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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

№ 33 (3229)

Виходить з 5 грудня 1939 р.

РОЗМОВА НА АКТУАЛЬНУ ТЕМУ

ЗА ПРИЛАВКОМмолодий
ПРОДАВЕЦЬ
На недавніх комсомольських зборах
продавець
секції «Чоловічий трикотаж» універсальної о торго
вою об'єднання «Кіровоград» Людмила Родіоноза
сказала: «Сьогодні наш комсомольсько-молодіжний
колектив — один із кращих в об’єднанні, за минулий
рік ми не мали скарг від покупців. Ллє це не свідчить
про те, що у нашому колективі немає
запізнень на
роботу, розмов у робочий час, трапляється,
що по
купці роблять нам зауваження. Справа честі кожною члена нашого невеличкого колективу — викорінйти ці явища».
Гак, людина мало не кожного дня відвідує магази
ни, і часто продуктивність її прані весь день значною
мірою залежить від того, як її обслужили в магази
ні. Особливо ця залежність проявляється нині, звід
коли чимало торговельних закладів починають пра
цювати зранку раніше, ніж досі, і покупці відвідують
магазини до початку робочого дня.
В кінці минулого року молоді
працівники сфери
послуг Хмельницької області виступили з ініціативою
«Сфері обслуговування і торгівлі — зразкову турбо
ту, самовіддану пращо молодих». Ініціативу схвалив
Центральний Комітет ЛКСМ України, її підтримали
комсомольські організації республіки, в тому чиє пі
й Кіровоградщини. В усіх комсомольсько-молодіжних
колективах, комсомольських групах сфери торгівлі
пройшли збори, де йшлося про обов'язки молодого
продавця, прсстьж професії. Втілення ініціативи
змельничан у життя буде конкретною відповіддю
молодих працівників прилавка на виконання завдань
XIX з’їзду ВЛКСМ. Над цим нині працюють молоді
продавці.
Для радянської молоді сьогодні немає важливішо
го завдання, ніж активна участь у реал ізації соці
ально-економічних
планів партії,
вироблених на
XXVI з’їзді КПРС, завдань, поставлених на останніх
Пленумах ЦК КПРС. Необхідною умовою успішного
вирішення цих завдань
є повсякденне поліпшення'
виконавської і трудової дисципліни
на кожному
робочому місці.
Молоді продавці комсомольсько-молодіжного ма
газину № 10 Кіровоградського об’єднання «Промто
вари» (керівник І. Колоус, ірупкомсорг О. Ковальо
ва) розуміють, що дисципліна праці — цс не лише
виконання правил внутрішнього розпорядку, відсут
ність прогулів і запізнень. Мало своєчасно прийти на
роботу. Треба берегти кожну хвилину, використову
вати її продуктивно, чітко організувати свою працю.
«Не чекати, поки покупець сам знайде покупку І піді
йде до каси, — говорять дівчата з магазину № 40, —
а допомог і и йому підібрати необхідну річ. Тоді покуі нець завітає сюди знову. Невеличкий колектив торік
і виконав план товарообороту на 106 процентів, май> же половина членів колективу
— ударники кому
ністичної праці.
Чимало КМК до своїх соціалістичних зобов’язань
• записують пункт: оволодівати суміжною спеціальніс
тю. І там, де цей пункт виконується, не знають, що
таке потрапити у скрутне становище, коли раптом
хтось із колег захворіє чи піде у відпустку. Зразком
добре поставленої роботи в цьому напрямі для моло
дих продавців області може бути комсомольськомолодіжний колектив секції «Нитки—-гудзики» УГО
«Кіровоград», де керівник Т. Долгова, групкомсорг
С. Грузденко. Тільки торік дев’ять членів секції ово
лоділи суміжними спеціальностями.
Поняття дисципліни для продавців — це і впро
вадження нових форм обслуговування, і створення
зручних умов для відвідувачів, і порядок за прилав
ком. На жаль, ще трапляються випадки, коли моло
ді продавці обважують покупців, неввічливі, прихо
вують дефіцитні товари. Комсомольський актив пови
нен тримати на постійному контролі таких працівни
ків. Саме тут широке коло діяльності
для постів
«Комсомольського прожектора». Вони
мають бути
боєздатними, функціонуючими, а не номінально вибра
ними. Та найчастіше активність прожекторнеіів зали
шається в потенціалі:
є списки «активу», є плани
рейдів-перевірок, але нема... дії.
Генеральний секретар ЦК КПРС 10. В. Андропов
па листопадовому (1982 р.) Пленумі ЦК КПРС ска
зав, що в серцевинному році п’ятирічки потрібно до
класти максимум зусиль і знань, розвивати ініціати
ву і творчість з тим, шоб успішно виконати плани і
завдання одинадцятої п’ятирічки. У молодих продав
ців області для цього е усі можливості.

ОСНОВА УСПІХУ
ІНДУСТРІАЛЬНИМ МЕТОД

твій

Минулої неділі група ланкових механізованих ланок, що вирощують ку
курудзу індустріальним методом, відбула на навчання до республіканської
школи молодих кукурудзоводів, створеної на базі Всесоюзною ордена Тру
дового Червоного ГІрапора науково-дослідного інституту кукурудзи. Перед
від'їздом відбулася зустріч в обкомі комсомолу, обмін передовим досвідом.
На знімку: молоді кукурудзоводи — учасники зустрічі. (їхні ро .но
вілі читайте на 2-й стор.).

З П’ЯТИ хвилин
ДОРОСЛІ
У комсомольців 8 «А-> і
10 «Б» класів
середньої
школи № 2 м. Долинсьної
головні збори року відбу
лися в один день. Хвилю
вали хлопців і дівчат пи
тання навчання, дисциплі
ни, громадської діяльнос
ті, причетності до тих ве
ликих справ, якими нині
живе вся країна,
готов
ність до самостійного жит
тя, дружби, згуртованості,
колективізму...
Розмову
після
зборів
наш
кореспондент про
довжив
із членом комсо
мольського бюро восьмої о
класу
Вітою ПАЛАДІЙ і
комсоргом 10 «А» Людою
ЯНАТЬЄВОЮ.

В. ПАЛАДІЙ : На збо
рах особливо гостро сто
ять питания успішності й
по вед ІIIКII комсомольці в.
— Скільки можуть Джаиаіпія, Волков, Лавріиспко, Бекер підводити клас?
— так почала свій вис гуп
відмінниця навчання Валя
Зубеико. —
У навчанні
перебиваються з трійки на
трійку, без поважних при
чин пропускають уроки А
гемін підходиш і залигуєш,
у чому справа, можливо,
треба допомогти, почина
ють відмахуватись:
мов
ляв, самі справимося, обі
йдемося без допомоги...
Соромно зізнатися, але
у гас мають двійки з фіз
культури Альбіна Щерби
на і Галя
Корчевська. І
цс не тому, то у них слаб
ке здоров’я. Дівчата зна
ходять безліч причин, аби
тільки
пропустити урок.
Незадовільні оцінки
зл

ЗВПИ І ВИБОРИ В ШКІЛЬНИХ
комсомольських
ОРГАНІЗАЦІЯХ

перше півріччя не насторо
жили учениць. І ми, члени
комсомольського бюро, не.
знімаємо
і своєї впни:
значить, не зуміли переко
нати однокласниць у не
обхідності занять спортом.
Минулий звітний період
я очолювала класну ком
сомольську
організацію.
Скажу
відверто: важко
було через те, шо не ви
стачало енергії,
досвіду
роботи, бойовитості, авто
ритету, якщо
хочете. І,
звичайно ж, ініціативності.
Ці риси в першу чергу по
трібні
ком сом ол ьс ьк о м у
ватажку.
Л. ЯНАТЬЄВА: У на
шому класі 26 комсомоль
ців Її а перший погляд, ні
би всі серйозні,
дорослі
(майже кожному сімнад
цять років) А придивиш
ся пильніше, оці без п’яти
хвилин дорослі так по-ди
тячому, наївно міркують
Хоча б з приводу навчан
ня. Сергій Погорілов, Ми
кола Полянцсв. Володя
Кондратенко,
Таня Кот
ляр, деякі інші не можуть
зрозуміти,
що
вчитися
треба не заради хорошої
оцінки в класному журна
лі, не для вчителів, бать
ків, а для себе. Для того
щоб стати хорошим сисні
алістом, освіченою, полі
тично грамотною,ерудованою людиною. Коля Поляїшев і Василь Вітрачсн-

ко мріють про фах інжене
ра, а чи зуміють воші пе
ретворити бажання в ре
альність, коли
трійки не
переводяться в їхніх що
денниках? Отже, боротьба
за успішність — головне в
роботі нашої комсомоль
ської організації.

Під час звітно-виборних
КОМСОМОЛЬСЬКИХ
зборів
майже кожен виступаючий
говорив про паші трудові
успіхи. Тут нам є чим по
хвалитися.
Наш клас у
школі вважається одним з
найпрацелюбпіших. У нас
є чудовий баскетбольний
майданчик. А .зробили його
хлопці
нашого
класу
Якось восени на подвір’я
під'їхала
автомашина з
гадочим асфальтом. Доки
робітники розвантажували
гарячу масу, почалася ве
лика перерва. Гена Дун
дук. Вітя Янатьєв. Сергій
Луговий попросили стар
тих: «Дозвольте попрацю
вати» Через двадцять хви
лин майданчик б>в рівно
заасфальтований. розглад
жений котками. А в кутку
хлопці встигли з камінчи
ків
викласти
<3робьн
10 «Б»!
Збирання
металолому
чи макулатури, допомога
місцевому господарству і
влітку, і під час збирання
пізннх культур не обходи
ться без комсомольців на
шого класу Отут переду
сім і проявляються наша
дорослість, наша громз
дянська
зрілість, готозність по самостійного жчг
тя...
Розмову ЗаПИСдГіа
Т. КУДРЯ.

Щоб ktt.iv стало
привітнішим
Хоча до свята «червоної
суботи» ще цілий місяць,
підготовка
до
нього в
Новоукраїнському районі
триває повним ходом. Тут
вже створено
районний
штаб по проведенню свя
та
комуністичної праці,
який очолив завідуючий
відділом ко/лсомольських
організацій
РК ЛКСМУ
Віктор Мизин.
Дружио попрацюють 16
квітня школярі
району.
Хлопчики і дівчагка Новоукраїнки
займатимуться
благоустроєм рідного міс
та. Так, учні СШ №№ 6, 7
візьмуть участь у впоряд
куванні вулиць і міського
стадіону. їхні ровесники з
восьмирічної школи № 1
планують зібостм 17 ТОНН
металолому
Продовжать ос^іше по
чату операцію по збиран
ню гарбузового
насіння
учні Вербівськсї восьми
річки. Вони
здадуть на
приймальні пункти 20 кіло
грамів цієї
цінної сиро
вини для фармацевтичної
промисловості
Всього а ««ер’.оній су
боті» візьмуть
участь 7
ТИСЯЧ

ХЛОПЧИНІ»-

| дівчаток

району.

І. КОЛІЙ.

17 березня 1983 року

«Молодий комунар»

2 стор.

йти оптимальний варі ані
дг.я одержання найвищої
віддачі гектара. Вважай
мо, що ключ до успіху
— висока культура зем

леробства. Ніяка

техно

логія, в тому числі й ін
дустріальна,
не може

-К?

КОЖЕН ДРУГИЙ
ГЕКТАРКЖОМОЯЬ-

іарантуаати
.високої
врожайності, якщо грун

№1«гІ

ПОРУЧ
ІЗ МАЙСТРОМНАСТАВНИКОМ

них добрив вносимо при
основному
обробітку
грунту. Вже
третій рік
підряд площі під куку
рудзу ми готуємо за ти
пом поліпшеного зябу.
До весни
ми добре
підготувалися:
відре
монтували техніку, при
пасли
добірне насіння
врожайного сорту куку
рудзи ВІР-42. У зимовий

У ланці я — наймолод
ший. Думаю, що потра
пив до її складу завдяки
батькові — Віктору Іва
новичу. Він багато років
вирощує кукурудзу, ко
ристується
в колективі

незаперечним авторите
том і добився на празгінні свого: син мусить
працювати поруч з ним.
Це, так би мовити, щас-

Анатолій

ЄРМАКОЗ, ланковим механізозаної ланки по ви-

рощуванню

колгоспу

кукурудзи

імені Леніна

Онуфріївського району:
Три

дійових фактори
—
наука,
передовий
досвід і
соціалістичне
змагання — здатні за
безпечити високу відда
чу гектара при вирощу
ванні кукурудзи за інду
стріальною технологією.
Я хотів би зупинитися на
одному з них — досвіді
передовиків, який ми на
магаємось широко вико
ристовувати у своїй ро
боті.
Головне
досягнення
прогресивної технології
полягає в тому, що вонз,
крім зменшення затрат,
скорочення ручної праці,
деє змогу програ лузати
ррожайність. Це означає,
що ми нині вже не пра
цюємо навмання. В гос

нізаторами
3 КОЛіОСПУ
«Зоря комунізму» Новоархангельського району
Володимиром і Леоні
дом Колючими. Саме на
досвіді братів Колючих
вчиться працювати наш
комсомольсько - моло
діжний колектив.
Заздалегідь почали го
туватися ми до цьогоріч
них польових робіт. Спо
чатку завезли на майбут
ню кукурудзяну планта
цію органічні добрива.
Після того, як вони у
буртах добре перегнили,

внесли у грунт. З влас
ного досвіду знаємо, що
оптимальна норма орга
ніки під
кукурудзу —
15 тонн на гектар.

Як і вимагає того пе
редова агротехніка, ос
новну частину мінераль

РИМ, секретар комітету
колгоспу

комсомолу

«Дружба»

Новоукраїн-

ського району:

«У нас є чимало прик
ладів творчої
роботи,
справді
хазяйською
ставлення до народного
И525сИЕЕ23Я

період члени нашої лан
ки прослухали цикл лек
цій з агротехніки виро
щування цієї
культури
без затрат ручної праці.
Найвідповідальніші ро
боти на весняному полі
— сівбу кукурудзи І В •'.есення гербіцидів — як і
торік, доручимо досвід
ченим членам ланки —
майстру-наставнику
Ва
силю Семеновичу Гулзєву і комсомольцям Анд
рію Куренкову та Івану
Журавльову.
До речі,
роль майстра-наставника
в нашому колективі важ
но переоцінити, бо йо
го знання, майстерність,
я б навіть сказав, педа
гогічний талант,
прино
сять нам, молодим, нео
ціненну користь з ово
лодінні
індустріальним
методом.

БАЧИТИ
ПЕРСПЕКТИВУ

г-ивий випадок. Моїм же
одноліткам до механіза
торських колектигіз, що
вирощують
кукурудзу
без затрат ручної праці,
потрапити дуже важко.
Не довіряють їм у коліс>спі. Техніку, як прави
ло одержують
ХЛОПЦІ

які резерви для зростан
ня маємо ми, молоді кукурудзозоди!

с.еру, виконують роботи
з найменшим коефіцієн
том складності. Звідси
— й невдоволеність ро
ботою, малі
заробітки,
висока плинність кадрів
у колективах тракторних
бригад. Все менше могодих механізаторів за
лишається у нашому кол
госпі.

сла. Зрозуміло: поволі
з являється оте
найго
ловніше, що сприяє ус
піхові в опануванні но
вої справи — дослід.

Звідки ж оте
недо
вір'я? Тут, думаю, так:
або керівники колгоспу

не вірять,
що молоді
механізатори можуть ви
конувати
складні агро
технічні операції, або ж
передусім
ветерані.'
прагнуть
забезпечити
добре оплачуваною ро
ботою.

За три останні роки,
відколи в нашому госпо
дарстві застосовують ін
дусі ріалону
технологію
вирощування кукурудзи,
в| ожайчість значно зро

Пам'ятаю, як наша лан
ка робила перші кроки.
Про те, що нам довіря

ють вирощування куку
рудзи
індустріальнч/л
методо/л, довідались аж
напровесні
і 989 році).
взялися за

(було то у
Гарячково
книги, ні на

крок не відходили
від
головного агронома —
прагнули
надолужити
прогалини в знаннях.

Де там! Боязко посія
ли, стали чекати врожаю.
Він, звичайно ж, засму
тив. Та вже
наступною
року зібрали по 40 цент
нерів кукурудзи з гекта
ра, нинішнього — по 58.
1 хлопці
переконані: у
наших умовах можна ма

М
ПРИХОДИТЬ1
ДОСВІД

подарстві
вироблене
чітка система агротехніч
них засобів, яка перед
бачає щороку
мати як
мінімум 40—50-центнерні врожаї зерна кукуруд
зи.

Торік ми мали по 40
центнерів зерна з гекта
ра, тобто запланований
мінімум. Нині ж прагне
мо
перекрити 70-ценгнерний рубіж, успішно
подоланий
нашими су
перниками по соціаліс
тичному змаганню меха

Розповідає Віктор ВІ

ми, а
поля
засмічені
бур янами, якщо
агротехнічні прийоми викону
ються погано
відрегу
льованими механізмами.
Одне слово, врожай да
ється
працьовитим лю
дям, сумлінним господа
рям. З їхньої відданості
спразі й бере
початок
майбутній успіх.

них можливостей. Скі 1Ьки центнерів зерна ку
курудзи з гектара одер
жали в минулому
році
механізатори області? В
середньому
по 25,3. А
передовики? По 50—80
центнерів. Але
ж і це
не межа — для кращих
колективів Молдавії ста
ли звичними
100-це.ітнеряі врожаї. Уявляєте,

і!

Розпсз.дає

ти недостагньо заправле
ні органічними добрива

ти
врожаї на
20—ЗО
центнер'в вищі. Прагне
мо довес“и це на ділі.

У колективі — ШІСТЬ
люлодих
механізаторів.
Молодих, але завзятих.
Мої товариші
озброєні
всім необхідним,
щоб
залежно
від
погодних
умов вносити корективи
в
систему
обробітку,
удобрення ґрунтів, зна-

Розповідає

Сергій

зованої ланки по виро
щуванню кукурудзи кол

Розповідає

Анатолій

РУСЕЦЬКИЙ,

ланковий

Шевченка

Новгородківського райо-

комсомольсько - моло

діжної
Це вже в характері мо
лодих — не
боятись
труднощів,
ОСВОЮЗЗТИ
нові, більш прогресивні
методи роботи. Отак і з
індустріальною техноло
гію.
Я заздрю
хлопцям,
нетрі працюють у ком
сомольсько- молодіжних
механізованих
ланка».,
експериментують.
На
жаль, сам
трудитися в
КМК не маю змоги.

Пленумі ЦК КПРС Гене
ральний секретар
ЦК
КПРС Ю. В. Андропов.—
Ало цей досвід, на жаль,
не знаходить належного
поширення. А тим часом

часто-густо
тут не по
трібно особливих затрат.
Значить, не вистачає ін
шого — ініціативи...»

За цими словами я ба
чу
живу
картину —
приклад того, що може
дати творча
ініціатива,
пошук, трудова
невга
мовність усього колекти
ву. Згадую,
як торік

задалися ми метою вдо
сконалити пристрій для
внесення у грунт гербі
цидів. Старий апарат —
ПОУ — нас не влашто
вував тому, що він роз
пилює рідину під вели
ким тиском: частина дорсгостоячого ерадикану
втрачалася,
переходячи
у
газоподібний
стан.
Ьихід із цього станови
ща
знайшли
простий;
демонтували на тракторі
Т-150 крила і встанови
ли на задню ра/лу швейлери та 4200-кілограмову бочку. Принцип роз
пилювання
залишився

колишнім, але ми діс'али
змогу
регулювати
тиск. І стали економній
ЧсС
на дозаправленій
ємкостей
гербіцидами.
Вважаю,
що
завдяки
вдосконаленню продук

тивність праці усіх членіз ланки під час хіміч
ного
захисту
рослин
зросла
на 30—40 про
центів.

111 о 1980 сон/ в нашо
му господарстві
було
створено першу комсо
мольсько
- молодіжну
ланку по вирощуванню
кукурудзи
індустріаль
ним методом. Очолив її
Єалерій Волощук. Прига
дується, після поїздки у
Молдавію
(там
діяла
школа молодих кукурудзоводів на базі Всесоюз
ного ордена Трудовою
Червоного Прапора нау
ково-дослідного інститу
ту кукурудзи),
Валерій
постааиз перед
собою
мету:
зібрати по
53
центнерів зерна з гекта
ра. І добився свого, ви
боровши одне з призо
вих місць в обласному
змаганні молодих кукурудзоводів.
Незабаром
на базі комсомольськомолодіжної
тракторної
бригади
(групкомсорг
Володимир
Дубченко)
було створено ще од.чу
ланку —
Володимира
Грущака. І вона мас не
погані результати.
Нині у нашому колгос
пі на кожному другому
гектарі кукурудзу виро
щують молоді механіза
тори.
Уся
техніка —
грунтообробна й посівна
— вже поставлена на лі
нійку готовності. Перед
виходом у поле коміте
том
комсомолу буде
сворено штаб, котрий
керуватиме соціалістич
ним змаганням молодих
кукурудзоводів.
Як і а попередні роки,
комсомольсько - моло
діжні ланки
прагнути
муть виростити і зібратй
без затрз’ ручної праці
пс 50—60 центнерів зер
на кукурудзи з гектара.

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

ПАНЧЕНКО, член механі

госпу імені

добра, — говорив на
листопадовому (1982 р.)

маханізованої

ланки колгоспу

«Іскра»

Олександрівського

ра

17!) комсомольсько-молодіжних механізованих ланок вирощуватиму гь у
нинішньому році кукурудзу. 149 із них — за індустріальною технологією.
Відповідальні завдання доведеться вирішувати молодим кукурудзово гам,
адже широке впровадження індустріальних технологій
вирощуваній сільіп°іїп»гаРськ,,х культур, як зазначалося на травневому (1982 р.) Пленумі
ЦК КПРС,
одна з передумов успішної реалізації Продовольчої програми.
>г.зпсречно, молодим кукурудзоіведам ще бракує досвіду. Про не говорили
всі учасники нашої розмови. Отже, слід ширше користуватися надбанням
передовиків. Гаких, як колективи Валерія Волощука з колгоспу ' Дружба«
Новоукраінського району та братів Володимира і Леоніда Колючих з келюспу « оря комунізму» Новоархапгельського району. Там новий метод вироїцуванна качанистої міцно прижився, дає відрадні результати.
піч -°С51^ ~ 1,1/10 иаживне> нін прийде. А от те, що в деяких колективах не
тії
'• Рсу?.1110л.! техніки, трапляються перебої із завезенням мТнсральном« мї'-пї. 1 Іеі’0ІЦ,,л,І?і засмучує. Допомогти колективам вирішити ці пробпчіігіпі < ї,'п. .КО?.,С()МОЛЬС,>,<'- організації рансільгдспгехнік, ііАсііінс вих станцій.

йону:
Культурою
великих
/кожливостей називають
хлібороби
кукурудзу.
Правильна думка. Хоча я
особисто сказав би про
качанисту дещо інакше,

це — культура невивче-

іоспї'°і'р!’хиД0й у |,олс хотілося б звернутися до керівників КОЛ
пішньом піп
ппбі-Ь!,,С ловіряйге молодим! Якщо є можливість, вже з МІ
ЗЛІ,НИМ методом1
комсомоль,'пм вирощувати
кукурудзу за індустрі-

алміи шігтпміїВ * (>С|!()Ла1,С1вах слід сміливіше впроваджувати акордно-прегі- значний
Матеріали сторінки підготували М. ЧЕРНЕНКО і В. ГРИБ (фото).
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ПОШТИ ЦИХ ДНІВ

шя шш
<Ш(0І
АГАТО військово-пат
ріотичних заходів від
булося з початку року в
комсомольських та дтсаафівських організаціях об
ласті. Вони присвячува
лись 40-річчю Сталінградської битви, 40-річчю под
вигу Олександра Ма тросо
ва, 65-й річниці Збройних
Сил СРСР. Йде четвертей
десяток літ з того
часу,
'як радянські воїни почали
визвольні бої на території
України. А через два ро
ки весь радянський народ
відзначатиме 40-річчя Вз■ликої Перемоги. Наші чи
тачі пишуть про уроки
мужності, вечори бойової
слави, походи комсомоль
ців та молоді
«Шляхами
слави батьків», воєнізовані
спортивні ігри.

І З

О

Довічна слава їм,
довічна пам’ять!
їх не забуде рідна
сторона ——
Сини й онуки у віках
прославлять
Зоїнів прекрасні імена,
Горді, героїчні імена.

Ці слова прозвучали з
уст ведучого
читацької
конференції «Епопея на
Волзі» в Петровому. Ком
сомольці, місцеві культар
мійці читали рядки з книг
Юрія Бондарева, Анатолія
Іванова, юнаки і дівчата
слухали спогади колишніх
фронтовиків І. Я. Литви
нова, Г. ГІ. Попович, П. В.
Коновалова. Пісню «Вол
зька твердиня» виконала
солістка районного будин
ку культури Світлана Лемешко. Про це написала
з листі до редакції бібліо
текарка
з
Петрового
О. Божко.

«Настане
час,
коли
хлопці з нашої школи теж
І після
стануть воїнами,
розмови
сьогоднішньої
вони обіцяли ще більше
гартувати себе духовно і
фізично, вчитися мужнос
ті», — такими рядками за
кінчила свій лист про урок
мужності голова ради піоКВЯВЯ -■■■* -ЯВВВВ

ЕЗЇЗЗ

перської дружини (аівсь
........... школ.і
кої восьмирічної
Кіровоградського району
Світлана Примак. На ньо
му йшлося
про героїчні
Радянських
традиції
Збройних Сил, зі школярами зустрівся КОЛИШІПЙ
випускник школи Анатолій
Салієнко, котрий недазно
увільнився в запас із л.тв
Радянської Армії.
Юнкори, наші громад
ські кореспонденти надіс
лали розповіді про людей,
з якими вони зусгрічалися
у ці дні. Наприклад, сту
дентка
Київського дер
жавного університету іме-'
ні Т. Г. Шевченка Ольга
Ерлік, приїхавши на кані
кули в рідну Олександрію,
мала розмову з колишнім
батальйонним комісаром
П. І. Даниленком. У трид
цяті роки він був учите
лем, секретарем райкому
комсомолу, а коли його
призвали на дійсну війсь
кову службу, став відмін
ником бойової і політич
ної підготовки,
комсо
мольським ватажком авіззагону.
За подвиги на
фронтах Великої Вітчизня
ної Пантелеймон Іванович
нагороджений орденами
Червоного
Прапора
і
Червоної Зірки. Нині йо
му ■ вже за
сімдесят. Та
ветеран не старіє душею,
завжди
серед молодих
шахтарів
Олександрії,
вчить їх мужності, вірності
рідній Вітчизні, готовності
до подвигу.
Пишуть ветерани... О. М.
Корницький з м. Помічної
розказує про І. А. Шев
ченка,
уродженця сала
Новий Стародуб Гіетрівського району, який загинув,
захищаючи місто у серпні
1941-го, про його бойозих
побратимів О. І. Кривкл,
Я. К. Грицая, чиї
імена
теж викарбувані на поста
менті пам'ятника в Поміч-'
ній. А от прізвища восьми
загиблих воїнів дозго за
лишались
негідомими.
Місцеві краєзнавці, червоні
слідопити почали пошук. І
ось уже список героїв до
повнено. Помічнянці тепер
знають, що влітку 41-го їх

------і
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.»блищали від ьорої а кур
санги Одеського піхотного
училища імені Ворошилова С. Г. Дячук, В. П. Сисоєв, І. І. Зачулейко. Колиш
нім фронтовик О. М. Кор
ницький закликає слідопи
тів продовжити пошук...
Кіровоградець Г. Я. Михайлуца надіслав до ре
дакції копії листів своєї
доньки Віри, котра була в
роки війни медсестрою !
загинула в одному з боїв,
рятуючи поранених, йдучи
в атаку з тими, хто зали
шився в живих.
Ці листи
ми маємо намір надруку
вати в одному з номеріз
газети.
З селища Володарсько
го (Донецька область) л\и
отримали лист від фрон
товика І. О. Кунака. Він
розшукує Федора Андрі
йовича
Давиденка, який
визволяв
Кіровоград від
німецько-фашистських за
гарбників і пропав безвісги
«Давиденка бачили на по
лі бою пораненим одно
сельці, — пише азтор лис
та. — Може, там він і за
лишився?..» Іван Олексійо
вич просить написати ма
тері загиблого Олені Гнзтівні Дазиденко
(342130,
Донецька область, селищо
Володарське, вул. Чапаєва,
80), якщо
хто пам’ятає
її сина...
Листи на цю тему надПроте в
ходять щодня,
багатьох із них автори інколи поверхово переказують біографію фронтови
ків, згадують, якими бойо
вими нагородами
вони
відзначені. Тут би хоч ма
леньке доповнення — про
історію бойового ордена
чи медалі, конкретна роз
повідь про один із яскра
вих епізодів із фронтових
будніз фронтовика, який
йшов вогненними верста
ми, наближаючи травень
45-го.
Тож
зустріньтеся ще
раз з ветераном, попро
сіть його, щоб він згадав
найбільш
пам’ятні
дні
свого життя, і напишіть
про це, друзі.

ИСОКІ Байраки у пе
редчутті весни. Зранну гомінко
на вулицях.
Групами і поодинці йдуть
люди до сільського клубу
— збуджені, радісні. 8 се
лі весілля.
Подію ЦЮ не
ховаюіь, як бувало рані
ше, за високим парканом
власного двору. Не в тісНій ХдТІ| а Не) вИДу у ВСЬО
ГО села, в просторому за
лі сільського клубу відзнз-’
матимуть весілля.
Задовго до початку тор-

в

колгоспів. У вересні ни
нішнього року Наталка за
кінчить технікум і спеціа
лістом повернеться
рід
ний колгосп імені Енгель
са. і Сергій працюваги/ле
в колгоспі.
Адже- госпо
дарство веде велике бу
дівництво. Он хоча б на
спорудженні двоповерхо
вого будинку культури, що
закладено поряд з старим
клубом. Словом, робота
до душі знайдеться і для
Наталки, і для Сергія.

НА РУШНИЧОК
СТАЛИ

НОВІ ОБРЯДИ, НОВІ ЗВИЧАЇ

жесгва у клубі, як кажуто,
яблуку ніде було впасти’.
Найпочесніші місця — ста
рожилам. Більшість із ді
дусів та бабусь вік прожи
ли, не на одному весіллі
оуеали, а ось таке, прове
дене за новими обряда
ми, — найкраще, — визна
ють.
До клубу з дружками,
боярами, гостя/ии входять
молодята. Це будівельник
з Кіровограда Сергій Г<>рапака та учениця Кірово
градського
технікуму по
підготозці керівних кадріз
для колгоспів
Наталка
Брайченко.
Депутат сільської Ради
Людмила Іванівна Середа
проводить сьогодні уро
чистий обряд одруження.
Молоді підходять до чаші
з вічним вогнем. Людми
ла Іванівна говорить:
— Це вогонь сердець
героїв, які
віддали своє
життя за свободу і неза
лежність нашої Батьківщи
ни. Візьміть часточку цьо
го вогню і пронесіть йото
через усе своє життя, нз
заплямувавши совісті сво
єї, честі Вітчизни нашої.
Наречений запалює во
гонь у своїй чаші від віч
ного вогню. Урочисто, під
несено звучать слова де
путата:
— Шановні
Наталко і
Сергію! Ви берете шлюб
ний союз
у ті дні, коли
радянський народ, керо-

вании партією Леніна, вір
ним шляхом крокує в ко
муністичне майбуття. По
заду, залишаються
без
турботні літа юносіі, по
переду —
відповідальні
пора сімейного життя. Ви
конуючи високий грома
дянський обов'язок, запи
тую вас: чи згодні Ви, Сер
гію, на все життя бути вір
ним другом для Наталі, чи
згодні Ви, Наталко, на есе
життя бути вірною подру
гою для Сергія?
Відповіді молодих зву
чать, як клятва на вірність.
Депутат просить розсте
лили перед молодими ве
сільний рушник. Він, цей
рушник, символізує май
бутній світлий шлях сімей
ного життя Наталки і Сер
гія.
Не влади, порошинко,
На весільну стежинку.
Де зійшлися дві долі
в житті.
В ці хвилини святнові
На яснім рушникові
Вам єднатись навік,
молоді!

Це співають
учасники
сільського самодіяльного
ансамблю. Зал підхоплює.
Поки лунають
весільні
пісні, давайте ближче по
знайомимося з молодими
та їх родинами. Наталку
в селі знають
змалку. У
роботящій родині зросла.
По закінченні середньої
школи
колгосп послав її
вчитися до Кіровоградсь
кого технікуму по підго
товці керівних кадрів для

esr.;:-

БЛИЗНЮКИ

ГУРТОЖИТОК — ДРУГИЙ ДІМ

жилось
Як зробити студентсь
кий дім затишним? Як
урізноманітнити дозвілля
студентів?
Ці питання
хвилюють вихователя гур
тожитку Кіровоградського
будівельного
технікуму
Л. М. КУЗНЕЦОВА, лист
якого ми друкуємо. Мож
ливо, хтось із читачів за
хоче поділитися досвідом
роботи у гуртожитку чи
своїми думками
з цього
приводу. Саме на цс спо
дівається і автор листа.

* * *

Ось уже вісім років я
працюю
вихователем у
гуртожитку Кіровоградсь
кого будівельного техніку;
му. Тут проживає 205
юнаків. Гуртожиток став
їхньою другою домівкою,
де воші проводять значну
частішу свого часу. І, зви
чайно, перед вихователями,
студентською ра іою
гуртожитку
постають
проблеми
створення за
тишку в ньому, організа
ції дозвілля.
Юнаки, то
при їхали

сюди навчатись здалеку,
на перших порах, як пра
вило, почувають себе не
зовсім упевнено у незнайо
мому місті, а декому на
віть і самотньо. Тож м;і з
першого дня намагаємось
турбуватись про них. Ор
ганізовуємо зустрічі з ці
кавими людьми, ділові іг
ри, концерти-лекції, вікто
рини, зустрічі з випускнії
камн технікуму поперед
ніх років. Другий рік у на
шому гуртожитку працює
університет
книголюбів
Цікаво проходять вечори
запитань та відповідей.
Ллє хвилює ось що. Чо
му ініціатором усіх за
ходів у гуртожитку висту
пає тільки вихователь? Л
студентська рада, а самі
юнаки? Невже не цікаво
самим щось запропонува
ти. орі авізувати?
Прикро, що не всі сту
денти підтримують чистоту
в гуртожитку, 110
ВСІ бе
режно ставляться до дер
жавного майна. Якось ми
з- членами ради гуртожит

А. КУЗНЕЦОВ,
вихователь гуртожит
ку
Кіровоградського
будівельного техніку
му, позаштатний інст
руктор облпрофради.

М. ПИРОЖЕ ЯКО.

Кіровоградський район.

«КОСМІЧНІ»

м. ШЕВЧУК.

ку побували
в гостях у
гуртожитку № і комбіна
ту
«Кіровоградважбуд».
Скрізь чистота, квіти, всі
меблі справні. І хлопці за
думали її свій гуртожиток
зробити затишним. Члени
ради гуртожитку О. Кук
са, С. Кобзунеико, В. По
ляков,
С.
Кучерявий,
М. Кощавськпй стали час
тіше перевіряти сані гар
ний стаи у кімнатах, при
тягувати до відповідаль
ності порушників правил
внутрішнього розпорядку.
Сподіваємося, що це допо
може.
Але нам хотілося б ще
іі заручитися підтримкою
комітету комсомолу техні
куму, учнівського профко
му. Поки що дуже рідко
бувають вони в іуртожигку, нечасто
цікавляться
побутом студентів.
Дуже хочеться,
щоб
хлопцям у
гуртожитку
жилося весело і дружне,
щоб, усе тут було, як удо
ма. Знаю по собі, що вихо
вателі
гуртожитків роб
лять для цього усе. Тож,
мабуть, справа за студен
тами? Як ви думаєте, ша
новні читачі?

Весільна
маги
Раїса
Олександрівна Брайченко
вже не один десяток ро
ків трудиться е колгоспі,
користується ПОШаНОЮ в
односельців. Поряд з нею
— дві Наталчині
бабусі.
Хіба ж у них, у їхніх ро
весниць, були такі весіл
ля? І кортить стареньким
розказати, як
колись за
придане
торгувалися, як
ним оцінювали молоду. А
в сьогоднішньої молодої,
їхньої внучки Наталки, о:<
яке придане.
безмежні
колгоспні
лани,
освіта,
здобута за колгоспний ра
хунок, право господарю
вати на колгоспній землі.
Сповнені глибокого фі
лософського змісту, соці
альної значимості
слова
шлюбного ритуалу звучать
як мудра насіанова зміц
нювати сім'ю,
множити
славу держави. Бо інтере
си народу і особисте щас
тя в нашій країні поняття
єдині, нерозривні.
Молодят вітає представ
ник правління
колгоспу
Олександр Миколайович
Крепа.
Підходять рідні,
знайомі.
Поздоровляють
їх, бажають любові, радіс
ної праці, ласки і щастя.
Низько вклоняються наре
чені батькам, усім присут
нім — дякують за любов,
за паску, за все, чого на
вчилися в сім’ї, серед лю
дей.

У День космонавтики
п'ять років
тому сім'я
Валентина Прокваса, ро
бітника
облбудтресту,
збільшилася відразу ча
трьох чоловік. Дружина
Юлія подарувала йому
трійню, і стало в них чет
веро синів.
Хлопчиків
назвали Юрієм, Володи
миром і Георгієм. •
«Космічні» близнюки
навіть у дитсадок ходять,
який називається «Кос
мос». А скільки віршів,
пісеньок знають про ра
кети і космічні польотні
Старшин брат-Олег, пер
шокласник, навчив. Що
й ракету
обіцяв змай
струвати...
Ростуть сини на втіху
батькам.

На знімку:
ПРОКВАСІВ.

сім’я

Фото В. ГРИБА.

м. Кіровоград.

ПРО НАЙПОТАЄМНІШЕ

А ВИЙШЛО ТАК...
Зустрічалися ми з Андрієм більше рону. Були щасливі,
мріяли про весілля.
Потім Андрій пішов служити
в армію.
Писали листи щодня одне одному, обмі
нювалися фотографіями... Про_ те, що я
не діждуся його, ні він, ні я й думни не
допускали.
Але на роботі в мене почалися сериоз-

ні неприємності. Я писала про це Андрі
єві, питала в нього поради. Він же відпо
відав: «Не навівай нудьги своїми вироб
ничими справами, пиши
краще, як ти
мене- любиш».
Гірко мені стало від цих слів. Довго не
могла писати йому.
Андрій
спочатку
стривожився моїм мовчанням, потім по
чав присилати образливі листи. Я зрозу
міла, що він не любить мене.
Знайомі, навіть подруги, дізнавшись,
що я не хочу більше листуватися з Ан
дрієм, осуджують мене, дорікають невір
ністю...

Ольга С.

смг Новоархангельськ.

--------- 4 с тор.
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'«Молодий комунар»

СЛУЖБА СЕРВІСУ

ЙОМУ ТЕЛЕПРОГРАМ У МЕТРОВОМУ —
«ГОРИЗОНТ-736» ТА МЕТРОВОМУ І ДЕЦИі
МЕТРОВОМУ ДІАПАЗОНАХ
ХВИЛЬ —
«ГОРИЗОНТ-736Д». ВИБІР ПРОГРАМ ЗДІЙ
СНЮЄТЬСЯ
ЗА ДОПОМОГОЮ СЕНСОР
НОГО ПЕРЕМИКАЧА. ДО ТЕЛЕВІЗОРІВ
ОБОХ МАРОК МОЖНА ПІДКЛЮЧАТИ НА
ВУШНИКИ, МАГНІТОФОН.
ВАРТІСТЬ ТЕЛЕВІЗОРІВ: «ГОРИЗОНТ-736»
— 720 КАРБОВАНЦІВ, «ГОРИЗОНТ-736Д»
З ДЕЦИМЕТРОВОЮ ПРИСТАВКОЮ — 755
КАРБОВАНЦІВ.
«БЕРЄЗКА-Ц-202-1» ВИРОБНИЦТВА ХАР
КІВСЬКОГО ЗАВОДУ «КОМУНАР» ПРИЙ
МАЄ ПЕРЕДАЧІ В МЕТРОВОМУ ТА ДЕЦИ
МЕТРОВОМУ ДІАПАЗОНАХ ХВИЛЬ. ВІН
СКЛАДЕНИЙ НА ІНТЕГРАЛЬНО-НАПІВПРО
ВІДНИКОВИХ СХЕМАХ, ЩО ЗНАЧНО ПО
ЛІПШУЄ ЯКІСТЬ ПРИЙОМУ ПЕРЕДАЧ. ДО
ТЕЛЕВІЗОРА МОЖНА ПІДКЛЮЧАТИ ПУЛЬТ
ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ, З ДОПОМО
ГОЮ ЯКОГО НА ВІДСТАНІ РЕГУЛЮЄТЬСЯ
ЯСКРАВІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ, СИЛА ЗВУКУ.
ВИБІР БАЖАНОЇ ПРОГРАМИ ЗДІЙСНЮ- ’
ЄТЬСЯ ЛЕГКИМ НАТИСКОМ НА КНОП
КУ СЕНСОРНОГО ПЕРЕМИКАЧА. ДО ТЕ
ЛЕВІЗОРА МОЖНА ПІДКЛЮЧИТИ ТАКОЖ
НАВУШНИКИ, МАГНІТОФОН, ВІДЕОМАГНІТОФОН. СТАБІЛЬНІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ
ТА ЗВУКУ ПІДТРИМУЄТЬСЯ АВТОМАТИЧНО.
РОЗМІР ЕКРАНА ПО ДІАГОНАЛІ — 61 СМ.
ВАРТІСТЬ — 790 КАРБОВАНЦІВ.

або про незадовільну роботу одного
із закладів побутового обслугову
вання населення
Сучасні перукарні ■—
це не якісь
там серед
ньовічні цирульні, де на
голову надівали макітру
і1, Підбривали волосся, а
бороли стригли примітив
ними ножицями. Сучасна
перукарня — це облицьо
ване кахлем приміщення,
ошатні дзеркала, напів
автоматичні крісла для
клієнтів, білосніжні ха
лати в перукарів, найріз
номанітніші інструменти,
колодна
і гаряча вода,
шампуні, одеколони і та
ке інше. І. звичайно, кра
сиві. елегантні зачіски,
що пасують будь-якому
типу обличчя, як записа
но! у рекламних проспек
тах.
Таких закладів побуто
вого обслуговування на
селення
в
обласному
центрі багато. Але тим,
кому закортить потрапи
ти у перукарню, примі
ром, п’ятнадцятого сто
ліття. не слід мізкувати
з винаходом «машини
часу». Раджу: йдіть мер
щій до перукарні № 6
кіровоградського комбі
нату побутових
послуг
< Промінь», що на Новомпколаївці.
Подолавші’ кілька схо
динок. ви потрапите до
печери... вибачте, до кім
нати, де в
суцільному
д нм у
пересув аютьс я
якісь постаті в пальтах
поверх халатів і хутря
них шапках. Не перукарі.
Не завадить і вам одяг
ти кожуха та валянки,
бо. кажуть, що недавно
звідси вже відвезли до

ЯК СПРАВИ,
МУШКЕТЕРИ?
Закінчилася юнацька
першість республікансь
кої ради ДСТ «Спартак»
й фехтування. В спортза
лі ДЮСШ облради ДСТ
«'Єпарігак»
у
перший
день змагань майстерніс
тю
мірялись 60 юних
шаблістів з 15 областей
України. Чемпіоном стаз
тут Сергій Сівак із Київ
ської області, призерами
— Борис Усик з Воро
шиловграда і Сергій Зо
ря з Харкова. Кіровоградиі £>лег Воронько і Юрій
Фіронов на 4—5 місцях.
Б командному заліку у
трійці найкращих спорт
смени Харкова, Кірово
града та Києва.
Потім на старт вийш
ли юні рапіристи. Впев
нену перемогу тут отри
мав Олександр Іваносський із Києва, на друго
му місці — Рем Мерку
лов (Київ), третім
був
Олександр
Снзоневко
(Львів). Призову трійку
склали
юнаки Києва,
Львова і Хмельницького.
Кіровоградські
спорт
смени висі упили нижче
своїх можливостей і не
принесли своїй команді
залікових очок.
В. ПЕРЕВЕРЗЄВ,
інструктор облради
ДСї «Спартак».

^

лікарні одного клієнта із
запаленням легенів.
Беріть
протигази
(жінкам
радимо взяти
кисневу подушку — так
естетичніше), бо можна
іі учадіти від диму, що
куриться від печі. У кріс
ла
сідайте обережно:
можна впасти па підлогу
— були такі випадки. У
дзеркало не дивіться, бо
побачите там не себе.
Якщо вн прийшли по
голитися, то обов'язково
принесіть із собою у тер
мосі гарячу воду, бо ве
рх карі
з давніх давші
відрами носять знадвору
холодну.
За невисокою перего
родкою — жіночий зал. •
У давні часи з глиняною
макітрою на голові було
безпечніше, ніж під ме
талевим феном — іржа
вим, без регулятора тем
ператури, без заземлення:
може струмом тіпонути.
У буденні
дні жінки
десятою дорогою обхо
дять це місце, та перед
святом мусять іти до зак
ладу, на
дверях якого
керівництво
комбінату
«Промінь» мало б повіси
ти табличку: «Любителів
старовини,
екзотики і
гострих відчуттів ласка
во просимо!»
Не завадило б завітати
до цієї перукарні й пра
міської сапцівникам
можливо,
спідставції,
і від себе
вони б щось
дописали.

І іSQB
гксзяа ; j '•
£ 2 rJ і
1!

Ж,.

НИНІ МАЙЖЕ ВСІ ТЕЛЕПЕРЕДАЧІ — КО
ЛЬОРОВІ, ТОЖ ДОБРЕ МАТИ ВДОМА ТЕЛЕВІЗОР З КОЛЬОРОВИМ ЗОБРАЖЕННЯМ. ЯКИЙ САМЕ?
У „МАГАЗИНАХ «ТЕХНІКА», «КУЛЬТТО
ВАРИ» ТА УНІВЕРМАГАХ СПОЖИВЧОЇ
КООПЕРАЦІЇ КІРОВОГРАДЩИНИ ВАМ ЗА
ПРОПОНУЮТЬ НА ВИБІР:
«ГОРИЗОНТ.736 ТА 736Д» ВИРОБНИЦТ
ВА МІНСЬКОГО ПРОМИСЛОВОГО ОБ'ЄД
НАННЯ — ЛАМПОВО-НАПІВПРОВІДНИКО
ВІ ТЕЛЕВІЗОРИ З РОЗМІРОМ ЕКРАНА ПО
ДІАГОНАЛІ 61 СМ. ЦЕ — ДАЛЬША МОДИ
ФІКАЦІЯ КОЛЬОРОВИХ ТЕЛЕВІЗОРІВ МАР
КИ «ГОРИЗОНТ». ВІД ПОПЕРЕДНІХ МОДЕ
ЛЕЙ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ
ЗАСТОСУВАННЯМ
ЕЛЕКТРОННОГО СЕЛЕКТОРА КАНАЛІВ ПРИизїзжж-

ОЛ F КСАН Д РІИ СЬК Е

НДБ8Р УЧНІВ

на 1983—1984 навчальний рік

товариства «Авангард» з
плавання представники
Кіровоградщини.
Май
стер спорту СРСР Юлія
Крнвчак завоювала пер
ші місця на дистанціях
100 і 200 метрів вільним
стилем та 200
метрів у
комплексному плаванні.
Кандидат
у
майстри
спорту
Андрій Бурцев
переміг на 200-метрівці
стилем батерфляй, Юрій
Гавриленко
фінішував
другим у комплексному
плаванні на 400 метрів,
а Світлана Тягла були
третьою на
стометрівці
брасом.
У командному заліку
наші
земляки
після
спортсменів Дніпропет
ровщини були другими.
На третій сходинці плав
ці Криму.
ФУТБОЛ. 25 березня
буде піднято прапор со
рок шостої
першості
граїни з футболу серед
клубів другої ліги шос
тої, .української зони. Кі
ровоградська «Зірка» пе
ребуває
на навчальнотренувальному
зборі в
Мукачевому. Тут вона
провела контрольно-то
вариську гру з ужгород
ською «Говерлою» Матч
її рахунком 2:і виграли
наші земляки. Голи заби
ли Едуард Денисенко і
Олександр Алексеев.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

на спеціальності:
штукатур- лицювальннкп.тнткошік, муляр, тесляр,
слюсар - сантехнік- газо
зварник,
пресувальник
пластмас, машиніст водій
автокрана машиніст екска
ватора, машиніст бульдо
зера та скрепера, машиніст-водій
автоскрспера,
водій автомобіля категорії
«С».

Приймають юнаків та
дівчат віком від 15 до 25
років з освітою 8—10 кла
сів, а на спеціальності пре
сувальник пластмас, машіііііст-водій автокрана, та
волій автомобіля категорії
«С» — лише з освітою 10
класів.
Строк навчання — 1—2
роки, залежно від обраної

викзпеї®

спеціальності
та освіти
вступника
Воїни, звільнені з лаз
Радянської Армії і випуск
ники десятих класів одер
жують стипендію 75—105
крб. на місяць. Строк нав
чання для них скорочено
до 8—10 місяців.
Учні перебувають
на
повному державному ут
риманні.
Іногородніх за
безпечують гуртожитком.
Під
час
виробничої
практики учні одержують
50 процентів
заробітку.
При училищі працює за
гальноосвітня школа (9—
10 класи).

Початок занять 1 верес
ня.
Для вступу необхідно
подати:
заяву на ім'я директора,
автобіографію,
паспорт
або свідоцтво про народ
ження, документ про осві
ту, 4 фотокартки 3X4 см.
З фотокартки 6X9 см.
Документи приймають у
канцелярії училища.
Адреса: Кіровоградська
обл., м. Олександрія, сел.
Димитрове, вул. Трудрсзервів,
23, тел. 52-4-63,
52-4-27. їхати автобусом
№ 1 до кінцевої зупинки.
Зам. 192.

ДИРЕКЦІЯ.

ЮНАКИ ТА ДІВЧАТА!
Якщо ви бажаєте мати середню освіту і спеціаль
ність, вступайте до Бобринецького середнього сіль
ського профтехучилища № 2.
Прийом провадиться на такі спеціальності:
тракторист-машиніст широкого профілю (строк
навчання — 3 роки, освіта — 8 класів, крім основної
спеціальності одержують додатково спеціальності во
дія автомобіля категорії сС» й слюсаря-ремонгника);
тракторист-машиніст (строк навчання — 1 рік, ос
віта 8—10 класів);
тракторист-машиніст (строк навчання — 8 місяців,
осніта — 10 класів).
ДЛЯ ВСТУПУ НЕОБХІДНО ПОДАТИ:
документ про освіту, свідоцтво
про народження
або паспорт, довідку з місця проживання, три фото
картки (3X4 см).
ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ - 1 ВЕРЕСНЯ.
Учнів., які навчатимуться 1 рік і 3 роки, забезпечу
ють триразовим харчуванням, обмундируванням, сти
пендією, гуртожитком, підручниками. Ті, хто навча
тиметься 8 місяців, одержують стипендію — 96 крб.
на місяць, забезпечую!іся гуртожитком і підручника
ми.
В училищі працюють спортивні секції, гуртки тех
нічної творчості, художньої самодіяльності.
Випускники училища .мають переваги при вступі до
вузів.
АДРЕСА УЧИЛИЩА: КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ.,
м. БОБРИНЕЦЬ, вул. ДИМИТРОВА, 1.

ДО ВІДОМА НАСЕЛЕННЯ
На паливних складах міста Кіровограда є в необмеженііі кількості кам’яне вугілля, брикети, дрова.
«Міжрайпаливо» надає послуги автотранспортом по
завезеш.ю палива по домівках.
Паливо населенню відпускається за прикріплюю
чими талонами. Талони 1-го кварталу дійсні тільки
до 1-го квітня 1983 року, після чого втрачають силу.

Паливні склади роздрібної торгівлі в Кіровограді,
що розташовані за адресами:
№ 2 (Кущівка), № 8 (Балка). № 9 (Новоолсксіїика), № 10 (Нскрасівка), № II (Маслсниківка), № 12
(Лелеківка),

з 1-го квітня будуть ліквідовані.

, Відпуск палива населенню буде провадитися з прирельсових паливних складів, які знаходяться на Балашівці.
ПРОХАННЯ СВОЄЧАСНО
ВО.

ПРИДБАТИ ПАЛИ

Адміністрація управління «Міжрайпаливо».

Дирекція.

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛИСЫ Украины.

вул. Луначарського, 36.
БК 07607.

ОблспожиБспілка.
Укоопторгреклама.

йежзежяв!

МІСЬКЕ
УЧИЛИЩЕ № 5

ОГОЛОШУЄ

м. Кіровоград.

«Молодой коммунар» —

іязакяйжзж

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІ •

М. ЛИТВИНОВ.

ПЛАВАННЯ.
Добре
виступили на першості
республіканської
ради

На украинском языке.

пшсЕЄИЕЕЕзс

КУПИТИ ТЕЛЕВІЗОРИ З КОЛЬОРОВИМ
ЗОБРАЖЕННЯМ МОЖНА В КРЕДИТ СТРО
КОМ НА 24 МІСЯЦІ.
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