карбованців. В 
училищі є школа робітни
чої молоді, підготовчі кур
си від політехнічного ін
ституту, навчання 'на яких 
оплачує училище. Після їх 
закіпченпя дівчата зарахо
вуються до інституту поза 
конкурсом.

При училищі діють гурт
ки художньої самодіяль
ності та спортивні секції.

Витрати за проїзд у міс
то Ленінакан оплачує учи
лище Бажаючі вступити

до нього повніші предста
вити такі документи: сві
доцтво про народження 
або паспорт, свідоцтво про 
освіту, 4 фотокартки роз
міром Зу4 см.. трудову 
книжку (якщо вона є).

Звертатися до представ
ника училища можна що 
денно з 9 до 18 годи і пі за 
адресою: іл. Кіровоград,
вуя. К. Маркса, готель 
«Київ», запитати в адміні
стратора.
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