ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить э 5 грудня 1939 р.

ШКОЛА ХЛІБОРОБСЬКОГО ГАРТУ
ОбОЧІИ

с
ХВИЛИНІ-СУВОРИИ
НА СВОЇХ комсомольських

ЗБОРАХ СПІЛЧАНИ

ОБГОВОРЮ

ЮТЬ ПИТАННЯ ТРУДОВОЇ дис
ЦИПЛІНИ

Нині у всіх
виробни
чих підрозділах нашого
колгоспу проходить жва
ве обговорення ініціати
ви колективу Побузького
нікелевого заводу імені
60-річчя
СРСР, котрий,
підтримавши почин мос
квичів, вирішив труди
тися під девізом «Честь
і слава — по праці!» Ме
талурги ж, як відомо, у
зверненні до трудящих
Кіровоградщини закли
кають усіляко зміцнюва
ти трудову дисципліну.
У нашому,господарстві
трудиться понад 60 мо
лодих
виробничників.
Серед них — 28 комсо
мольців і 10 молодих ко
муністів. Добрий прик
лад у роботі подає своїм
колегам
механізатор,
групкомссрг тракторної
бригади № 1 Леонід Трохимов. Сумлінним трак
тористом зарекоменду
вав себе член комітету
комсомолу Іван Чередій.
Юнакові торік за старан
ність
довірили нового
трактора. Доброго слова
заслуговує й
молодий
механізатор Віктор Кузьменко, котрий уже тре
тій рік після служби в
■ армії прзцює за кермом
трактора.
Проте не всі трудяться
на совість. У нашій ком
сомольській організації
відбулися комсомольські
збори з порядком ден
ним: «Про підтримку іні
ціативи . москвичів по

зміцненню трудової дис
ципліни на кожному ро
бочому місці». У своїх
виступах
комсомольці
засудили вчинки моло
дих виробничників, котрі
схильні
до
порушень
трудової
дисципліни,
розпорядку
робочого
дня. Так, члена ЗЛКСМ
Миколу Фалюка в робо
чий час можна побачити
напідпитку. Не відвідує
юнак і комсомольських
зборів. Порушують Ста
тут ВЛКСМ комсомольці
Микола Фурко і Ольга
Клочко. В зни також не
ходять на комсомольські
збори, несвоєчасно спла-'
чують членські внески.
Комсомольці на зборах
одноголосно
прийняли
рішення: обговорити поведінку названих товари
шів на засіданні комітету
ЛКСМУ.
Нині рільники та тва
ринники
господарства,
підтримавши
ініціативу
москвичів та побужців,
розгорнули
боротьбу з
безгосподарністю, око
замилюванням, порушен
нями трудової дисциплі
ни. і в перших
лавах
цього руху йдуть комсо
мольці.
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Відбулося спільне за
сідання комітету комсо
молу та штабу «КП» осповного локомотивного
МШЖ

ММММІ

— У таких випадках ка
жуть про додаткові резер
ви, старанність, майстер
ність
людей,
говорить
бригадир
тракторної
бригади В. Г. Титаренко.
Усе це є її у пас. Але рані
ше ми не на повну силу
використовували найголовніший резерв—дисципліно
ваним працівником ми вва
жаємо не того, хто просто
знаходився па робочому
місці «від дзвінка й до
дзвінка», а того, хто ще її
викона» чи
перевиконав
денне завдання, працював
високоякісно.
До пас підходить моло
дий механізатор.
— Це ж мій брат Вале
рій, — говорить бригадир.
— Разом із Володимиром
Трохимепком
ремонтує
машину. Працють добре.
Розуміють, що зі справ
ною можна будь-яНі ро
боти виконувати. А вони
ж молоді і хліборобську
честь шанують. Так, длїС
них, молодих, тракторна
бригада — добра школа...
Бо тут є міцна робоча дїгсцнп.ііпа, вміння і бажання
працювати на повну силу.
М. ОЛЕКСАНДРОВИЧ.
с. Кам’янка,
Новомиргородський
район.
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А. ДАМЧЕНКО,
секретар
комсо
мольської організа
ції колгоспу імені
Калініна.
Олександрійський
район.

У громадський штаб огляду «Робочій хвилині ■—•
суворий лік» секретар Помічнянського вузлового
комітету комсомолу Віталій ШМАКОВ повідомив:

Критику,
якій було
піддано молодих дозор
ців залізничного вузла у
матеріалі
«Прожекгоу ристи» дрімають (номер
газети за 1 лютого ц. р.),
І
визнано
правильною,
Вживаємо
заходів для
активізації
діяльності
штабів «КП».. Зокрема,
того
тижня
почато
рейд-огляд по раціональ
ному використанню роІбочого часу, яким охоп
лено
всі підприємства
вузла.

все — врожай, надої, доб
робут... .
Тоді ж на зборах заро
дилася думка: звернутись
до всіх механізаторів ра
йону із закликом вчасно і
високоякісно підготувати
всю сільськогосподарську
техніку до польових робіт
1983 року, підвищити тру
дову дисципліну в колек
тивах тракторних бригад
Бюро райкому Компартії
■України схвалило ініціати
ву трудівників Кам'янки.
Створили й бригадну ра
ду по контролю за трудо
вою дисципліною, виріши
ли прогульників позбавля
ти класності, додаткової
оплати,
переводити на
нижчеоплачувану роботу.
Серйозна тоді -відбулася

розмова. І ось чимало доб
рих змін сталося в колек
тиві механізаторів. Немає
порушень трудової, вироб
ничої дисципліни.
За зверненням, за сло
вом пішло діло. Дві лапки
ремонтників
почали ре
монт. У зобов’язанні було
записано — до ЗО грудня
поставити на лінійку го
товності
всю
посівну і
грунтообробну техніку.
І в строк колгоспники
доповіли,
що
сівалки,
культиватори, борони —
на лінійці готовності!
Колгоспна стіннівка роз
повіла про цю трудову пе
ремогу. Про її творців ко
валів Івана Михайловича
Блана, Андрія Кпрплсвича
Самборського. про слюса
ря Миколу
Степановича
Попова та інших.
Згідно графіка ремонту
ють і трактори.
Коли в.ч
запитаєте, для чого та ро
бота, досвідчений механі
затор відповість коротко:
— Щоб весною не стоя
ти в полі...
Бригада зобов’язувалася
до 1 січня відремонтувати
9 тракторів, полагоджено
10. З оцінкою «відмінно?...
Завершують і ремонт ком
байнів. У чому секрет ус
піху?
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Комсомольцям Валерію
Тптаренку і Володимиру
Тро'химекку, що живуть у
селі Кам'янці ІІовомиргородського району, пра
цюють у тракторній брига
ді колгоспу імені Чапаева,
виповнилось
по 18. Уже
рік вони повноправні чле
ни колективу. Трудяться
механізатори завзято, ста
ранно, з комсомольським
вогником.
...У невеличкому залі зі
брались усі .механізатори.
Тут же голова
колгоспу
Андрій Васильович Полі
щук, секретар
парткому
Іван Григорович Новохатченко, бригадир трактор
ної Віталій Григорович Ти
таренко, секретар партгру
пп бригади Василь Петро
вич Сажай. Відбулися збо
ри но
обговоренню
і
роз’ясненню завдань, по
ставлених
листопадовим
(1982 р.) Пленумом
ЦК
КПРС, у промові на ньому
Генерального
секретаря
ЦК КПРС товариша Ю. В.
Андропова.
Того дня у колективі
тракторної говорили іі про
те, як підвищити ефектив
ність роботи, як позбутися
прогулів
і запізнень. З
дисципліни
починається

депо. На ньому було за
слухано
комсомольців
М. Сідлецького та О. ва
люту, котрі
допустили
порушення трудової ДИС
ЦИПЛІНИ. їх попереджено.
У комсомольській ор
ганізації вагонного депо,
з якої вибули
секретар
комітетута начальник
штабу «КП», проведено
довибори. Тут відбулися
збори, на яких спілчани
розглянули стан трудо
вої дисципліни. Це ж пи
тання було винесено па
заняття
школи комсо- |
мольського політнавчапня<
виииииивва» сеаммшЯ

ПОРТФЕЛЬ ДЛЯ АФГАНСЬКОГО ДРУГІ
. 8
лютого у
твоєму
шкільному календарі по
значено як День юного героя-антифашиста.
Його
відзначають широко і різ
номанітно — мітинги, кон
курси політичного плакату
і пісні, розширені засідан
ня КІДів, урочисті лінійки
і збори дружин..«
У Кіровоградському Па
лаці піонерів і школярів
імені В. І. Леніна, примі
ром, представники кращих
піонерських дружин і за
гонів міста провели мі
тинг, на якому
підбили
підсумки обласної піонер
ської
акції «Подарунок
для друга»,
... Дружними оплесками,
плакатами «Нам потрібен

ників з Афганістану. Раді
ли їхнім успіхам у навчан
ні, серйознішали, слухаю
чі про криваві
розправи
бандитів і над малими, і
над старими. Саїд Джавід
щиро подякував за посил
ки, котрі відправили шко
лярі його юним співвітчиз
никам. Чого тільки не було
в тих
ящиках!
Олівці і
портфелі, зошити і книж
ки, саморобні іграшки то
що... 1 зібралося
всього
цього багатства
аж два
повнісіньких грузовики!
Закінчився мітинг вико
Коли почав
говорити
нанням пісні «Хай завжди
представник
героїчного
буде сонце», яку співали
Про те, як народився афганського народу Саїд всі.
Джавід,
присутні
завмер

почин щороку
8 лютого
т. СТОРОЖУЙ.
відзначати День юного ге- ли. Всім було цікаво взна
Фото В. ГРИБА.
роя-антифашиста,
як усі ли про життя своїх ровес-

мир!», «Ми — за мир но
планеті», «Ні — війні, ні
—» ядерній зброї!», «За
щастя на планеті Земля»
зустрічають
юні ленінці
гостей — секретаря обко
му комсомолу Н. Ангелуцу, секретаря міського ко
мітету комсомолу Н. Гар
бу, працівників Ленінсько
го і Кіровського райкомів
ЛКСМ України, другокурс
ників
Кіровоградського
інституту сільгоспмашино
будування, Саїда Джавіда
і Саїда Алі Хусейна, що
приїхали
на навчання з
Афганістану.

школярі Кіровоградщини
беруть активну
участь у
Всесоюзній
кампанії
«Юність звинувачує імпе
ріалізм», якого широкого
розмаху набула акція «По
дарунок для друга», роз
повіла секретар ' обкому
комсомолу Н. Ангелуцз.
Про свій внесок у спра
ву зміцнення миру повідо
мили президенти
клубів
інтернаціональної дружби
СШ
№№ 11, 14, 32 Таня
Страшна, Ольга
Чалоза,
Анжела Гуріна.

..-------- 1 стор.

10 лютого 1983 року

«Молодий комунар»
Ми — за мир

-
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ло ще більи/е. 1, сподівай
мося. цьому
сприятиме
конкурс »Проба пера», ого
лиш ний Ц1£ ВЛКС.М разом
із факультетом журналі-"
тики МДУ імені М. В. Ломо
носова.

ЦЕ НАШ
ВНЕСОК

'

пера»

У Молодіжіієііській се
редній школі проводився
конкурс політичного пла
ката.
У ньому
взяли
участь усі класні комсо
мольські. організації і піолерські загони. І Іереможцямн визнано 8 «А» клас
за плакат «Кажуть па всій
землі: миру — «так», вій
ні — рішуче «ні», б*В» за
плакат «Хай море галсту
ків червоних заслонять
від пожсиі війни» та 4«А»
за плакат «Геть НАТО!».
Це своєрідний вклад уч
нів нашої школи у за
гальнонародну справу бо
ротьби за мир па земній
кулі.

Щодня пошта приносить
у редакцію листи. Пишуть
робітники, інженери. меха
нізатори, школярі.' А ось і
знайоме
прізвище. Ще
кілька років тому ми його
не знали. Але газета ви
друкували першу замітку
цього автора, потім були
перша зустріч, перша роз
мова, і з того часу він став
нашим активним громад
ським кореспондентом.
Співробітництво з газе
тою для нього прекрасна
можливість иоспілкундтися
з молодіжною аудиторією,
розповісти' Про те. ЩО його
хвилює. Для професійних
журналістів такий контакт
просто необхідний. адже
без позаштатного активу
життя газети неможливе.
У' нас багато громадсь
ких кореспонденті». Але
ми зацікавлені, щоб їх бу

Ю. КРИЖАНІВСЬКА,
Л. ШАРОВА,
юнкори.

Долинський район.

Учасниками
конкурсу
можуть бути молоді робіт,
никм,
трудівники
дела,
представники інших про
фесій віном
до 23 рокі.і
які бажають одержати ви
щу журналістську освіту.
Для участі а нонцурсі не
обхідно надіслати матеріа
ли з поміткою «Проба Пе
ра» (замітки, нариси, оло,
відання тощо) □ республі
канські і обласні молодіж
ні газети.
Переможцями
конкурсу будуть
визнані
найбільш здібні
автори,
матеріали яких публікува
тимуться в пресі.
Для кваліфікованої оцін
ки представлених і опублі
кованих матеріалів сгво,
рано жюрі.
Підсумки конкурсу під
биваються щороку до Дня
преси. Найбільш
здібним
авторам буде
дана реко
мендація,
згідно з якою
ті, хто бажає вступити на
факультет
журнал істини
Московського університету
імені М. В.
Ломсносоеа,
звільняються від першого
етапу таорчого конкурсу —
представлення публікацій.

Атеїзм

V

Комсомолець Володимир ТКАЧЕНКО — дояр колгоспі' імені Дзержннського Компаніївського району — і взимку добивається високих надоїв, одержує
щодоби від кожної корови до десяти кілограмів молока.

1 О ОБІТНИКИ цеху № 23
а головного підприемсг1 за виробничого об’єднанставили
I ня «Друкмаш»

Фото Л. МИРГОРОДСЬКОГО.

А СІМНАДЦЯТУ до ка-

“■ Лнету заступника го
лови
Олександрійського
міськвиконкому З. К. Глущенка збираються члени
комісії з справах
непов
нолітніх на чергове засі
дання. У кожного свої неаідкладні кправи, але про
них зараз нема коли ду
мати:
розглядатимуться
вчинки підлітків, що ста
ли на хибну стежку. І як

дили по голівці Тому ко
місія в спразах неповно
літніх одноголосно винес
ла рішення: комітету ком
сомолу Пантаївської се
редньої школи № 16 пе
реглянути випадок право
порушення
Володимиоа
Волошина і поведінку, не
гідну комсомольця, Вікто
ра
Сидорчука,
батьків
оштрафувати.
У відвертій розмові Зо-

повіли
йому
про свої
«пригоди» і попросили до
помогти перенести краде
ні речі. І він допоміг. Та
ким чином теж став учас
ником злочину і підлягаз
покаранню народним суЛише враховуючи,
дом.
що таке трапилося з Сер
гієм уперше, органи про
куратури його справу пе
редали до комісії в спра
вах неповнолітніх.

ИАЯСХЛАДНШЕ
Увага: підлітокі
складеться доля підлітка,
значною мірою залежить
від них, в«д їхнього авто
ритетного слова.
«Де
криється
корінь
зла?» — щоразу
запитує
кожен з них самого себе.
І в більшості випадків, як
і сьогодні, дає відповідь:
у всьому винні батьки. На
самперед батьки.
їхня
роль домінуюча у фізич
ному, трудозому, мораль
ному, естетичному вихо
ванні своїх дітей. А вже
потім школа, трудовий ко
лектив, громадськість...
Мало вивчити лише при
чину хибного вчинку. Пе
ред комісією стоїть важ
ливіше завдання — лока
лізувати те, що сприяє ви
падкам
правопорушень
серед підлітків.
Першим до
кабінету
запросили учня 10 класу
Пантаївської
середньої
школи № 16 Володимира
Волошина. З ним. класний
керівник і батько.
Що привело
юнака на
засідання комісії? Він жор
стоко побив свого одно
класника Віктора Сидорчу
ка за те, що той розпускав
злі плітки про десятикласницю-подружку.
Як розцінити цей вчи
нок? З одного боку ніби й
порив
джентльменства:
став на захист гідності дів
чини. А з іншого — сліпа
жорстокість, від якої при
тупились людські
почут
тя. Віктор постраждав.
Вчинок обох комсомоль
ців розглядався на комсо
мольських зборах, на за
сіданні комітету комсомо*.
лу школи. Але замість то
го, щоб принципово осу
дити. суворо покарати аи•нузагців, їх мало не погла-

лодимир щиро розкаявся
у сподіяному,. дав спозо
виправитись і мати зраз
кову поведінку Він тільки
тут зрозумів що
ВЧИНИВ
згарячу. Адже якби при
мусив Віктора вибачитись
перед дізчиною при своїх
же однокласниках, друзях,
то для нього це
було б
справжнім уроком на все
життя."
Статистика підтверджує^
що одна з основних при
чин правопорушень серед
неповнолітніх — бездо
глядність. Тому часто анти
громадські вчинки скою
ють учні профтехучилищ.
Потрапляють вони справді
у бездоглядне становище:
батьки не мають
змоги
належним чином контро
лювати дітей, а з боку но
вих вихователів, педагогів
професійно-технічних зак
ладів, підлітки не завжди
надійного назнаходять
ставника, який вказав бч
правильну стежку в житті.
Сергій Тарусин — учень
Олександрійського місь
кого
профтехучилища
№ 7, який прибув разом з
батьком і майстром ви
робничого навчання групи
електрогазозварників, не
стояв би зараз перед чле
нами комісії, коли б зиязив принциповість і ви
могливість до себе й до
своїх товаришів. Уночі, 20
жовтня
минулого року
неповнолітні Олег Любченко Володимир Гіленко
й Іван Крайникоз обікрали
магазин № 44 «Культтова
ри», що в Південному мік
рорайоні
міста. Частину
краденого
державного
майна злодії приховали бі
ля
річки. А наступного
дня зустріли Сергія, рзз-

Після
зізнання Сергія
запитали:
— Ти комсомолець?
— Ні.
А майстер
групи 8. І.
Цюрупа пояснив:
— На першому курсі до
вступу в комсомол ми ре
комендували з групи лише
п'ятьох учнів, найактивні
ших які добре навчають
ся, дисципліновані.
Що ж, майстер групи
має рацію. Не місце в
комсомолі таким, як Сер
гій. Це звання треба заслужити.
— Чому не відмолив ТСГваришам допомога™ пере.чосить крадене, не обу
рився їхнім злочином? —
ціказляться члени комісії.
Мовчання,
невиразна
спроба виправдатись, зибачитись. А аі-дповідь ма
ла б бути
короткою: не
вистачило тоді Сергієві хоробрості, а нині — сором
но зізнатися, що боягуз
ливо відступив перед ве
лінням совісті.
Правопорушників пока
рано. Але хочеться ще
раз нагадати батькам сло
ва видатного педагога на
шого земляка, Героя Со
ціалістичної
Праці В О.
Сухомлинськогс: «Яка б у
вас відповідальна і склад
на, творча робота була на
виробництві,
знайте, що
дома вас чекає ще відповідальніша, ще складніша,
ще тонша робота — вихо
вання людини. Всюди вас
можна замінити іншим ро
бітником... Але справж
нього батька не замінить
ніхто!»
К. ПОВЕЛЬКО,
працівник місьхрайонної газети «Ленінський
прапори.

ОБГОВОРЕННЯ
ВИСТАВИ
У новій виставі музич
но-драматичного театру
імені М. Л. Кропшпшцького «Гра на клавесині»
за п’єсою молодого укра
їнського
драматурга
Ярослава Стельмаха зай
няті переважно
молоді
артисти. На сцені — мо
лодий сучасник зі своїми
принципами, переконан
нями, зі своїми супереч
ливими поглядами
на
життя і людину в ньому.
Обком комсомолу разом
з адміністрацією театру
провели минулої п'ятни
ці обговорення нової пре
м’єри
кропнвничан. У.
ньому взяли участь мо
лоді робітники; педагоги,
комсомольські працівни
ки, журналісти, рсжисерпостановиик,
виконавці
головних ролей. Глядачі
і артисти дійшли спільної
думки — такі
зустрічі
слід влаштовувати регу
лярно, такі розмови бу
дуть обопільно корисні.
В. 5ОНДДР.
м. Кіровоград.
(НОТАТКИ З ЦЬОГО ОБ
ГОВОРЕННЯ ЧИТАЙТЕ В
ОДНОМУ
З НАСТУПНИХ
НОМЕРІВ
"МОЛОДОГО
КОМУНАРА-).

ГОЛОСУЮ
ЗА ПРОФЕСІЮ ,
Активно, цілеспрямова
но пройшла громадськополітична
атестація у
восьмому класі
Гайворонської середньої шко
ли № 2. Активно, оскіль
ки восьмий клас один із
найкращих у школі,- і
восьмикласникам
було
про що звітувати. Ціле
спрямовано,
бо члени
атестацінної комісії про
пели значну профорієнта
ційну роботу. Атестація,
зрештою, стала цікавою
бесідою про престижність
професій сільського ме
ханізатора, столяра, тес
ляра, шофера, тваринни
ка. Школярам розповіли
про умови
вступу до
Ганворонського сільсько
го професійно-технічно
го училища № 5, навчан
ня і змістовне дозвілля
учнів закладу.
м. Гайворон.
(Наш кор.).

■ свої підписи під відозвою
1 миру.
І —Нехай знають натозські генерали, що ми думаєІмо про війну і про них.
— Не зони вирішують
а ми, —
долі мільйонів,
говорили робітники.

_

я
і
■

I
Я

Особлива атмосфера па
нувала в ці хвилини в цеху. Людьми керувало ви-.
соке почуття аідповідал»пості за справу збереження миру на землі, їх об’єднуаало спільне прагнення
висловити свій
протест
проти загрози ядерної вій-

9 ни*

їому такою неправдопо3 дібною здалася
звістка:
я робітниці Надія Бобинець
І і Олена Русина аідмовили® ся ставити
свої підписи
під відозвою миру. В це| ху запала тиша. РобітниI ки — чоловіки
і жінки,
Я літні і молоді— дивилися
1 якусь мить на дівчат із по1 дизом, но .розулмючи. По
тім загозсрили
всі — з
■" обуренням:
— Та для них нема нічоя го святого!
9 — Гріш ціна їхній вірі!
і
...В колектив друкмашіча ціз Надія прийшла непов
нолітньою
— Ми закріпили за нею
насгазника, навчили про
цехуслюсар№ 23
фесії, — говорить
Федорівна
складальник
Олександра
Щеголева. — Невдовзі діза чина працювала вже сзмоІ стійко. За традицією, що
І склалася в колективі, її
І посзятили з
робітники,
І вручили цінний подарунок,
■ сердечно поздоровили з
повноліттям. Олена при1 йшла вже 18-річною. РоI бітнича біографія дівчат
І почалася, як і тисяч їхніх
В ровесників, котрі успішно
І трудяться на заводі, бе
руть активну участь у гроЗмадському житті, змістов
но відпочивають. Олена ж
: Надія активністю не від
значалися,
трималися
икось осібно з цеху. Не
забаром
стало зідомо:
ьони члени секти так зваІних «свідків Єгози».
Ні, робітники не відвер
нулися від дівчат. Навпаки,
їх оточили ще більшою
увагою. Ненав’язливо, потовариському ррз’яснювали хибність
їхнього віруI вання, безглуздість очікуI вання Армагеддону, з якоI му нібито вціліють лише
І члени секти «свідків ЄКоБИ». Щиро хотіли допо■ могти ІМ прозріти. Адже
І було зрозуміло, що дівчаI та дивно наївні у своєму
І віруванні. Так, наприклад,

Надя зовсім по-дитячому
запевняла, що вона вціліє
вибухові.
при ядерному
«Бог не допустить, щоб я
була в тому місці, де впаде бомба...»
Людмила
Христенко,
бригадир
слюсарів-складальникіз, говориш:
— З дівчатами я, не раз
розмозляла, переконувала
їх в антигуманній суті еговістської віри. Але дівчата
залишалися на своїх
хибних позиціях. І засзідчили ворожу
суть сзого
вірування.
Проповідуючи ‘ біблійна
«не убий», єговісти відмовляються від боротьби з.т
мир. І не тільки відмовпяються, а й чекають Арма
геддону, тобто всесвітньої
війни.
Олена і Надя
подали
заяви з проханням виключити їх із членів прсфспілки. І вже відверто гфотиставили себе колективу.
Колектив цеху обурився.
В грудні минулого
року
зібралися загальні збори,
на які прийшло понад 300
чоловік.
— Ми навчали вас професії, вважали своїми то
варишами по праці, а ви
розтоптали наше довір я
— з образою
говорила
слюсар-складальник В. К.
Політаєва.
— Молодь різко засуд
жує дії сектантів, вважає
їх ворожими нашому народові, нашому суспільному ладу. Ми за мирне небо, а не за «рай» у пітьмі
й мороці, — сказав май
стер цеху В. Я. Гермак.
Ніби роздумувала вголос
слюсар-складальник
О. Ф. Щеголева:
— Коли фашистські заірі прийшли на нашу землю, мені було вісім років.
Та я на все життя залам ятала пожежі,
розстріли,
катування.
які довелося
побачити. У мене є діти.
онуки. Хіба можу я, проста радянська жінка, бути
осторонь великої справи
захисту миру?
Вибачити
помилку
єговістам,
я,с1
прагнуть війни, пон^еШ!
...Надія й Олена р вийдиком дивилися на колектив,
у якому працюють, і Тим
образливіше було за рих,
дволиких і нещирих. Куди
заведе їх фанатичне вір'/*
вання, що дасть ьоно. їм?
Духовна каліцтво л^цемірство — і нічого більше.
Але віриться, що не тяг
тимуть дівчата все життя
ярмо своєї жахливої віри.
За них боротимуться Р'~>~
бітники, їм на
допомогу
готові прийти юнаки й дій*
мата.
А. КЛИМЧУК.

м. Кіровоград.
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«Молодий комунар»

Невигадані
історії

Невеличке дитяче
дерце • з
намальованим
червоним яблуком було у
господарстві
маленької
Маринки.
Що тільки не
транспортувало
воно —
полуниці, порічки, вишні,
груші, цукерки,
печиво,
пісок, навіть ляльку Лесю,
що ніяк не
вміщалась у
ньому. Да про таке його ці, баба побачила, який він
призначення
ніхто й не худий, аж ребра світяться.
гадав.
— Боже ж мій! Микито,
... Навесні на поперечній та ти не від щастя сюди
балці у хліві, де живе ко ‘забрів? — спитала жаліс
рова Лиска, ластівки змо ливо.
стили
гніздо. Згодом у
Кинула мітлу, схопила
ньому з’явились і пташе вузлик.
нята. Маринці дуже хоті
— Ось тобі тут хліб, дві
лось дістати хоч одне лас котлетки, сало. їж і ще
тів'я. Принесла стільчик — приходь,
тут буде твій
не дістала. Залізна драби стіл. А курей, Микито, не
на виявилась
заважкою. чіпай. Потягнеш якусь —
І оді взяла
граблі та й приведу мисливця Кирила!
звалила гніздо додолу.
Неписаних умов обоє
Що тут
зчинилось на дотримувались непоруш
подвір’ї! Запищали пта но. Баба Ярина приносила,
шенята, від ластівок за що мала. Лис харчами не
чорніло все навкруги. Ле перебирав, їв картоплю,
лека на гнізді
перестав гриз шматки макухи, ок
клекотати, стриаожено по райці черствого хліба, ка
глядаючи вниз.
чани кукурудзи, кістки. І
У хлів прибігли мати й не чіпав жодної курочки,..
брат,
прийшов батько, • Може, тому, що жив не
придибав дід Василь. Мати далеко... Може, тому,, що
з докором мовила:
у них, у звірів, свої закони
шкоди по
— Що ж ти наробила? — не робити
близу своєї нори...
Зони ж тепер загинуть!

Браг, школяр,
котрий
дуже
любив
Маринку,
цього разу
зневажливо
процідив:
— Ти більш
нічого не
могла придумати?
Батько хотів
прибити
гніздо до балки, але воно
розламалось навпіл. Ви
ручив дід:
Собака
Босий справді
— Ану, внучко, принеси босий. У нього на всіх чо
тирьох лапках білі плям
своє відерце.
ки, наче шкарпетки. 6:н
У відеречко
з черво веселий, дзвінко гавкає,
ним намальозаним яблу дружить з котами, з кур
ком намостили сіна, звер ми, з великим білим пів
ху обережно шматочок до нем.
шматочка поклали гніздо,
І страшенно не любить
а з нього й ластів’ят. По
сусідське
чепили дужкою на гвіздок Бема — руде
щеня,
що
вільно
ходить
у балці...
городами,
Переполох
скінчився. подвір’ями,
безцеремонно добираєть
Ластівки розлетілись. Ле
ся аж до ланцюжка Босо
лека звично заклекотів на
го. Коли б не той ланцю
гнізді. Мати й батько пта
жок, Босий, здається, про
шенят, як і раніше, носили
ковтнув би Бема, так він
своїй дітворі всіляку жив лютує, забачивши малого
ність, а малі наче нічого й
но трапилось, ковтали все сусіда.
і росли. Настав день, коли Тієї зими насипало снігу,
й вони злетіли спершу на вдарили люті морози, що
дроти, а потім у синю да й не пам’ятають таких сте
повики. Одного ранку гос
лечінь, де сонце і вітри...
Відеречко ж так і лиши подар, вийшовши з хати,
лось у хліві біля
Лиски, побачив, що Босий якось
чекаючи наступної весни і підозріло тупцює біля сво
своїх галасливих кварти єї будки. Раніше, бувало,
у негоду.його й калачем
рантів.
не виманиш із теплого
кубла.
— Ти чого мерзнеш на
морозі?!
Господар зиркнув у буд
ку і сплеснув руками: там
спав Бем!
Баба Ярина — і завідую
Наступного дня історія
ча, і зоотехнік, і обліко повторилась.
вець, і сторож, і птахарка
Господар пішов до су
на фермі. Курей небагато сіда:
— півтори тисячі. Пташник
— Карпо! Тобі тепло?
на пагорбі, в колгоспному
— Слава богу, маю й
саду, а в ярку протікає не вугілля і дрова.
величка притока річки Ви
— А Бемові? Будуй буд
сі. Взимку тут як у казці: ку і йому. Через нього мій
засніжені яблуні і груші, Босий замерзає!..
розлогі горіхи. Тиша...
Сусіди вдвох підганяли
Сюди й топче
щодня стовпчики, пиляли дошки,
стежку баба Ярина. А того вкривали верх шифером.
разу вона не йшла, а біг Будка вийшла затишною,
ла — кури галасували, на- теглою, без протягів. Во
ча їх різав хто. Відчинила на сподобалась
Бемові,
двері і завмерла — у кут який перестав
ходити о
ку ендіз здоровенний лис. гості до Босого,
Коли ж
Не вночі, не здосвіта — він появлявся на горизонсеред білого дня забрав- ті, Босий знову аж захли
ся на ферму, Бабу аж за- нався від люті. Той Босий,
обурення й що рятував Бема від мо
трясло від
гніву:
розів...
— Ах ти ж розбійник!
м. стоян,
Я ж за кожну курочку, за
громадський
корес
кожне яєчко звітую! Ану
пондент
«Молодого
геть звідси, щоб
і ДУХУ
комунара».
твого не було!
с. Панчеае,
Вхопила мітлу, але лис і
Новомиргородський
сам вийшов за поріг і сів
на снігу. Аж тепер, на сон- район.

«ПРИВІТ,
ЄЛІЗЛРКА!
ГОЛУБА
НЕ ЧЕКАЙ»

КІТ взше ЧОБОТИ
Над Синюхою вечоріло.
Поодинокі рибалки напо
легливо
очікували свою
удачу. Михайло Гнатозич
не зводив очей із поплав
ців. І. раптом на воді, у
променях
призахідного
сонця рибалка
помітив,
як до берега наближаєть
ся якась химерна істота
Видра? Не видра! На он
датру теж не схоже! Хто
ж це може бути? А при
дивившись, чоловік ледь
не скрикнув від несподі
ванки. З боку села Свердликового, річку перепли
вав собака, а зверху на
ньому сидів кіт.
— Чия ж це живність?
— запитав хтось із вражєних рибалок.
Василя
—
Здагться,
відказав
Карповича, —
Михайло Гнатозич. — Тіль
ки одного не візьму втям
ки: як ці тварини на тому
боці опинилися?

ДРУЖБА

ЗБЕРЕЖЕНА

Б-ісчгь
А буг<? це гак.
Карпович рік тему віддав
замок дочку М ’рійку за
хлопця із Свердгикового.
Молодята* гзели недавно
хату. Коли Марійка з чоло
віком госпоі.ела у батьків,
г.7 пелрохаг-а на заведен*
ня домашнього господар
ства ? і-ділити кота і соба
ку. Тож гозезлч
тварин
човном через річку в ін
ше село. Вони ж ніяк не
могли пристосуватися ДП
нозих умов,
нудьгуаал“
за домівко о. І коли впер
ше Рябка
відв'язали з
ланцюга
на прогулянку,
то він вирішив чкурнути
назад до колишніх госпо
дарів.
Випадків, ноли свійські
тварини за якимось даним
природою
чуттям через
далекі відстані знаходять
своїх господарів, трапля
ється чимало. Про один із
них мені недавно розповів
приятель,
кіревоградець
П. Фролов. Якось Із

Пригода
дружиною і сином під не
ділю вони
вибралися 8
гості до матері в село за
двадцять
кілометрів від
обласного центру. З собою
взяли кота сибірської по
роди, з яким майже не роз.
лупався п'ятикласних Юр
ко. А коли поверталися до
дому, кіт десь зник.

Минув місяць. Кіт так і
не дочекався своїх госпо
дарів. 1 тоді він помандру
вав до Кіровограда. Яким
чином і з якими пригода
ми добирався він додому,
важко сказати, але судячи
з напівобідраної
шерсті
та худого вигляду, подо
рож у Мурчика пройшла
з серйозними
випробуваннями.
Тепер нам
відомо, у
яких випадках кіт перед
мандрівкою взуває чарівні
чоботи.
І. НОВОСІЛЬСЬКИЙ.

Новоархангельський
район.

МИТЬ ПОБАЧЕННЯ
Оптика фотоапарата скоротила від
стань між мною і лисицею. Ми зустрі
лися поглядами. Таких очей я не ба
чив ніколи! Вони прямо таки казкові,
два жовтогарячі вогники... Дуже обе
режно наводжу різкість.
Вказівний
палець легенько натискає на спуск,
Я добре розумію, що вдасться зроби
ти лише один знімок. Тільки клацне
затвор, лисиця миттю зникне.
Запам’яталося, як ще в дитинстві
перед колесом мого велосипеда у кра
сивому стрибку ніби зависла пухнас
та мп рунна. Мигь — і тільки шелес
нули колоски пшениці: звір зник, за
лишилося лише видіння.
Ось і тепер мені навіть боязко
стало: чи встигну сфотографувати.
Встиг.
М. НОЖНОБ.
Фото автора.

«Ятрань» звинувачує

Одного НЄДІ/іЬНОГО ДІВІ
голова
Андрусівського
мисливського
колективу
Св і тл о 8 о д с ь ко го
району
Василь Павлович АІатчеико вирішив
влаштувати
полювання 'у Розсоховагсьюїд угіддях. Запросили
мисливців з гончими пса
ми із села Стецівкн. Брига
да зібралася величенька —
14 чоловік. Вони розбили
ся па стрільців га загоііщиків і, забувши, що відстрілочні картки придбано
лише на хутряного звіра,
почали тотальне поліовлиия. Собаки гнали все. що
тільки було живого в лісі.
Незабаром воші натрапили
на дев’ять косуль і сталії
знесилених тварин рвати
на шмаття. До місця подій
підоспів
В. В. Дюпов і
замість того, щоб виручи
ти косуль, вистрелив в од
ну з них
Оскільки всі розуміли,
що це браконьєрство, ви
рішили м’ясо не здавати, а
зварити з нього шурну. Хі
ба цс не вінець хорошого
йолюванпи? Тушу достави
ли на тракторну бригаду
колгоспу імені Леніна і,
поки кипіла навариста кпи-

а, продовжували полю
вання.
О 16 годині дружно сіли
до столу. Запашна шурна
щедро
приправлялася
спиртними напоями та роз
повідями про полювання.
Внаслідок такої органі
зації
державі завдано
збитків на суму 170 кар
бованців. А хто може під
рахувати моральні втрати?
Хотілося б. щоб на не пи
тання відповіли керівники
Світловодської організа
ції Українського товарист
ва мисливців та рибалок.
Адже вона в першу чергу
повинна турбуватися про
охорону природних
ба
гатств та раціональне їх
використання
М. РАК,
інженер - мисливство
знавець обласного уп
равління лісового гос
подарства та лісозаго
тівель.

ЧИ ВИНЕН
АВТОМОБІЛЬ?
З кожним роком авто
машини дедалі більше за
бруднюють повітря. Особ.’и во багато в атмосферу
викидається
двигунами
окису вуглецю; Здавало
ся б. має вестися постійна
робота серед водіїв за до
тримання ііііміі норм вміс
ту окису вуглецю у відпра
цьованих газах автомобі
лів із бензиновими добгу-

на.міг.
Окремі водії, можливо,
н не усвідомлюють
тієї
шкоди, що завдається нав
колишньому
середовищу.
Але керівництво ремонтномеханічного
(директор
М. Г. Закарченно) і авто
ремонтного (директор 8. І.
Бабкін)
заводів
міста
Олександрії мали б це доб
ре знати. Але автомобілі,
що виходять
з ремонту,
навіть не
перевіряються
на вміст окису вуглецю у
вихлопних газах. У госпо
дарствах, нуди надходить
відремонтована
техніна,
тим більше цього ніхто не
буде робити. Виявляється,
що на'ремонтно-механічно
му заводі навіть прилад е
для такого контролю, але
ним ніхто не вміє кориг.ту-

ваїисяГ
Одночасло на цих під
приємствах було проведе
но перевірку па дотриман
ня природоохоронного за
конодавства з інших пи
тань. У авгоремонтіїиків в
цьому
аспекті
спразн
йдуть
непогано, зате па
ремонтно-механічному не
має навіть відстійника для
використаної води; на те
риторії зустрічаються «ма
льовничі» озерця нафто
продуктів.
Хотілося б звернутися
до директорів цих підпри
ємств:
— Володимире Іванови
чу, Миколо Григоровичу,
доки виробництва, якими
ви керуєте, за вдавані муть
такої шкоди природі?
М. ГАМОВ
інспектор обласної ін
спекції по
охороні
природи.

Дивуються’ люди: «І 1ЦО
ото можна знайти н тих
голубах? Користі ніякої, "
а корми та догляд обов’яз
ково потрібні».
Микола
Єлізаровнч 1
Клймеиио до таких це на-!
лежить. Для нього догляді
за цими красивими та ро-І
зумннми птахами — при
ємність. Уже більше п’ятам
років він займається роз І
веденням
нош гово-спор-1
тіівнпх голубів,
має їх!
більше восьма
десятків. |
Господар може безпомил
ково
розказати родовід
кожного з них. Для інших І
—всі вони однієї масті, а І
він розрізняє. На ніжка? 1
птахів красуються кільця !
Па них вказано порядно-1
вий помер, кличку птаха,
■індекс клубу, а на іменно- му — навіть
адресу там
прізвище власника.
— Ось наприклад, — І
бере Микола Єлізаровнч І
в руки одного птаха, — у І
серпні 1981 року запуска
ли ми своїх вихованців із а
Ленінграда. Один з наших!
.товаришів відвозив їх ту-1
дм. Ленінградські ориіто-І
логи чіпляли, контрольний І
помер і випускали. Із де
сяти моїх
голубів пер
шим повернувся ось цей 9
Беркут під № 10863. Всю!
відстань він подолав за!
тиждень. Четверо інших!
були в дорозі трохи біль-"
ше. А шостий, якому на
той час виповнилося лн-1
те рік, прилетів через мі-і
місяць і два Дні. Сьомому!
«поштарю» довелося дав-1
генько поблукати по світу!
— рідну домівку він від
шукав у серпні наступного
року, пробувши в дорозі І
рік і три дні.
Це не єдина подорож, в |
яку Микола.
Єлізаровнч]
відправляв птахів. Вони І
побували і в Москві, і в
Києві, і в Білгород-Діііст- а
ровському Одеської облас-І
ті.
Інколи дехто сумніваєть-1
ся в орієнтаційних здібнос. |
гях голубів. Таким людям З
М. Є. Клименко дає птаиь
ну, щоб вона
принесла
будь-яку записку е}д недо- З
вірливого ксреспондента. У 9
записнах
різне пишуть. В
Але частіше всього жарту- щ
ють на зразок: «Привіт, Я
Єлізарка!
Голуба не че- я
кай». Коли ж листом при- ■
ходить відповідь, сумніви
розвіваються.
»

Є у Миколи Єлізаровича |
голубн-рекордсмени. Ними І
вїи особливо пишається.!
Ось наприклад, Багдег за І
№ 20179 у 1982 році на-'
літав 3026 кілометрів за
маршрутами: Світлонодсш: |
— Новоукраїнка,
Білгород-Днісгровськин — Но
воукраїнка. Мінськ — Ноцоукраїнка. Побував він |
того року і на XVIїї між
народному конгресі орні-,
тологіз у Москві.
Інколи до голубника по
провулку Декабристів, ЇУ і
у Нозоукраіиці прилітають І
гості — також переважно
поштово-спортивні голуби.
Одного разу завітав нівіть
голуб із Румунії. Обов’я
зок голубовода наїодувати
птаха дати йому відпочити
і випустити на волю.
Коли ж над
подвір’ям
Миколи Єлізаровича круж
ляє яструб, в повітря підіч.
мається
зграя
голубів.
Поодинці вони бояться хи
жака. зате .гуртом сміливо
відганяють його від обій
стя.

Уже п’ять років у Новоукраїнці існує клуб голубоводів. Його незмінним
головою є М. Є. Клименко.
За активне співробітницт
во з ученими
всесоюзна
секція
голубоводів при
своїла клубові індекс 06.
Це свідчить про те, що він
один із кращих на Україні.
В. АФАНАСІЄНКО.

м. Новоукраїнка.

4 стор

«Молодий комунар»
ЗІ СКЛАДНИМИ
РОЗРАХУНКАМИ УСПІШНО
СПРАВЛЯЄТЬСЯ
МІКРОКАЛЬКУЛЯТОР
«ЭЛЕКТРОНИКА МК-45»

НАЛИНУТИ
(Продовження. Псч. у газеті
лютого ц. р.).

10 лютого 1983 року

Мікрокалькулятор «Электрони
ка МК-45» надійний в експлуата
ції, зручний в користуванні, дає
можливість виконувати операції
з числами в діапазоні від 10"
до 9,9999999-10".

за 22. 27 січня, 3 та 5

...Іспити він склав
відмінно. 1аня теж, хоча це
коштувало їй значно більших зусиль. На випускно
му святі у восьмирічці знову була веселою. Вадим
ледве встигав стежити за нею. Підійти не насмілився
на очах у вчителів, учнів, батьків. Тримався осторонь
класу, сподівався на щасливу нагоду зіткнутись вічна-віч. Готувався сказати їй швидко й багато — щоб
зрозуміла все. Наприкінці, з відчаєм збагнувши, що
Талю забере додому мати, рвонувся навперейми, ко
ли дівчина підходила до подруг. Вона не дала йому
й слова промовити, відречено дивлячись кудись пе
ред собою:
— От бачиш, як вийшло. Сама не знаю, відкн він
узявся...
— Хто? — видихнув Вадим.
— Якийсь цибатий, рудий, я його вперше бачила,
Гидкий такий, очі ховав, а сам...
— Що? — уперся поглядом у зіщулену постать.
— Знає про тебе, про нас. Пропонував дружбу, —•
хлопець побачив, що Таня може заплакати. Він зне
нацька шарпнув із себе піджак, з кишені під ноіи си
понули монети. Нагинаючись, сказав змовницька:
— Допоможи позбирати.
Дівчина присіла поряд. Він ухопив її за руку, влад
но наказав:
— Заспокойся, розкажи.
Таня заспішила, ковтаючи сльози:
— Із дружбою набивався, казав, що в одйій школі
вчитимемось.
— А ти? — несамовито стиснув їй руку Вадим.
—•Я — одкоша йому. Сказала, щоб і не мріяв.
— Таню, — у хлопця розпирало груди. — Ти мо«
лодчина.
—А він сказав: усе одно. І ще, — вона з острахом
зазирнула йому в вічі, — погрожував, ультиматум
висував — або я згоджусь^ або вони...
— Ого, навіть еони, — удавано розширив очі Ва
дим. Вигляд Тані повернув йому впевненість, швидше
хотілось заспокоїти її. Хлопець устиг подумати, що
коли б це було не на шкільному
подвір’ї, а в тему
старому саду, він би спрсбував пригорнути Таню.
— Не смійся. Він погрожував погано.
— Тобі? — напружив м’язи Вадим.
— Ні. — коротко заперечила дівчина і завагалась.
— Кому ж?
— Що це ви перешіптуєтесь? — пролунав над ними
стурбований жіночий голос, і Вадим одразу впізнав
Людмилу Павлівну, секретаря
виконкому сільради.
— Вадим гроші розсипав, — підвелась донька.
Матір Танину він }пізнав би й спросоння серед ночі.
Підозріло оглядаючи їх, марі помітила кілька мо
нет і, мабуть, повірила, але не відійшла.
Вадим звівся, вп’явся запитальним поглядом у Та
нине розпашіле лице.
— За мене — тобі, — ледве чутно проказала дів
чина і пішла — ііпка, незалежна. Вадим знав: той
вигляд для матері. Кому стало радісно і трохи три
вожно.
Повертався додому — повторював; «За мене — то
бі...» Ну, хай за неї. Він згоден. Хто ж цей рудий?
Нічого дивного — міркував собі,
— дві Степівки,
Сі ара й Нева — майже дві тисячі дворів. Десь на
околиці живе, значить. Але ж Таня — мов непокірна
принцеса. «Прин-ие-са», — проспівав тихенько і за
сміявся.
Та скоро йому стало не до сміху. У Будинку куль
тури після кіносеансу до Вадима підійшов шмаркач,
інакше не скажеш, і процідив зневажливо:
— Хочеш жити — не крутись під ногами.
Вадим сторопів. Дати по шиї? Навкруги ж люди.
Аж затинаючись від обурення він з гідністю відпо
вів:
'
— Відійди, на шию наступлю. — Розмашисто сту
пив крок, навмисне зачепивши ліктем нахабу, і тон
відскочив убік. Лише тоді
Вадим помітив ватагу
хлопців, яка спостерігала цю сцену. Рудого серед них
не було. З піднятою головою Вадим пройшов повз
них і стаз наспівувати сучасну мелодію. Тиша за
спиною була підступною.
Від матері не вдалосі- приховати збентеження. Він
• хотів мовчки лягти спати, але вона наполягала:
— Що трапилось? Подивись мені в очі...
Батько теи< не попросив залишити сина у спокої,
як це робив у таких випадках.
Навпаки, мовчазно
підтримував тривогу матері. Вадим не вмів обманю
вати, не захотів викручуватись і цього разу. Про по
дробиці не розповідав, сказав лишбнь, що якась брудг
на компанія шукала пригод, довелось відшити «під
садну качку». І все.
Батько розхвилювався не на
жарт. Промовив ніби сам до себе:
— Це не до добра. — І не знав, куди подіти єдину
думку. — Що ж вони хотіли?—Підвівся, походив по
кімнаті, зупинився навпроти сина. Вадим теж хогів
і
устати але батько жестом дозволив: сиди.
(Далі буде).

«Электроника МК-45»
такі операції:

виконує

арифметичні дії, вирахування
логарифмів, антилогарифмів, три
гонометричних функцій; дії з
дужками; вирахування факторіа
лу; піднесення до степеня; вира
хування обернених величин; дооперації з
бування кореня;
пам’яттю.
■5

. Живлення — 220 в;
Габарити — 241X^85X77 мм;

Оптова ціна — 81 крб, 50 коп.
Рекламне агентство
Московського виробничого
комбінату торгової реклами.

Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

«Молодой коммунар» —

Строк навчання — 6 м(. сяціз.
Приймають юнаків і дів*,
чат. Учні одержують стй«
пендію.

Звертатися на адресу!
м. Кіровоград, вул. Жовт
невої Революції, 20. Тсп,
7-05-61, 7-25-91.

ДИРЕКЦІЯ.

Зам. 11.

ЕКОНОМТЕ
ТУЙТЕСЯ

СВІЙ

ЧАС,

КОРИС

БЕЗГОТІВКОВИМИ

РОЗ

РАХУНКАМИ ОЩАДНИХ КАС!

Щомісяця ви звертаєтесь в ощадну касу,
щоб внести плату за квартиру, електроенер
гію. газ, телефон, утримання дитини в дитя
чому садку. У дні масової плати в ощадних
касах утворюються черги в яких втрачаєть
ся багато часу.
*
.

Щоб уникнути цього, радимо користува
тися однією з послуг ощадкас — безготів.ковими розрахунками. В цьому разі вам не
треба відвідувати ощадкасу щомісяця, а ли
ше дати ощадкасі доручення.
За вашим дорученням ощадкаса перера-

ховуватимс з вашого особового рахунку по
вкладу до запитання в зазначені вами стро
ки платежі на користь будь-якої організа
ції протягом кварталу або н падалі — до
відміни доручення.
Можна дати доручення й па перераху
вання будь-якого платежу одноразово. Та
ке доручення можна переслати поштою.
Бланки, потрібні для довгострокових і
разових доручень по безготівкових розра
хунках, вкладник може одержати в будьякій ощадній касі.
КОРИСТУЙТЕСЯ ПОСЛУГАМИ
ОЩАДНИХ КАС!

Управління Держтрудощадкас області.
Зам. 5.

V

ШАНОВНІ КІРОВОГРАДІ!!!
У святковому залі будинку побуту «Інгул»
відкриваються курси молодої господині.
Курси працюватимуть по четвергах та п’ят
ницях з 1.8 год. ЗО хв. до 20 год. ЗО хв.
Курси бальних танців — по понеділках
та середах:

Щовівторка о 19 год. у святковому залі
будинку побуту «Інгул» влаштовуються ве
чори відпочинку «Будемо знайомі». Якщо
ви бажаєте приємно провести час у колі
друзів, відпочити, потанцювати, ласкаво
запрошуємо!
Днрекція фірми .побутових
послуг «Райдуга».'
Зам. 13.

II—III групи — з 16 год. до 19 год. 30 хв.

НАША АДРЕСА:

орган Кирозоградского

316050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул, Луначарського, 36.

На украинском языке.

контролер
матеріалів,
металів І виробів.

ЦЕНТРАЛЬНЕ РЕКЛАМНЕ
АГЕНТСТВО «РЕКЛАМА».

І група — з 8 год. 30 хв. до 10 год. 30 хв.;
Редактор

1

оголошує набір учні»,
які мають середню освіту,
для набуття спеціальності:

Мікрокалькулятор проводить вирахуван
ня з константою, процентів, скидок, надба
вок, обернених чисел.
Три реєстри пам'яті забезпечують вико
нання розрахунків з проміжним нагромад
женням в одному реєстрі.
У мікрокалькуляторі передбачено одер
жання результатів вирахувань із точністю
до двох або чотирьох знаків після коми.
Живлення від мережі змінного струму
напругою 220 в, габарити 241ХІ 83X77 мм.
Ціна — 120 карбованців.

піднесення до степеня;
операції з використанням реєстрів пам’я^

ті.

МИТУ № 4

Зам. 12. '

Зам. 10.

Мікрокалькулятор «Электроника МК-44»
виконує:
чотири арифметичні дії;
добування квадратного кореня;

СЕРЕДНЄ

Початок занять 1 берез*
ня.

Потужність — 7 вт;
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