
ПЛЕНУМ ЦК КПК
22 листопада 1982 року відбувся черговий Пленум 

Центрального Комітету КПРС.
Пленум заслухав і обговорив доповіді заступника 

Голови Ради Міністрів СРСР, Голови Держплану СРСР 
тов. М. К. Байбакова «Про Державний план економіч
ного і соціального розвитку СРСР на 1983 рік» і мі
ністра фінансів СРСР тов. В. Ф. Гарбузова «Про Дер
жавний бюджет СРСР на 1983 рік».

З великою промовою на Пленумі виступив Гене- / 
ральний секретар ЦК КПРС тов. Ю. В. Андропов. 
Промова публікується в пресі.

Пленум ЦК КПРС одноголосно прийняв постанову, в 
якій схвалив в основному проекти Державного плану 
економічного і соціального розвитку СРСР і Держав
ного бюджету СРСР на 1983 рік. Раді Міністрів СРСР 
доручено внести зазначені проекти на розгляд Вер
ховної Ради СРСР.

Пленум цілком і повністю схвалив практичну діяль
ність Політбюро ЦК КПРС по втіленню в життя вироб
леного XXVI з’їздом партії курсу в галузі внутріш
ньої і зовнішньої політики, здійсненню завдань кому
ністичного будівництва.

Пленум постановив схвалити положення і висновки, 
викладені в промові Генерального секретаря ЦК 
КПРС т. Андропова Ю. В. на Пленумі ЦК КПРС, і по
класти їх в основу діяльності всіх партійних органі
зацій.

Підкреслюючи особливо важливе значення успіш
ного виконання плану економічного і соціального роз
витку на 1983 рік для п’ятирічки в цілому, Пленум 
ЦК звернув увагу партійних, радянських, господарсь
ких та інших організацій, трудових колективів на не
обхідність спрямувати всі зусилля на реалізацію над
звичайно важливого завдання, висунутого XXVI з'їз
дом партії, — посилення інтенсифікації суспільного 
виробництва та підвищення ефективності народного 
господарства.

Першорядна увага, підкреслюється в постанові, по
винна бути приділена виконанню рішень травневого 
(1982 р.) Пленуму ЦК КПРС, реалізації Продовольчої 
програми СРСР, планомірному розвиткові паливно- 
енергетичного комплексу, дальшому піднесенню ма
теріального і культурного рівня життя радянських 
людей.

Пленум ЦК КПРС розглянув організаційні питання.
Пленум ЦК перевів з кандидатів у члени Політбю

ро ЦК КПРС тов. Г. А. Алісва;
Пленум ЦК увільнив тов. А. П. Кириленка від обо

в’язків члена Політбюро ЦК і секретаря ЦК КПРС за 
станом здоров’я і в зв’язку з його особисти/м про
ханням, Генеральний секретар ЦК КПРС тов. Ю. 8. 
Андропов відзначив, що тов. А. П. Кириленко довгі 
роки активно працював як у місцевих партійних ор
ганах, так і Центральному Комітеті КПРС, і ми відда
ємо належне його заслугам перед партією і краї
ною. -

Пленум ЦК обрав секретарем ЦК КПРС тов. М. І. 
Рижкова.

Пленум ЦК схвалив постанову Центрального Комі
тету КПРС, Президії Верховної Ради СРСР і Ради 
Міністрів СРСР «Про увічнення пам’яті Леоніда Іллі
ча Брежнєва».

Враховуючи історичні заслуги вірного продовжу
вача великої справи Леніна, видатного діяча Кому
ністичної партії і Радянської держави, міжнародного 
комуністичного і робітничого руху, полум’яного бор
ця за мир і комунізм Леоніда Ілліча Брежнєва і з 
метою увічнення його пам’яті, Центральний Комітет 
КПРС, Президія Верховної Ради СРСР і Рада Мініст
рів СРСР постановили перейменувати /дієто Набе
режні Човни в місто Брежнєв; Черьомушкінський ра
йон міста Москви в Брежнєвський район; Заводський 
район міста Дніпродзержинська в Брежнєвський ра
йон.

Ім'я Л. І. Брежнєва вирішено присвоїти ряду під
приємств, * навчальних закладів, Зоряному містечку 
(Московська область), атомному криголаму «Аркти
ка», навчальній танковій дивізії, де служив Л. І. 
Брежнєв, новим площам у містах Москві, Ленінграді, 
Києві, Алма-Аті І Дніпропетровську, кораблю Вій
ськово-Морського Флоту, морському пасажирському 
судну.

Встановлюються 12 стипендій імені Л. 1. Брежнєва 
для студентів трьох вузів.

Будуть встановлені меморіальні пам’ятні дошки на 
Дніпровському металургійному заводі ім. Дзержин- 
ського, де працював Л. І. Брежнєв, на будинку 
Дніпродзержинського індустріального інституту 
ім. Арсенічева, де він учився, і на будинку № 26 по 
Кутузовсько/ду проспекту в місті Москві, де він жив.

На могилі Л. І. Брежнєва на Красній площі біля 
Кремлівської стіни буде встановлено бюст.

(ТАРС).

За підсумками соціаліс
тичного змагання за тре
тій квартал цього року се
ред 75 спеціалізованих ди
тячих кінотеатрів респуб
ліки перше місце виборов 
кінотеатр «Мир» міста Кі
ровограда. Йому присуд
жено перехідний Червоний 
прапор Держкіно УРСР і 
республіканського коміте
ту профспілки працівників 
культури та першу грошо
ву премію у розм.ірі 660 
карбованців. Вручила на
городу заступник началь
ника головного управлін-

ня кінофікації та кінопро
кату Л. С. Тихонова.

За третій квартал «Мир» 
план збору виконав на 
118 процентів. Проведено 
три кінофестивалі: війсь
ково-патріотичних філь
мів, «Дорогами Батьків
щини крокує піонерія», 
«Здрастуй, школо!». У 
рамках фестивалів — вік
торини, зустрічі, ранки. 
Широка пропаганда засо
бами кіно завдань, постав
лених XXVI з’їздом КПРС 
та XXVI з’їздом Компар
тії України, XIX з'їздом 
ВЛКСМ — ось що головне 
в роботі цього колективу. 
І перехідний Червоний 
прапор є свідченням того, 
що працівники кінотеатру 
справляються зі своїми 
завданнями добре.

В. АФАНДСІЄНМО.
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СЕСІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

товаришів Ю. В. Андронова, Г. А. Алі-ва, М С. Торба-
liuuu, и. в-», і z-
Пельше, Г. В. Романова, М. О. Тихонова^Д. Ф. Устипо-

. Я. Кисельова, В В. Кузнецова, Б М. 
ш. р. г -

І. В. Капітонова,

МОСКВА. (ТАРС). 23 листопада у Великому Кремлів
ському палаці почала роботу сьома сесія Верховної Ра
ди СРСР десятого скликання.

О 10 годині райку відкрилося спільне засідання Ради 
Союзу і Ради Національностей.

Бурхливими, тривалими оплесками депутати зустріли 
товаришів 10. В. Андропова, Г. А. Алі-ва, М С.'Горба
чова, В. В. Гришина, А. А. Громпко, Д. А. Кунаева, А. Я. 
Пельше, Г. В. Романова, М. О. Тихонова, Д. Ф. Устино
ва, К. У. Черненка, В. В. Щербпцъкого, Л. II. Демічева, 
В. І. Долгих, Т. Я- Кисельова, В В. Кузнецова, Б М. 
Пономарьова, Ш. Р. Рашидова, М. С. _Соломенцсва, 
Е. А. Шеварднадзе, М. В. Зпмяіпна, 
К. В. Русакова, М. І. Рижкова.

Депутати вшанували хвилиною мовчання пам’ять ви
датного керівника Комуністичної партії і Радянської 
держави, найвизначнішого діяча міжнародного комуніс
тичного і робітничого руху, невтомного борця за мир і 
дружбу народів Леоніда Ілліча Брежнєва.

Потім депутати затвердили порядок денний сесії, на 
обговорення якої винесено питання: про обрання членів 
Президії Верховної Ради СРСР; про Державний план 
економічного і соціального розвитку СРСР па 1983 рік і 
про хід виконання Державного плану економічного і 
соціального розвитку СРСР у 1982 році; про Державний 
бюджет С.РСР па 1983 рік і про виконання Державного 
бюджету СРСР за 1981 рік; про проект Закону СРСР 
про Державний кордон СРСР; про утворення Постій
них комісій по енергетиці Ради Союзу і Ради.Націо
нальностей; про затвердження Указів Президії Верхов
ної Ради СРСР. •

Депутати одноголосно прийняли Постанову яро обран
ня Генерального секретаря ЦК КПРС депутата 10. В. 
Андропова членом Президії Верховної Ради СРСР. 
Членами Президії Верховної Ради СРСР обрані також 
депутати С. О. Шалаев і М. Г. Басов.

З доповіддю про Державшій план економічного і со
ціального розвитку СРСР на 1983 рік і хід виконавця 
плану в 1982 році виступив заступник Голови Ради Мі- 
і.'істів СРСР, Голова Держплану СРСР депутат М. К. 
Байбаков.

Доповідач відзначив, що Пленум ЦК КПРС. який від
бувся напередодні сесії, обговорив і в основному схвалив 
Державний план економічного і соціального розвитку 
СРСР на 1983 рік. У промові па Пленумі Генерального 
секретаря ЦК КПРС товариша Ю. В.'Андропова дано 
всебічний аналіз сучасного стану радянської економіки, 
визначено актуальні завдання, які стоять перед народ
ним господарством.

Доповідач охарактеризував очікувані підсумки роз
витку народного господарства в 1982 році, « потім спи
нився на основних завданнях плану на 1983 рік. План 
розроблений відповідно до соціально-економічної ст| а- 
тегії КПРС. спрямованої па прискорення інтенсифікації 
всіх галузей суспільного виробництва і підвищення його 
ефективності, широке впровадження досягнень науки і 
техніки, модернізацію базових галузей промисловості і 
транспорту, послідовний і швидкий розвиток агропро
мислового комплексу, збільшення випуску товарів На
родного споживання, здійснення суворого режиму еко
номії в народному господарстві. Розв’язання цих зав
дань забезпечить дальше піднесення добробуту радян
ських людей, зростання кінцевих результатів роботи, 
зміцнення обороноздатності країни.

У плані знайшли відображення вимоги партії і Ра
дянського уряду до дальшого вдосконалення плануван
ня і господарського механізму

Порівняно з першими двома роками п’ятирічки підви
щуються темпи зростання і збільшуються абсолютні пр.:- 
росли національного доходу, виробництва промислової і 
сільськогосподарської продукції. У 1983 році передбача- 
е>,'Ся забезпечити приріст національного доходу, вико- 
рисіовуваного на споживання і нагромадження, на 3,3 
процента. Намічено випередження приросту продукції 
групи «Ь» промисловості порівняно з Групою «А». Вона 
лі'Їа-1111114’1 113 3,5 процснта проти 3,1 процента по гру-

, 1 енера.іьний курс нашої партії на першочергове роз- 
в язання соціальних проблем і зростання добробуту <м- 

У схваленій травневим (1982 р.) 
41 Продовольчій програмі. сказав да

лі . і. ьапбаков. Ця багатогранна цільова програма г 
иаиважливіпіоіо складовою частиною економічної стра- 

11 ГІЯРГ11, оа 1983 рік по розвитку галузей агро*
'ПЩ1 пС;я?нпйшК0МІ!?СКСу РпзР°блешій відповідно до зай
ва ппоп7гШп ж 0 ПЛа,іу * Продовольчої програми. Ва;ю- 
лорЕио з 1989ЬСп К0ГО гос”одарств3 в 1983 році зросте 
порівняно з 1982 роком па 10.5 процента.
-'-хо’Н? ",ГОД0ВЖ,СІЮ здійснення намічених з’їздом КПРС Ійдв щ 1шоРм*Гт^”1:Ю великих сХьнпх проблем і 

'іатсРіальпого та культурною рівня життя 
радянського народу. Широким Фронтом вестиметься 
Ж"-,лове 6уд,в„„цтоо. в експлуата-

цію жилі будинки загальною площею 106,6 мільйона 
квадратних метрів, що перевищує завдання п’ятирічного 
плану на цей рік.

Передбачається дальший економічний і соціальний 
розвиток усіх союзних республік і економічних районів.

З доповіддю про Державний бюджет СРСР на 1983 
рік і про виконання Бюджету за 1981 рік виступив мі
ністр фінансів СРСР депутат В. Ф. Гарбузов.

Державний бюджет СРСР на 1983 рік, сказав допові
дач, розроблений виходячи з рішень XXVI з’їзду партії, 
наступних пленумів ЦК КПРС. Він складений відповід
но до Державного плану t забезпечує необхідними кош
тами дальше піднесення економіки і народного добробу
ту, зміцнення обороноздатності країни.

ІІа затвердження Верховної Ради СРСР бюджет 
вноситься по доходах у сумі 354 мільярди карбованців, 
по видатках — 353,8 мільярда карбованців, Псревшцеи- 
ия доходів над видатками становитиме 0,2 мільярда 
карбованців.

* « &
МОСКВА. (ТАРС). 24 листопада в Кремлі продовжи

ла роботу сьома сесія Верховної Ради СРСР десятого 
скликання. На ранкових засіданнях Ради Союзу і Ради 
Національностей завершилося почате напередодні обго» 
вороння питань про Державний плав економічного і со
ціального розвитку СРСР на 1983 рік і про хід вико
нання плану в 1982 році, про Державний бюджет країни.

Депутати, які виступали на сесії, підкреслювали, що 
Пленум ЦК КПРС, який відбувся напередодні сесії, ві
діграє винятково важливу роль у дальшому виконанні 
планів, намічених XXVI з’їздом партії. У постанові 
Пленуму, у промові товариша ІО. В. Андропова визна
чено головні напрями роботи партійних, радянських і 
господарських органів на наступні роки.

Необхідно, відзначалося на сесії, щоб трудові колек
тиви зосередили зусилля на всемірному підвищенні про
дуктивності праці і поліпшенні якості роботи, приско
ренні технічного прогресу, пайсуворішому додержанні 
режиму економії.

Найважливіше завдання наступного року — добити
ся вищого рівня зростання продуктивності праці, ніж у 
перші два роки п'ятирічки. Зокрема, в сільському госпо
дарстві весь приріст виробництва повинен бути досягну
тий на основі підвищення продуктивності праці. Велич 
кі матеріальні ресурси, що направляються в агропромпо» 
довші комплекс, повинні дати віддачу1 в якомога корот
ший строк, принести країні повновагу прибавку високо
якісних продуктів харчування. У зв'язку з цим депута
ти зазначали, що тепер як ніколи важливо забезпечити 
схоронність усієї продукції сільського господарства, 
зразково провести зимівлю худоби.

Відповідно до плану на наступний рік зростання про
дукції аграрного виробництва повінню бути забезпечене 
передусім шляхом підвищення врожайності культур, 
зміцнення кормової бази, вдосконалення системи тран
спортування та зберігання продуктів землеробства і тва
ринництва, впровадження у виробництво досягнень нау
ки і передового досвіду.

Буде зроблено новий великий крок по шляху повні
шого задоволення матеріальних і духовних запитів тру
дящих. у житловому будівництві, розвитку сфери обслу
говування населення. Підвищиться середньомісячна за
робітна плата робітників, службовців, колгоспників. Із 
схваленням говори ти депутати про посилення державної 
допомоги сім’ям, які мають дітей, про інші заходи со
ціального розвитку.

Постійні комісії Ради Союзу і Ради Національностей 
доповіли, що в ході аналізу державного плану вони ви
шукати можливість збільшити виробництво і реаліза
цію окремих видів товарів народного споживання на ..а- 
г.тльну суму 179,3 мільйона карбованців у роздрібних 
цінах і збільшити доходи бюджету на 135,2 мільйона 
карбованців. Комісії внесли пропозицію затвердити 
Державшій план з урахуванням цих поправок. Було 
запропоновано також за рахунок додатково виявлених 
доходів збільшити видатки по бюджетах союзних рес
публік, направивши пі кошти на оснащення медичним 
обладнанням лікувально-профілактичних закладів у 
сільській місцевості, на придбання інвентаря, обладнан
ня і капітальний ремонт сільських шкіл та культурно- 
освітніх закладів.

Депутати пропонували схвалити Державний план і 
Державшій бюджет країни на 1983 рік.

На засіданні Ради Союзу головою Комісії в закордон
них справах Палати обрано члена Політбюро ЦК КПРС, 
секретаря ЦК КПРС депутата К. У. Черненка.

На засіданнях Палат було утворено Постійні комісії 
по енергетиці Ради Союзу і Ради Національностей.

* * *
МОСКВА. (ТАРС). У другій половині дня 24 лвстскз іа 

у Великому Кремлівському палаціх відбулося друге 
спільне засідання Ради Союзу і Ради Національностей.

(Закінчення на 2-й crop.),



2 стор

кя«юІ
(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).
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Бурхлнввми, тривалими оплесками депутати зустріли 

керівників Комуністичної партії і Радянської держави.
Присутні вшанували пам’ять секретаря Президії Вер

ховної Ради СРСР М. И. Георгадзе, який раптово по
мер. п

Із заключним словом у питанні про Державний план 
економічного і соціального розвитку СРСР на 1983 рік і 
Про хід вико'н.чніїя плану в 1982 році виступив заступ
ник .Голови Ради Міністрів СРСР, Голова Держплану 
СРСР депутат М. К- Байбаков.

Депутати одноголосно прийняли Закон СРСР про 
Державний плай економічного і соціального розвитку 
СРСР иа 1983 рік і постанову про хід виконання Дер
жавного плану економічного і соціального розвитку 
•СРСР у 1982 році.

Після, заключного слона міністра фінансів СРСР де
путата В. Ф. Гарбузова депутати затвердили Державний 
бюджет СРСР на 1983 рік. З врахуванням поправок 
Постійних комісій Палат Державний бюджет на 1983 
рік затверджено по доходах у сумі 354106 мільйонів 
карбованців, по видатках — 353905 мільйонів карбован
ців з перевищенням доходів над видатками у 201 міль
йон карбованців.

Сесія прийняла Закон СРСР про Державний бюджет 
СРСР на 1983 рік і постанову про затвердження звіту 
г.ро виконання бюджету за 1981 рік.

Верховна Рада СРСР одноголосно прийняла постанову 
про призначення товариша Г. А. Аліева першим заступ
ником Голови Ради Міністрів СРСР.

З доповіддю про проект Закону СРСР про Держав
шій кордон СРСР виступив Голова Комітет}' Державної 
безпеки СРСР депутат В. В. Федорчук. Проект закону, 
відзначив він, відображає постійну турботу Комуністич
ної партії’і Радянської держави про охорону кордону, 
про .захист політичних і економічних інтересів країни, 
про гарантії суворого додержання соціалістичної закон
ності і правопорядку на кордоні, про забезпечення не
обхідних умов для ефективної діяльності радянських 
державних органів і прикордонних військ.

Після обговорення депутати одноголосно 
Закон СРСР про Державний кордон СРСР І 
про введення в дію цього Закону.

На доповідь першого заступника Голови 
Верховної Ради СРСР В. В. Кузнецова сесія затвердила 
Укази Президії Верховної Ради СРСР і прийняла відг.о- 
ві/.'ні закони і постанови.

Одноголосно було прийнято постанову про обрання 
секретарем Президії Верховної Ради СРСР депутата 
Т. М. Меятешашвілі.

. На цьому сьома сесія Верховної Ради СРСР десято
го скликання завершила роботу.

прийняли
постанову

Президії

«Молодий комунар»

ПОЧАТКУ про важли- 
вість будови. Кірово

градський чавуноливарний 
завод (ЧЛЗ) підпорядко
ваний Міністерству маши
нобудування для тварин
ництва та кормовироб
ництва, а тому зайве го
ворити про ту роль, яку 
йому відведено в реаліза
ції Продовольчої програ
ми. Свою продукцію 
ЧЛЗ постачає десяткам 
машинобудівних підпри
ємств країни, в тому чис
лі й заводу «Червона зір
ка» (до речі, задовольняє 
його потреби лише частко
во, а звідси — так звані 
зустрічні перевезення і 
перевитрати на них, інші 
незручності для червоно- 
зорівців).

Перші тонни г.итва чаву
ноливарний видав 1978 
року, тобто із запізненням 
на два роки. Підвели буді •

л
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-ласною ударною комсо
мольською будовою ми 
поцікавилися: Щ
умов відставання роблять 
комсомольцю заводу? На 
жаль, ТОДІ вичерпно! від
повіді нам не дали — сек 
£4 комітет/
Григорій Озерний виїхав 
на навчання, а зробити це 
без нього інші активісти 
не взялися. Але И того 
про що дізналися, Ул
достатньо для висновку 
проблемами комплексу 
комітет серйозно не зай
мався. Про це ирасномоз- 
но свідчили такі факти. Ні 
заступник Г 
капітальному 
В. І. Сидоренко, 
пальник відділу 
тального будівництва
Л. Д. Патрушев, ні інші 
керівні працівники заводу 
до нашої з ними розмови 
навіть не знали, що «ві-

директора по 
будівництву 

ні на
палі

СЛОВА,
СЛОВА... А ДІЛО?

галі — ми замовники: зда
дуть нам об'єкти, тоді й 
господарюватимемо.

Невже молодих завод
чан, зокрема, комітет ком
сомолу, не турбує, коли 
саме їм здадуть ті об єк- 
ти? Не зовсім так. Інак
ше вони б не провели на 
них три комсомольсько- 
молодіжні суботники. Але 
погодьтеся, за час, що 
минув після обласної кон
ференції, можна і треба 
було зробити набагато 
більше, не обмежуючись 
проведенням суботників. 
Комітет через згадувану 
групу повинен був щоден
но втручатися у справи на 
будові, виявляти недоліки, 
постійно допомагати буді
вельникам. Ефективним 
було б підключення штабу 
«Комсомольського про
жектора», який чомусь 
зовсім відвернувся від 
пускового комплексу.

Г. Озерний спробував 
переконати нас, що у 
членів комітету і так ви
стачає справ на зазоді. 
Та чи можна з ним пого
дитися? Хіба випадково 
вся обласна комсомольсь
ка організація оголосила 
шефство над цією будо
вою? Правда, ефективність 
його була б набагато ви
щою, якби не формалізм 
деяких комсомольських 
ватажків. Чому обидві гру
пи нічого не 
’відповідь чуємо: 
збирали, нас не 
Звичайно,

^Неприбуткова»

ферма
НерІДКО від корі в![)(.

к і в загальноосвітніх щщЛ
можна почути: <Кроле-
ферма в школі — спра&а

поту з ними вуханями! [ 
кормів вдосталь давай, і 
доглядай за ними, як за 
дітьми. У юннатів терпін-
ня не надовго вистачає,
щоб возитися з тварпна-
ми, от і попробуй вга
дай, чого доб'єшся, виро-
щуючн кролів — матері-
альної вигоди чи зайвого
клопоту...»

Г

•<.

Фото С. ФЕНЕНКА.

Наталя ПРОЗОРОВА працює в Новгородківській 
цен ірдльній районній аптеці. Вона групкомсорг ко- 
лектину, ітеятрмний, ініціативний ватажок молоді.

вельники, насамперед
генпідрядна організація— 
будівельне управління
«Машбуд» тресту «Кірово- 
градмашважбуд».

1981 року планувалося 
збільшити вирзбничі по
тужності на щорічний ви
пуск 18 тисяч тонн литва. 
Але цього не сталося. Ті 
цехи і об’єкти, що мали да
ти значний приріст про
дукції, побудовані не бу
ли, і термін введення їх з 
експлуатацію перенесено 
на останній квартал цьо
го року.

В одному з номерів ба
гатотиражної газети ком

бінату «Кіросоградважоуд» 
начальник БУ «Машбуд» 
повідомляв: «На початку 
квітня у відпоаідь на зак
лик харківських будівель
ників достроково ввести в 
дію і освоїти виробничі 
потужності об’єктів сіл>- 
госпмашинобудува н н я .. 
робітники і службовці на
шого управління, 
проаналізувавши 
можливості, взяли 
козі соціалістичні 
в’язання. Ми 
свої строки і 
дію заводських 
чих потужностей для ви
пуску 18 тисяч тонн литва 
— кінець вересня. Такі ж 
зобов'язання взяли на се
бе трудівники спеціалізо
ваних управлінь і зазоду». 
ОТЖЕ — ВЕРЕСЕНЬ. Са

ме тоді, точніше — з 
середині місяця, ми побу
вали на ЧЛЗ і поцікавили
ся, як будівельники до
тримують слова. Виявило
ся, що із восьмимісячним 
планом освоєння капіта
ловкладень вони справи
лися на 89,6 процента, а з 
планом проведення буді
вельно-монтажних робіт 
— на 93,8 процента, зо
крема, на об'ємах пуско
вого комплексу — «вісім- 
надцятитисячника» тільки 
на 87,2 процента. З 
об’єктів цього комплексу, 
куди входять корпус № 1 
з двома автоматичними лі
ніями, газоочисна станція, 
пожежне депо, Дворові 
мережі водопостачання та 

' каналізації, інші
споруди, жоден 
готовий до здачі.

Знаючи про 
об'єкти 
с ячника.»

ще раз 
св зі 

дсдат- 
зобо-

визначили 
введення з 

виробни-

важливі
не був

те, Що 
«вісімнадцятиги- 
оголошено об-

сімнадцятитисячник» —• 
ударна комсомольська 
будова. Та чи їхня а цьо
му вина?

Питання про шефство 
районної комсомольської 
організації над обласними 
комсомольськими будова
ми в Кіровському райкомі 
ЛКСМУ було обговорено 
тільки у червні, а затверд
жено склад комсомольсь
ких груп (штабів) на цих 
будовах 
вересня. За рішенням за
ступника секретаря завод
ського комітету комсомо
лу Людмили Шгапуро до 
створеної на ЧЛЗ 
входили 
мольці 
шість), 
двома із них — 
ром відділу 
будівництва 
ком та старшим майстром 
рембудцєху А. Чабаном. 
Перший нічого не чув про 
таку групу, а другий 
«щось чув». Подібна група 
тоді існувала (на папері!) і 
в БУ «Машбуд». Секретар 
комсомольської 
ції управління 
Удовенко —«•
що члени ї" і___ /
збиралися і ніяких контак
тів з комсомольською гру
пою чавуноливарників не 
мали...
Л. ИСТОПАД, десятий 

день. Ми знову на за
вод:. Як ви вже самі здо
гадались, слова свого ні 
будівельники, ні чавуноли
варники не дотримали. 

•Тепер уже чуємо, що 
пУск, Відбудеться напри
кінці цього місяця.

Разом із секретарем за
водського комітету ком
сомолу Григорієм Озер
ним обходи/ио об’єкти 
«вісімнадцятитисячни к а». 
І Іезважаючи на те, що і 
завдання десяти м.ісяців 
недовиконано, можна, як
що добре піднатужитисг., 
аби усунути недоліки, зда
ти об єкти до кінця листо
пада. Але... Як і перед не
вдалим вересневим пус
ком, так і тепер, ніщо тут 
не нагадує про ударну 
комсомольську будову. 
Жодного відповідного за
собу наочної 
цього приводу 
спробував зробити 
кид будівельникам, 
ЛЯВ, це їхня справа, і в^а-

аж на початку

групи 
чотири комсо- 

(наспраЕДі — 
Ми зустрілися з 

інжене- 
капіта льного 
М. Ярошен-

органі за- 
Сві глана 

зізналася, 
її ні разу не

агітації. З 
^Григорій 

за- 
мов-

роблять? У 
нас не 

навчили, 
при бажанні 

можна самим і зібратися, 
і навчитися. Але ж чому 
самотужки? Якось у 
Г. Озерного та секретаря 
комітету комсомолу трес
ту «Кіровоградмашваж- 
буд» К. Ляшенко виникла 
ідея все-таки організувати 
зустріч членів обох груп, 
але передумали: краще 
буде, якщо це гробить 
штаб ударних комсомоль
ських будов, спеціально 
створений при міському 
комітеті ЛКСМУ. Запита
ли, коли ж, нарешті, збе
руть, але так ніхто й не 
запрошує.

— Важко заперечити 
той факт, що комітети 
тресту і чавуноливарного 
недопрацювали, — каже 
Катерина Ляшенко. — Та 
було б несправедливо ви
нуватити тільки нас. Об
ком комсомолу затвердив 
робочий план по виконан
ню постанови обласної 
конференції по шефству 
над ударними будовами. 
За здійснення намічених у 
ньому заходів відповіде-Я 
ють конкретні працівни
ки районного та міського 
комітетів комсомолу. Чи 
ье час спитати у них, чому 
ці заходи досі так і зали
шаються на папері?

Це запитання ми на
правляемо адресатам. І 
разом з тим хочемо ска- 
зати^таке. Давайте не об
межувати проблему шеф
ства рамками ЧЛЗ. Тим 
більше, що будівництво 
пускового комплексу вже 
закінчується. Шефство 
над ЧЛЗ — це тільки при
від для серйозної розмо
ви про стиль роботи ком
сомольського активу на 
ударних комсомольських 
будозах. Насамперед — 
про єдність слова і діла.

Не можемо обійти мол
чаниям і таку проблему, 
порушену Катериною Ля
шенко. Дбаючи про забез
печення будов кадрами, 
райкоми комсомолу чо
мусь направляють добро
вольців у розпоряджен
ня... заводської адмініст
рації. Як правило, завод
чани «перехоплюють» їх, 
і до будівельних майдан
чиків поповнення не дохо
дить...

О. РИБАЛЬЧЕНКО, 
інженер, ветеран ком
сомолу,

В. РАЦА, 
спецкор «Молодого ко
мунара».
м. Кіровоград.
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А в Голова нівській де
сятирічці № 2 так не ду
мають. Навййки, 
ництво тут стало 
найулюбленішим 
тям учнів і вчителів, 
цьому переконуєшся, від
відавши кролеферму. При
ємно вражають чистота і 
порядок У приміщенні. 
Все тут на своїх місцях: 
спеціальна Комора для 
зберігання кдрмів, ма
ленька імпровізована кух
ня, просторі ’*• акуратні 
клітки. Добре житло ма
ють 90 пухнастих мешкан
ців ферми.

— А ось пЗше маточне 
відділення, а там, —- по
казуючи на чималу пло
щу, загороджену легкою 
металевою сіткою, де віль- 
но розтулюють білі, сірі, 
плямисті тварини, — ви
гульне, — розповідає ке
рівник шкільного гуртка 
юних натуралістів вчитель 
біології ветеран праці 
Володимир Павлович Му
зика. Він трудиться в 
Школі 33 роки, і весь ден 
час, крім викладання бо
таніки, зоології і біології, 
має постійне заняття -7 
працювати зі шкільними 
кролівниками. Разом із 
дітворою Володимир Пав
лович розробив графік 
чергування гуртківців на 
кролефермі і кормовий 
раціон для тварин. Сіно 
і комбікорм, морква і зе
лена трава, буряки і лис
тя капусти.. Все це ба
гатство юннати виростили 
на пришкільних ділянка?; 
і в своєму лісництві на 
базі Голочанського ліс
ництва. - ■

Гурток об’єднує 16 уч
нів 5—7 класів. Варто 
попросити Ладу Ключник, 
Володю Мостовика, Ок
сану Напханюк розповіс
ти про їхніх пухнастих 
підопічних, і вони розка
жуть, що в шкільній кро
лефермі найпоширеніші 
породи — фландр, білий 
велетень, бабочка. І як 
треба правильно годувати 
тварин, і як доглядати за 
ними. Багато тонкощів 
юинатської роботи знають 
і учні перших та десятих 
класів, котрі при потребі 
із задоволенням заміня
ють когось із гуртківців.

Починаючи ‘з 1972 року 
(час виникнення кроле
ферми) державі продано 
915 штук кролів на суму 
понад шість тисяч карбо
ванців. Це не беручи до 
уваги певної кількості 
кролячого м’яса взятого 
для потреб школи. От вам •£ 
і «неприбуткова» ферма. 
А недавно у школі вирі
шили збільшити підсобне 
господарство — у ньому 
з'явилося двоє поросят.

кролів- 
чн не 

занят- 
У

т. сторожуй 
смт Головаиівськ. .



25 листопада 1982 року «Молодий комунар» З стор,

Події

Факти

Коментар

Учнівський

рахунок
Більше тисячі карбо

ванців перерахували уч
ні нашої школи у Радян
ський фонд миру. Ці гро

ші вони заробили під 
час виробничої практи
ки на полях підшефних 
колгоспів «Дружба» і 
«Росія», а також у ра
йонному лісорозсадниць- 
кому радгоспі. Недавно 
у школі закінчився кон
курс збирання лікарсь
ких рослин. Виручені за 
збір шипшини, гороби

ни, каштанів та інших 
лікарських рослин гроші 
поповнили учнівський 
рахунок у Радянському 
фонді миру.

н. лндріяш, 
секретар комсомоль
ської організації 
школи № 6.
м. Новоукраїнкв.

ЗДРАСТУЙ, 
ішіі

Гранітна постать ра
дянського воїна на Па
горку визволителів стала 
одним із символів старо
давнього П.1ОВДІВИ.
«Альоша», як ласкаво 
називають ного жителі 
болгарського міста, — 
збірний образ, але пов'я
зана з цим пам’ятником 
цікава історія.

Восени 1944 року в 
одному з иловдівських 
будинків поблизу пошти, 
де працював Методі Ві
тано«. було розквартнро- 
вано радянських зв’яз
ківців. Був серед них 
Олексій Скурлатов. Бо
гатирської статури, з ру
сявим чубом та голуби
ми очима, в яких постій
но блищали веселі вог
ники. Часто згадував по
тім Методі, як Олексій 
танцював під гармошку 
з двома болгарами на 
плечах.

Минуло дев’ять років. 
І ось одного разу Методі 
Вітано» зайшов на буді
вельний майданчик, де 
споруджували пам’ятник 
радянським воїнам. Його 
вразила незвичайна схо
жість солдата, висічено
го з каменю, із серван
том Альошею Скурлато- 
впм. Методі розповів про 
це будівельникам, близь
ким і знайомим. І неза-
баром увесь ГІловдів по
чав називати пам’ятник 
«Альошею»... Потім ком
позитор Едуард Колма- 
црвськнн і поет Костян
тин. Ваншенкін написали 
на цю тему пісню, що 
стала відомою.

Вітанову захотілося зу
стрітися зі своїм старим 
Другом, але при розста
ванні воші забули обмі
нятись адресами. Пам’я
тав тільки, що російсь
кий богатир родом звід
кись із-під Барнаула. По
чав шукати Олексія. 
Журнал «Огонек» опуб
лікував його листа. В 
пошуках стали допомага
ти болгарські й радянсь
кі журналісти, читачі 
журналу. «Відкрив» 
Олексія Івановича Скур
латова вчитель Л. Голу
бка.

...І ось через 37 років 
відбулася зустріч друзів. 
Олексієві Скурлатову 
вже шістдесят, голова
побіліла, та в очах усе ті 
ж. веселі вогники. Після 
війни він повернувся у 
своє рідне село Налоби- 
ха в Алтайському краї, 
був передовим механіза
тором на машнно-трак- 
торяій етапнії, потім у 
радгоспі «Луч Октября». 
В останні роки працює

J

слюсарем на моторс- 
моптпому заводі, один із 
і.рЛцих раціоналізаторів, 
очолює раду ветеранів 
війни.

Зустрівшись на болгар
ській землі, два старих 
товариші, звичайно, по
бували біля пам’ятника 
ііа Дагорку визволителю 

символу бойової 
дружби та братерства 
двох народів.

Віра СИМЕОНОВА, 
болгарська журна
лістка.
(Софія-поесс—АПН). 
Софія.

сько-Однією дружною сім’єю живуть і навчаються в і вінеі-Ьісау і Маврикію... Мине небагато часу, і всі вони повернуть» 
на батьківщину кваліфікованими фармацевтами. & гриба

— /мини іиі їли II» » ----- • м . V
І му медичному училищі посланці Конго й Анголи, Лаосу і Моїй олії,

ДЛЯ ЩАСТЯ
ПОТРІБЕН МИР

Завтра національне 
свято мого народу — 
День проголошення Мон
гольської Народної Рес
публіки. Пого святкува
тимуть у містах і селах, 
в моєму рідному Улан- 
Баторі й нанвіддаленішо- 
му худоні пастухів. Бо 
це — день, з якого поча
ло лік нове наше життя.

Я — простий мон
гольський хлопець. У на
шій сім'ї п’ятеро дітей. 
Усі ми — щасливі люди. 
Кожен мав змогу вчити
ся, вибирати собі профе
сію, яка подобалася. Є в 
нашій сім’ї лікарі і пе
дагоги, водії і ткалі. Я 
закінчу інститут 1 повер
нуся додому ікженером- 
коиструктором.

Знаю, з яким захоп
ленням удома дивити
муться на мене ровесни
ки. Адже диплом я одер
жу в Радянському Сою
зі. Тому й стараюся вчи
тися, усе знати іі уміти, 
щоб повернутися хоро
шим спеціалістом, ви
правдати довір’я виявле
не мені.

Чонг Сак наро- 
виріс і здобуз ос- 
Японії. Одинад-

Дискримінація — час
тина повсякденного жит
тя майже одного міль
йона корейців, котрі жи
вуть у Японії, 
справи, вони є 
японського < 
г.ише журнал 
терн економік 
Агентство 
пропонує 
лад статті 
кованої в 
палі.

Пак 
дився, 
віту в 
цять раз його провалю
вали на екзаменах, коли 
він намагався влаштува
тись на роботу в компа
нію «Хітаті». На дванад
цятий раз йому, нарешті, 
вдалося скласти екзамен, 
та й то під вигаданим 
японським ім’ям Сьодзі 
Араї. Але пропрацюваз 
бін там недовго — адмі
ністрації стало відомо 
про його хитрість, і Пака 
звільнили. Бін подав у 
суд на компанію. Чоти
ри роки тривав позов, 
який закінчився тим, що 
суд вирішив справу на 
ного користь. У ході роз-

По суті 
паріями 

суспільства, 
і «Фар іс- 

рев’ю». 
преси Новини 
читачам вик- 

про це, надру- 
деному жур-

У нашому інституті 
багато іноземців, усі во
ни з задоволенням 
вчать російську мову. Я 
ж учив російську ще в 
Монголії, в школі. З чет
вертого класу у нас ви
вчають цю мову.

У Радянському Сою
зі я подружився з ба
гатьма молодими в’єт
намцями 1 афганцями. 
Вони знають, що таке 
війна, розповідають про 
страждання і горе, які 
вона принесла їхнім сі
м’ям. 1 тоді мене охоп
лює жагуче бажаніш бо
ротися проти паліїв вій
ни, проти тих, хто нагні
тає міжнародну напруже
ність, кому вигідна гонка 
озброєнь. Тільки мир 
дає змогу молоді вчити
ся.’ зростати, бути щас
ливою.

Пуревхуу 
СОДНОМДАРЖААГИИН, 

студент Кіровоградсь
кого інституту сільсь
когосподарського ма
шинобудування.

st а

гляду з’ясувалося, щз з 
компанії діє інструкція 
(її зберігають у таємни
ці), дискримінаційна що
до приймання на роботу 
корейців і комуністів. 
Зрештою компанію зви
нуватили у використанні 
расистських методів, і 
Г!ака поновили на роботі.

Цей випадок набрав 
широкого розголосу, і 
багато хто очікував, що 
становище для корейців 
зміниться, одначе біль
шість японських фірм 
продовжує відмовляти 
їм у роботі.

Недавно увагу громад
ськості привернула ще 
одна судоза справа: 29- 
річна кореянка з Осаки 
подала позов на свого 
нареченого-японця на 
десять мільйонів ієн за 
заподіяння «психологіч
ної шкоди». Як писана 
газета «Майніті сімбун», 
еона звинуватила свого 
нареченого в тому, що 
він порушив обіцянку 
одружитися на ній в ос
танній момент перед ве
сіллям, коли все вже бу
ло готове і навіть було 
куплено ним меблі на

ХАНОЙ. Понад 9 ти
сяч кваліфікованих спе
ціалістів підготувало за 
чверть століття Ханойсь
ке професійно * технічне 
училище № 1. Воно готує 
кадри для машинобудів
ної і металургійної галу
зей в’єтнамської еконо
міки, які швидко розви
ваються. Більш як 250 
його випускників переда
ють нині свій досвід уч
ням інших професійно- 
технічних училищ краї
ни.

БОНН. Голова моло
діжної організації віль
ної демократичної пар
тії «Молоді демократи» 
Вернер Луц заявив про 
свій вихід з ВДП. Разом 
з ним з партії вийшов 
також представник «Мо
лодих демократів» у пи
таннях преси Гельмут 
Ліпднер.

Своє рішення вони об
грунтували незгодою з 
політичним курсом керів
ництва ВДП, яке пішло 
у вересні на розрив уря
дової коаліції з соціал-де
мократами і вступило в 
союз з партією великого 
капіталу.— ХДС/ХСС.

Раніше з ВДП вийшли 
її визначні діячі — гене
ральний секретар партії 
Гюитер Ферхойген і де
путат бундестагу від 
ВДП Хе.іьга Шухардт. У

СВІДЧИТЬ ПРЕСА

мільйонів ієн 
спразді від-

кілька
Наречений 
мовився одружитися, ви
рішивши вступити в ад
вокатуру. У вищих колах 
японського суспільства 
вважається невигідним 
для кар’єри мати дружи
ну-кореянку.

Корейці, які живуть у 
Країні ранкового сонця, 
нагадує «Фер істерн еко
номік рев’ю», 
основному 
іммігрантів, які 
лилися сюди ще в дово
єнні роки, коли Корея 
була японською колоні
єю.

— це з 
нащадки 
пересе-

Корея

— Мало що змінилося 
з тих часів, коли ми, зне
долені, в шуканні засо
бів до існування залиши
ли рідну землю і пере
бралися в Японію, де 
була недостача робочої 
сили, — признавався ко
респондентові журналу 
один із перших іммі
грантів, котрий прозів 
майже все своє життя з 
Японії. — Дискриміна
ція щодо нас як була, 
~ак і лишилася. Під уда
рами батога, а то й під 
загрозою фізичної роз-

ЖИТТЯ МОЛОДІ З* РЇЬЕЖЕИ
публічних виступах вони 
засудили підтримку ке
рівництвом ВДП рішен
ня МАТО про розміщен
ня в Західній Європі, у 
тому числі на території 
ФРН, нових американсь
ких ядерних ракет се
редньої дальності,

ТОКІО. Більш як 3,5 
тисячі японських студен
тів взяли участь у масо
вому мітингу, який від
бувся в місті Кіото. Во
ни вимагали від уряду 
скасувати рішення про 
«заморожування» дота
цій приватним універси
тетам і школам, іцо при
зводить до різкою зрос
тання плати за навчання. 
Учасники мітингу закли
кали і ромадськість поси
лити боротьбу проти, 
спроб мілітаристських 
сил повністю підпорядку
вати собі систему освіти 
в Японії.

ЗАХІДНИЙ БЕРЛІН. 
Західноберлінська моло
діжна організація «Соко
ли» засудила рішення 
властей, які забороня
ють антифашистам вії
сту пати у школах міста, 
На конференції «Соко
лів», яка тут відбулася, 
було прийнято спеціаль

К

прави нас примушували 
виконувати рабську ро
боту. Тепер цього немає, 
але немає й рівності з 
японцями у працевлаш
туванні, в соціальному 
забезпеченні, в задово
ленні потреб у житлі.

Друге й третє поколін
ня іммігрантів стикаєть
ся із «серйозною психо
логічною проблемою», 
відзначає журнал. Біль
шість корейців, що наро
дилися і здобули освіту 
в Японії, не знають рід
ної мози. Юридично во
ни — корейці, в культур
ному відношенні 
японці, а насправді, 
зауваженням професора 
Токійського університе
ту Онуми Ясукі, — люди 
поза рамками суспільст
ва.

У годині їзди від То
кіо знаходиться промис
ловий район Кавасас.і. 
Тут уздовж берега кала
мутної смердючої ріки 
Тамакава на купах сміт
тя туляться десятків зо 
два фанерних халуп. Це 
корейське гетто Саіваї- 
ку. Для чотирьохсот йо
го мешкзнціз головне 

за

ну резолюцію солідар
ності з західноберлінсь- 
ким об’єднанням осіб, 
яких переслідували при 
нацизмі, ■— союзом анти
фашистів. У ній підкрес
люємся, що молодь ви
соко цінить багаторічну 
роботу організації по ви
криттю фашизму, по ви
хованню підростаючого 
покоління в дусі миру і 
демократії.

Делегати конференції 
одностайно вимагали не
гайного скасування дис
кримінаційного рішення.

ДАМАСК. Демонст
рація протесту арабської 
молоді проти звільнень 
арабських викладачів з 
навчальних закладів оку
пованого Ізраїлем Захід
ного берега ріки Йордан 
відбулася в місті Рамал- 
лаху. Як повідомляє сі
рійське агентство САПА, 
окупаційні пласті кинули 
па розгін беззбройних де
монстрантів посилені на
ряди поліції і армій
ські підрозділи. В 
результаті сутичок є 
багато поранених. Серед 
демонстрантів і місцевих 
жителів проведено ареш
ти.

(ТАРС).

занятгя — відновлення 
старих покришок та зби
рання металолому. Ана
логічні гетто є і в Осаці, 
де живе близько 180 ти
сяч представників корей
ської меншості. В північ
ному районі цього міс
та — Ікуно вони зайняті 
виготовленням пластма
сових сандалій для вели
ких японських фірм. За 
визнанням секретаря 
місцевої корейської асо
ціації їм Йонг Бона, їх
ній заробіток удвоє мен
ший від заробітку япон
ського робітника.

Останнім часом, пише 
журнал, намітились де
які зрушення в станови
щі етнічних корейців. 
Японський уряд при
наймні на папері визнає 
право корейців на одер
жання дешевого муніци
пального житла, позичок 
із державних фінансових 
установ, на пенсійне за-1 
безпечення з державних 
фондів та інші. Але ці 
півзаходи не задоволь
няють багатьох. Корейці 
топер дедалі активніше 
включаються в боротьбу 
за рівні права з японця
ми.

(АПН).

13, о. редактора 
А. РОМАНЮК.
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КІРОВОГРАДСЬКИЙ ІНСТИТУТ
СІЛ ЬС Ь КО ГО С П О Д А Р С Ь К О ГО М A 111 И Н О Б У д у В Л н н я

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СЛУХАЧІВ
на денне підготсьче від

ділення
зі спеціальностей:
с’иьськогосподарські ма

шини;
організація й технологія 

ремонту машин;
автоматизація сільсько

господарського виробницт
ва;

електропостачання про
мислових підприємств, міст 
і сільського господарства;

машини і технолоіія об
робки металів тиском;

машини і технологія ли
варного виробництва;

технологія машинобуду
вання, металорізальні вер
стати та інструменти,

будівельні, шляхові ма
шини н устаткування.

На відділення після 
співбесіди приймають пере

довнх робітників промисло
вих підприємств, колгосп
ників робітників радгоспів 
і воїнів, звільнених у запас 
із лав Радянської Армії,'за 
направленнями підпри
ємств, будов, організацій
три нспорту та зв’язку, 
м і ж господа рсьюіх пі д п р 11 - 
ємсгв та виробничих об’єд
нань у сільському госпо
дарстві, колгоспів, радгос
пів, військових частіш.

Особи, яких паправля- 
ють на підготовчі відділен
ня, повніші мати не менше 
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.

Початок занять — 1 
грудня.

Після успішного скла
дання випускних екзаме
нів слухачів відділення по
за конкурсом (без вступ- 
них іспінів) зараховують в 
інсгчгуі на перший курс 
ста ціоиару.

Вступники подають: зая
ву, направления, документ 
про середню освіту, служ
бову. комсомольську чи 
партійку характеристики, 
медичну форму № 286, ви
тяг із трудової книжки, 6 
фотокарток 3X4 с.м.

Адреса інституту: м. Кі
ровоград, проспект «Прав
ды» 70 «а», кімната 420 
телефон 3-96-481.

Зам. іоо.

ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КОМБІНАТ УПРАВЛІН
НЯ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ЦСУ УРСР

па платні курси підго
товки операторів обчислю
вально-клавішних машин 
(строк денного навчання 
— 4 місяці) і бухгалтерів

ОГОЛОШУЄ НАБІР
промислових підприємств 
(строк вечірнього навчан
ня 1,5 року).

Початок занять »—15 
січня 1983 року.

Адреса: 316050, м. Кіро
воград, пров. Плетений, 
12. Тел. 3-10-39.

ДИРЕКЦІЯ.
Зам. 104.

МРІЯ ГОСПОДАРКИ - «ЭЛЕКТРОНИКИ»
Піч «Электроника»:
— зберігає у продуктах 

вітаміни й поживні речо
вини,*

— за 3—5 хвилин розмо
рожує продукти;

— при розігріванні го
тових кулінарних виробів 
дає ефект свіжоприготов- 
леної страви;

—дозволяє готувати й 
розігрівати їжу у посуді 
із скла фарфору і навіть 
паперу, готувати страви у 
власному соку без еитраї 
жирів.

Піч «Электронике» у 3—4 
рази скорочує час приго
тування їжі Вона малога
баритна й проста в експлу
атації.

РОСГОСПТСРГ.
Зам. 99.

ДО УВАГИ КІНОЛЮБИТЕЛІВ
Кінознімальний апа

рат допоможе вам 
створити цікаві філь
ми, зафіксувати на 
плівці неповторні по
дії життя.

МОСКОВСЬКА 
ЦЕНТРАЛЬНА ТОРГО
ВЕЛЬНА БАЗА ПО- 
СИЛТОРГУ

ПРОПОНУЄ КІНО
ЗНІМАЛЬНІ АПАРА
ТИ:

«Аврора-217» — з 
касетною зарядкою, 
застосовується для 
зйомки фільмів на 
плівці 1;<8 мм «Су- 
пер». Діафрагма вста
новлюється єручну,

об'єктив із постійною 
фокусною відстанню.

Вартість — 90 крб.
«Аврора-219» — з 

системою автоматич
ної установки діаф
рагми, об'єктив з пос
тійною фокусною від
станню не потребує 
наведення різкості. 
Застосовується для 
зйомки фільмів на 
плівці 1X8 мм «Су
пер».

Вартість — 130 крб.
КІНО7ОВАРИ:
кіноплівка чорно-бі

ла 1x8x15С у касеті — 
З крб. 70 коп.;

набір хімікатів для

обробки чорно-білої 
кіноплівки — 2 крб.

бачок універсаль
ний для обробки кі
ноплівки — 10 крб.

На замовлення на
селення база надси
лає кінотовари на
кладною платою (оп
лата поштою після 
одержання посилки).

Розбірливо оформ
лені замовлення над
силати на адресу:

111126, м. Москва, 
Е-126, вул. Авіамо
торна, 50.

ЦЕНТРАЛЬНА 
ТОРГОВЕЛЬНА БАЗА 

ПОСИЛТОРГУ. ' 
Зам. ЮЗ.

«Молодой коммунар» — 

орган КироЕогргдскогс 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.

На украинском языке. ПК 02704.

НАША АД₽ЕСА:

316C5Q, МСП,

м. Кіровоград, 

вул. Луначарськсго, 36.

ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

набір учнів такі 
профтехучилища області
Кіровоградське міське 

середнє професійно-тех
нічне училище № 2 
готує мулярів по вогне
тривких матеріалах (строк 
навчання — 6 місяців, сти
пендія 100 карбованців, 
приймають юнаків з осві
тою 10 класів, учнів забез
печують безплатним хар
чуванням).-

Лїіське середнє профтех
училище № 3 (м. Знам'ян
ка, вул Свердлова, 18, те
лефон 20-75).

Училище готує робітни
ків таких будівельних спе
ціальностей.

стол я р і в - те сл ярів буді
вельних, малярів, електро
зварників, штукатурів, ли
цювальників -плитковиків, 
електромонтажників, ма
шиністів кранів (козлових 
і мостових), машиністів 
автокранів.

Строк навчання — 3 ро
ки. Учнів з освітою 10 кла
сів приймають до окремих 
груп за програмами тех
нічних училищ.

Міське середнє проф
техучилище № 8 (м. Кіро
воград, вул. Волкова, 15, 
телефон 3-15-32).

Училище готує кваліфі
кованих робітників-буді- 
вельннків:

машиністів екскавато
рів одноковшовнх, маши
ністів автокранів, слюса- 
рїв-сантехніків, газозвар
ників, електрозварників, 
машиністів бульдозерів та 
скреперів, малярів буді
вельних та штукатурів, 
столярів будівельних та 
теслярів, мулярів.

Строк навчання — 3 ро
ки.

Міське середнє проф
техучилище Лг 11 
(м. Ульяновка, вул. Лені
на, 20, телефон 9-11-20).

Училище готує кваліфі
кованих робітииків-буді- 
вельпиків:

слюсарів-сантехпіків, ма
лярів будівельних, шту
катурів, лпцювальників- 
плптковпків, електрозвар
ників, машиністів автокра
нів, столярів, машиністів 
екскаваторів одноковшо- 
вих, мулярів.

Строк навчання — 1.2 
або 3 роки (залежно від 
обраної спеціальності).

Технічне училище ЛІ* 2 
м. Знам’янка, вул Рози 

Люксембург, 7, телефон 
22-55).

Училище готує кваліфі
кованих робітників для 
залізничного транспорту 
таких спеціальностей: 

чергових по станції 4— 
5 класу, помічників маши
ністів електровозів, поміч
ників машиністів теплово
зів, слюсарів-слектрпкіз по 
ремонту устаткування 
електровозів, слюсарів по 
ремонту рухомого складу 
тепловозів, слектромехані-

ків провідного зв'язку, ог- 
лядачів-ремоптників ваго
нів, телеграфістів.

Строк навчання — 1—2 
роки. Приймають юнаків 
та дівчат з освітою 10 кла? 
сів.

Технічне училище Аг 6 
(м. Кіровоград, вул. Дека
бристів, 26, телефон 
2-50-20).

Училище готує:
слюсарів - ремонтників, 

токарів, слюсарів-інстру- 
мептальннків, монтерів 
електроустаткування, елек
трозварників, верстатників 
свердлильних верстатів, 
слюсарів механоскладаль
них робіт.

Строк навчання — 1—2 
роки.

Приймають юнаків та 
дівчат з освітою 10 класів.

Сільське профтехучили
ще № 2 (м. Бобринець,
вул. Димитрова, 1, теле
фон 2-19-97).

Училище готує кваліфі
кованих робітників для 
сільського господарства:

трактористів- машиністів 
широкого профілю з умін
ням виконувати роботу 
слюсаря-ремонтнпка й во
дія автомобіля (строк нав
чання — 3 роки); тракто- 
рпстів-машиністів III кла
су (строк навчання — 6— 
8 місяців).

Сільське середнє проф
техучилище № 3 (м. Олек
сандрія, селище Жовтневе, 
вул. Трудрезервів, 1, теле
фон 5-16-22).

Училище готує кваліфі
кованих робітників для 
сільського господарства:

трактористів- машиністів 
широкого профілю з умін
ням виконувати роботу 
слюсаря-ремонтнпка і во
дія автомобіля (строк 
навчання — 3 роки); трак- 
торпстів-машипістів III 
класу (строк навчання — 
6—8 місяців); електромон
терів сільської електрифі
кації і зв’язку (строк нав
чання — 1—3 роки); ма
шиністів холодильних ус
тановок (строк навчання
— 1, 2, 3 роки).

Сільське профтехучили
ще № 4 (Устинівськнй ра
йон. село Інгульське, теле
фон 4-36-16).

Училище готує кваліфі
кованих робітників для 
сільського господарства:

трактористів -машиністів 
НІ класу (строк навчання
— 8 місяців); операторів 
тваринницьких комплексів, 
водіїв автомобілів (строк 
навчання — 6—8 місяців); 
трактористів - машиністів 
широкого профілю (строк 
навчання — 2 роки).

Сільське середнє проф
техучилище № 5 (м. Гай
ворон, вул. Чапаева, 14, 
телефон 2-19-72).

Училище готує кваліфі
кованих робітників для

сільського господарства: 
трактористів -машиністів 

Широкого профілю з умін
ням виконувати роботи 
слюсаря-ремонтнпка й во-
дія автомобіля (строк нав
чання — 3 роки); тракто- 
ристів-машипістів (строк 
навчання — 6—8 місяців).

Сільське середнє проф
техучилище № 7 (Мало-
висківський район, село 
Оникієве, телефон
9-43-18).

Училище готує кваліфі
кованих робітників для 
сільського господарства:

машиністів широкого 
профілю з умінням викопу
вати роботу слюсаря-ре- 
монтнпка і водія (строк 
навчання — 3 роки); трак- 
торпстів-машппістів III 
класу (строк навчання — 
6—8 місяців); майстрів ма
шинного доїння (строк 
навчання — до 3-х міся
ців).

Сільське середнє проф
техучилище № 8 (м. Голо- 
ваііівськ, вул. МаяковсіДЬ»/ 
кого, 2, телефон 2-15-58).

Училище готує кваліфі
кованих робітників для 
сільського господаре і в а: 

трактористів -машиністів 
широкого профілю з умін
ням виконувати роботу 
слюсаря-ремонтнпка і .во
дія автомобіля (строк нав
чання — 3 роки); тракто- 
рпстів-машипістів III кла
су (строк навчання — 6 
—8 місяців); електромон
терів сільської електрифі
кації і зв’язку (строк 
навчання — 3 роки); май
стрів машинного доїння 
(строк навчання — 3 мі
сяці).

Сільське середнє проф
техучилище № 9 (Знам’яп- 
ський район, село Дмитрів
на, телефон 9-25-27).

Училище готує кваліфг^ 
кованих робітників для 
сільського господарства:

трактористів- машиністів 
широкого профілю з .умін
ням виконувати роботу 
слюсаря-ремонтнпка і во
дія автомобіля (строк нав
чання — 3 роки); тракто- 
рнстів-машиністів III кла
су (строк навчашія — 6—8 
місяців); майстрів-налад- 
чиків по технічному обслу
говуванню молочнотовар
них ферм, квітникарів і 
пасічників (строк навчан
ня — 1 рік).

Ласкаво запрошуємо на 
навчання до наших учи
лищ!

Обласне управління 
професійно-технічної 

освіти.

Друкарня імені Г. М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України
м. Кіровоград, вул. Глінки, !•
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