ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить з 5 грудня 1939 р.

БУДЬ ГОСПОДАРЕМ!
Поруч з досвідченими механізаторами на заготівлі
кормів» догляді за посівами удармо працює молодь. Ак
тивну допомогу трудівникам полів надають шефи, шко
лярі. Про це свідчить редакційна пошта, яка в ці дні осо
бливо багата на повідомлення про трудову звитягу мо
лодих.
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Чимало нині турбот у хліборобів кол-

к госпу імені Жданова Новоукраїнського
І району: догляд за посівами просапних,
І заготівля кормів, підготовка до жнив. І
В на всіх роботах поруч з досвідченими
п механізаторами ударно трудиться мой лодь. На догляді за посівами цукрових
В буряків, кукурудзи, соняшнику широко
В застосовуються механізми, що дозволи9 ло значно прискорити ці роботи. Ко® мітет комсомолу організував соціаліс
тичне змагання серед молодих механі-

заторів, підсумки якого підбивають ре
гулярно. Щойно в господарстві з’явила
ся «блискавка», яка повідомила про ус
піхи у праці комсомольця Олександра
Кодацького. Він — ланковий механізо
ваної ланки по вирощуванню цукрових
буряків. Ланка стала справжнім госпо
дарем на 108
гектарах. Механізатори
вчасно і високоякісно посіяли культури,
а коли появилися дружні сходи, вивели
агрегати на догляд за посівами. Нині
В. Кодацький,
працюючи на тракторі
МТЗ-50, проводить другий міжрядний
обробіток цукрових буряків. Норми ви
робітку виконує на 150—160 процентів.
З трудовим успіхом молодого механі
затора привітав Новоукраїнський рай
ком ЛКСМУ.
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На XXVI
з’їзді КПРС
підкреслювалась необхід
ність прискореного підне
сення тваринництва, що
м.ає велике значення для
реалізації
Продовольчої
програми. Прагнучи зро
бити гідний внесок у вико
нання Продовольчої про
грами, працівники сіль
ського господарства на
шого району виступили
ініціаторами
обласного
змагання за збільшення
виробництва і продажу
державі
продуктів тва
ринництва під час зимовостійлового періоду утри
мання худоби 1982—1983
років. Це поклало на від
діли райкому комсомолу,
первинні
комсомольські
організації підвищену від
повідальність за роботу з
кадрами, раціональне ви
користання кормів, їх під
готовку до згодовування.
Нині безпосередньо в

ЧАСНО
ДОСТАВЛЯЄ
ПАЛЬНЕ ДЛЯ
ТРАКТО
РІВ.
ЗАБЕЗПЕЧУЄ БЕЗ
ПЕРЕБІЙНУ
РОБОТУ
ХЛІБОРОБІВ.
Фото

С. АНДРУСЕНКА.

С. МИКОЛАЄНКО.

СПРАВЖНЯ
РОБОТА

t і

ЛАГОДЖЕНО
НОГО
В
КОЛГОСПІ ІМЕНІ ЧКАЛО
ВА. ВОДІЙ АВТОЗАПРАВ
НИКА
КОМСОМОЛЕЦЬ
ВІКТОР КОЛІСНИК
(НА
ЗНІМКУ ВНИЗУ) своє-

Новоукраїнський район.

ЧВЕРТЬ П'ЯТА, ТРУДОВА

Цим хлопчикам та ді.тчаткам до літньої роботи
в полі не звикати Торік
правління колгоспу імені
Дзсржннської о нагороди
ло за відмінну роботу уч
нів Жевапівської восьми
річки II. Бёзуглу, Л. Тка
чук, О. Дубину, І. Зелепкевич та багатьох інших
грамотами н цінними по
дарунками. І ось ниві во-

13 ЗНАЧНИМ ПЕРЕВИ
КОНАННЯМ
ЗМІННИХ«
НОРМ
ПРАЦЮЮТЬ НА
МІЖРЯДНОМУ ОБРОБІТ
КУ КУКУРУДЗИ МОЛОДІ
МЕХАНІЗАТОРИ ІІЕТРІВСЬКОГО району, ПРИМІ
РОМ. У КОЛГОСПІ ІМЕНІ
XX З’ЇЗДУ К11РС ЄВГЕН
ОБРАЗОК
(ид
ЗНІМКУ
ПРАВОРУЧ)
ЩОДНЯ
СПРАВЛЯЄТЬСЯ ІЗ ЗАЗДАННЯМІІ НА 120—130
ПРОЦЕНТІВ.
ПІДВИЩЕННЮ
TI РОДУ КТ1ІВІІОСТІ
ПРАЦІ
ЛІІ'.ХАІПЗАТОРІВ
_______
СПРІ1ЯЄ
----------О ВСЛУГОВУВАННЯ
'ТЕХНІКИ
_____ __
_
БЕЗПОСЕРЕДІІЬО В ПОЛІ. ДОБРЕ НА-

ни разом зі своїми друзіми знову взялися допома
гати колгоспові.
Учнівська бригада, до
складу якої
увійшло ЗО
чоловік, вже провела про
рідження соняшнику більш
як па 20-гектарному но пі.
зібрала редиску
на 0,6
гектара колгоспних
і"
городів. Згідно
,з договору з кол-

госпом школярі
також
доглянуть і зберуть цибу
лю на 0,6 гектара, огірки
— на гектарній площі. За
бригч,та
раз учнівська
г---------на колдружно працює
госпних’ городах. Закінчу
ють просапку цибулі. Ра
зом з учнями тут працю
ють керівник шкільної ви
робничої бригади учитель
трудового навчання Я. Г.
Зінов’єв та класні керів
ники
Г. К. Ільченко й
М. М. Лисенко
Л. НОСЕНКО,
громадський
корес
пондент
«Молодого
комунара».

Компаніївський район.

Тон
задають
кмк
тваринництві району пра
цює 294 юнаків і дівчат, в
тому
числі 185 членів
ВЛКСМ. Понад 75 процен
тів тваринників району —
доярки І відгодівельники
ееликої рогатої худоби.
Комітети комсомолу по
стійно направляють мо
лодь у тваринництві За
останні два роки за ком
сомольськими
путівками
на тваринницькі ко/лпрекси і ферми прийшло 57
юнаків і дівчат.
Внаслідок
проведеної
роботи із 415 випускників
1981—1982 років 55 всту
пили навчатися в сільсько
господарські вузи і техні
куми, 56 — у сільські про
фесійно-технічні училища.
Кожного року більше 100
випускників середніх шкіл
залишається працювати в
колгоспах і радгоспах ра
йону.

Успішно працюють у
питанні закріплення моло
ді в сільськогосподарсько
му виробництві комітети
комсомолу колгоспів «Черєона комуна», імені Будьонного (секретарі ком
сомольських
організацій
В. Попелюх і Н. Полякова),
які створили на фермах
комсомольські групи і по
стійно
контролюють їх
роботу. До речі, В кол
госпі імені
Будьонного
добре працює комсомоль
сько-молодіжна
ферма.
Чималих успіхів добиває
ться молода доярка цього
господарства кандидат у
члени КПРС Л. Ліщеновська, котра минулого ро
ку надоїла від кожної ко
рови 3240 кілограмів мо
лока. В цілому колектив
ферми
за
підсумками
першого кварталу, ниніш
нього року при зобов’я-

занні 490 кілограмів на тори, котрі забезпечують
доїв 673 кілограми моло громадську худобу кор
ка від кожної корови.
мами,
зооветспеціалісти.
Комсомольсько - моло На зустріч із молоддю
діжний колектив з кол прийшли досвідчена дояр
госпу імені Калініна (ке ка колгоспу «Зоря кому
рівник В. І. Григоренко, нізму» Н. 3. Головко, го
групкомсорг Т. Павлик) ловний зоотехнік район
при зобов’язанні 2900 кі ного управління сільсько
лограмів одержав мину го господарства Б. М.
лого року по 3490 кіло Рум’янцев, заступник ке
грамів молока від корови. руючого
райсільгосптехЗа підсумками соціаліс нікою В. Г. Петрійчук. Ду-Ш
тичного змагання серед маю, що досвід, яким по
комсомольсько - /молодіж
ділилися з молодими тва
них колективів області за ринниками гості нашого
1982 рік дівчата зайняли
перше місце і були наго клубу, допоможе їм у
дальшій роботі.
роджені перехідним Чер
Учасники зустрічі за
воним прапором і грамо
кликали молодь району
тою обкому комсомолу.
Першість серед моло поповнювати ряди моло
дих доярок за підсумками дих тваринників, сміливі
першого кварталу ниніш ше брати на озброєння
нього року утримує Віра передові методи праці.
Нині середньодобовий
Маркевич з колгоспу «Зо
ря комунізму», котра на надій молока від корови
доїла по 1289 кілограмів у нашому районі переви
молока від корови. Серед щує 10 кілограмів. Нема
комсомольсько - молодіж ла в цьому заслуга моло
них колективів перемож дих доярок, комсомолок,
цем вийшов КМК із кол котрі працюють наполег
госпу, імені Калініна.
ливо, прагнуть якнайефек
Бюро райкому комсомо тивніше використовувати
лу у лютому провело за корми, опановують пере
сідання «Клубу ділових дові методи ооботи.
зустрічей». Сюди прибули
Н. ПОЛІЩУК,
правофлангові
соціаліс
перший секретар Нотичного змагання. Булиооархангельського рай
серед них доярки і телят
кому комсомолу.
ниці, свинарки, механіза-

Дружба—
навіки
Кращі
представники
радянської і болгарської
молоді прибули в місто
Ростов-на-Дону. 7 червня
урочисто відкрито п’ятий
фестиваль дружби молоді
Радянського Союзу і На
родної Республіки Болга
рії, який
проходить під
девізом
«Рішення XXVI
з’їзду КПРС
і XII з’їзду
БКП виконаємо з честю!».
В ньому беруть
участь
посланці
республікансь
ких, крайових, обласних і
окружних молодіжних ор
ганізацій
двох братніх
країн, які
мають давні
міцні зв'язки.
Має відбутися широкий
обмін досвідом комуніс
тичного,
інтернаціональ
ного, трудового і мораль
ного виховання молодого
покоління, організаційнополітичного зміцнення ря
дів ВЛКСМ і ДКСМ.
[ТАРС|.

«Молодий комунар»
—■23

ІШЙМ давші
Відбувся обласний ко ікурс серед бригад . мон
тажників пересувних ме
ханізованих колон тресту
вСпецсільгоспмо н т а ж*»
ТЗ пусконалагоджувально
го управління облсільгослтехніки.
У 'селі Кам'янечому Новоархангельського райо
ну, де розташована ПМК-5,
зібралися десять кращих
бригад монтажників з ра
йонів області, Прибули во
ни зі своїми азтопересувними механізованими май
стернями на базі автомо
білів ГАЗ-53, ГАЗ-54. До
їх комплекту входять не
обхідні слюсарні та вимі
рювальні
інструменти,
пристрої, що полегшують
та механізують процеси
монтажу, газоелектролвзрювалькі апарати.

Об' єктом
проведення
конкурсу на кращу брига
ду вибрали споруджува
ний пункт очищення на
сіння з колгоспі імені Калініна. Він складається з
двох пакгаузів загальною
місткістю близько п’яти
тисяч тонн насіння різних
культур (обладнання тут
розташоване у підвальних
приміщеннях та на еста
кадах у складах), а також
з очисних споруд, у яких
теж треба було змонту
вати багато механізмів,
Бригади монтували різ
не обладнання, бо органі
затори конкурсу постави
ли мету не тільки вияви
ти кращий колектив, а й
надати якомога
більшу
допомогу ПМК-5, яка веде Монтаж обладнання на
цій будові.

Протягом двох
ДНІЗ
ДНІз
приміщення освітлювали
ся спалахами
електрозззрки, не вщухав бряз
кіт металу.
За цей час
було змонтозано близька
тисячі метрів транспорте
рів, кілька норій тощо.
Після обстеження об'єк
тів жюрі
визнало пере
можцем бригаду з Компаніїзської дільниці Бобринецької ПМК-6. Монтаж
своєї ділянки
члени її
виконали швидко і висо
коякісно, добре відпові
дали при перевірці тео
ретичних знань.
— У чому запорука ус
піху вашої бригади? — за
питали ми у бригадира
переможців Миколи Іва
новича Карасюка.
— Нашаі
бригада працюг на єдиний
і
наряд,
впроваджено
бригадну

9 червня 1983 року----:---------- "
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форму оплати праці. Звід
си —• злагодженість у ро
боті,
взаємодопомога,
творчий пошук, кожен за
цікавлений в успіху всьо
го колективу.
Ця бригада
— наймо
лодша серед
учасниць
конкурсу:
середній вік
робітників до
тридцяти
років.
На другому місці мон
тажники з ПМК-7 (Ульяновський район).
Брига
диром у них Анатолій Се
менович Шевчук,
Третє
місце
посіла бригада з
ПМК-2
(Олександріись. кий район), яку очолює
Володимир Казимирозич
Купайчик, На минулоріч
ному конкурсі ці колек
тиви
одержали найвищі
нагороди, а нині поступи
лися дебютантам,

О. МАЛЮК,
старший інженер гру
пи науково-технічної
облсільінформації
госптехміки.

КОЛГОСП «УКРАЇНА» —
ОДНЕ
З НАЙБІЛЬШИХ
ГОСПОДАРСТВ В НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОМУ РА
ЙОНІ. 15 ЙОГО ОСНОВ
НИХ ВИРОБНИЧИХ ПІД
РОЗДІЛІВ ЗНАХОДЯТЬСЯ
В 6 НАСЕЛЕНИХ ПУНК
ТАХ.
ПІДВИЩЕННЮ
ЕФЕКТИВНОСТІ
УПРАВ
ЛІННЯ КОЖНИМ. ДЕДАЛІ
СПРИЯЄ ДИСПЕТЧЕРСЬ
КА СЛУЖБА,
ЯКУ ТУТ
ОЧОЛЮЄ МОЛОДКИ СПЕ
ЦІАЛІСТ
ЛЕОНІД
КРИ
КУН.
Фото В, ГРИБА,

лексіо Добруджі з закли
ком перетворити рух 40тнритисячниць у рух п’ятнтисячниць.
— Наш девіз, — гово
риться в опублікованому
в газеті заклику, — «Вне
семо свій особистий вклад
в одержання за 1983 рік
по 4000 та 5000 кілогра
ПРИКЛАД ЗАФІРКИ
мів молока па корову та
ДОБРЕЗОЇ
по дев’яносто телят
від
6000 кілограмів моло кожних ста корів».
ка одержала торік
рід
кожної корови молодий З АВТОМАТОМ
оператор машинного доїн І ПЕРОМ
Під час Великої Вітчиз
ня з села Кардам Зафірка
Добрева. У неї І цього няної війни радянського
року найвищі серед мо народу молода болгарська
Лілія Кдлодик тваринників Доб журналістка
руджі показники в робо расгоянова була військо
вим кореспондентом газе
ті-. Про її досвід ішлося ти «Комсомольская прав
на окружній нараді опе да». В одній із операцій
раторів машинного доїн українських
партизанів
ня, учасники якої зверну з'єднання, котрим коман
лися до зсік працівників дував Герой Радянського
молочнотоварних ферм аг Союзу
генерал-майор
рарно-промислових комп- Олексій Федорович Федо-

ІЧШЕЕНИКЗ

ДОСВ8Д

розповіла кореспондентові
газети
«Добруджанска
трибуна»
про широку
участь молоді в техніч
ній творчості, про
вису
вання молодих працівни
ків, які закінчили інститу
ти, на керівну господарсь
ку роботу.
Комсомольці заводу ма
ють клуб, де молодь про
водить свій вільний час,
беручи участь у тематич
них вечорах з питань лі
тератури та
мистецтва.
Молодь змагається з те
нісу, волейболу та футбо
лу па спортивному май
данчику, ініціаторами по
будови якого були комсо
мольські активісти.

Добірку за матеріа
лами
толбухінської
окружної газети сіДобруджанска трибуна»
підготував Н. ДОБ
РІЙ.

ПРОФЕСІЯ ВЧИТЕЛЬ

1

«Дітей повинні виховувати люди, нн< природою
своєю тяжіють до цієї справи, що вимагає великої
любові до Дітей, великого терпіння і чуйної обе
режності □ поводженні з майбутніми будівниками
нового світу».
М. ГОРЬНИЙ.

О ЛКІІІЧИВСЯ
нав** чальнйй рік у загально
освітніх школах. Як пра
цюють у цей час педаго
гічні колективи? Давайте
зайдемо в одну з шкіл,
прислухаємось до розмов
в учительській:
— Радію, бо мої учні
протягом навчальною ро
ку охоче складали і роз
в’язували задачі і при
клади. А тепер успішно
склали екзамен. Сашко й
той втягнувся в роботу, а
спочатку терпіти не міг
математики, — ділиться
своїми враженнями моло
да вчителька.
— А я задоволена, що
закінчився навчальний рік.
Важкі учні попались, —
скаржиться інша.
Таким учителям нелег
ко тому, що вони, як пра
вило, не заходять до дітей
додому, мало спілкуються
з батьками учнів. Не бу
вають воин З ДІТЬМИ ні в
походах, ні на шкільних
вечорах, пі па колгоспно
му полі, лише на уроці.
Близько
п’ятнадцяти
років працює в
нашій
школі вчителька хімії Зіііаїда Матвіївна Кирилен
ко. Вона пройшла чудову
практику в
педагогічній
лабораторії В. О. Сухомлннського і весь час була
клйспйм керівником. Учні
і батьки люблять її,
ві
рять їй, бо вона добра,
тактовна, справедлива, до
того ж чудовий майстер
педагогічного
процесу.
Багато часу віддає дітям,
школі, громадському жит
тю, Зіиаїда Матвіївна лю
бить труд і цього ж нав
чає своїх вихованців. Ус
пішно готує їх до праці в
рідному колгоспі та
в
школі.
Нині для учнів і вчите
лів почалася п'ята літня
чверть (у таборах праці
та відпочинку). А десяти
класники складають
ви
пускні екзамени. І неза
баром стануть на стежину
самостійного життя. Саме
від учителів вони вперше
навчились розуміти диво
вижний світ природи, кра
су праці, морально змуж
ніли. Хвилююча ця година
для всіх, а особливо ж
для молодих людей, для

ПРО жьіЕЖйМиашв

Серед сучасних радян
ських
письменників в
чимало наших земляків,
які пишуть І для дітей,
Це — Панас Висікай,
Г а лина Демченко, Вік
тор Близнець,
Семен
Доломай Григорій Ка
рев, Віталій Логвиненко,
Терень Масенко,
Іван
Микитекко. Юрій Яновсікий та уродженці Новоаркангеяьського райо
ну Василь
Козаченко,
Натай
Рибак. Павло
Байдебура.

У НАШІЙ
для

ров, хоробра дочка бол
гарського народу загину
ла. Окружйий
комітет
ДКСМ провів збори і ве
чори пам’яті Лілії Карастоякоаої, запросившії па
них ц_ брата Олександра
та сестру Георгіцу. Вони
розповіли молоді про жит
тєвий і бойовий шлях Лі
лії та її творчий доробок,
відповіли на численні за
питання. У Добруджі, як
і у всій країні, ім’я Лілії
Карастояиової присвоєно
багатьом піонерським за
гонам.
ЗА ВСЕ В ОДВІТ!
Багатогранну організа
торську та виховну робо
ту серед молодих трудів
ників механічного заводу
у місті Балчику проводить
комсомольська
організа
ція, вважаючи себе в одвіті за все. Секретар бюро
первинної
організації
ДКСМ Віра Димитрова

»
І

бібліотеці
пропаганди
творів пчсьменників-земляиів
використовуємо
індивідуальну,
масову
та наочну форму пропа
ганди книги. Так, на або
немент’ і в читальному
залі проводимо реко
мендаційні індивідуальні

бесіди про життя і твор
чість письменникіз-землянів, знайомимо юних
читачів з їх новими тво
рами.
У нас є Індивідуальні
ппани-списки
на теми
«Письменники- земляки
Кірозоградщини», «Наш
край у творах письмечнихів-земляків» тощо. З
метою вивчення обізна
ності дітей з літератур
ною
Кіроаоградщиною
серед учнів
6-х класів
розповсюдили
анкету
«Чи знаєш ти письменчиків-земляків?» Ми намі
тили провести ряд захо
дів, щоб ширше озна
йомити юних читачів із
письменниками та' їхні
ми творами. З цією ‘ме
тою оформляемо аль
бом «Пясьменники-земляки Кірозоградщини»,

кожна
сторінка якого
присвячена певному ра
йону області і письмен
никам —
вихідцям
з
цього району, а також
альбом «Поети-початкізц! Новоархангельщини».
Особливим
попитом
користуються
у наших
читачів книги з автогра
фами
В.
Козаченка,
В. Близнеца,
В. Логзиненка, Є. Доломана.
ЦІ
видання ми пропонуємо
на ннижнових виставках,
присвячених
ювілеям
письменників. У бібліо
теці відбулися ннижнозі виставим
«Письменники-земляни
— своїм
маленьким Друзям», «Го
лоси твоїх земляків», де
були представлені книги
В. Близнеця, Є. Долома
на, Г. Царева, Ю. Мокрієва,
3. Базилезськаго,
8. Бровчениа.

Великого значення на
даємо масовій роботі.
Систематично відзначає
мо ювілеї,
проводимо

огляди літератури, ко
лективні
обговорення
книг,
усні
журнали
«Письменники - земляки
— ювіляри року», літе
ратурні години.
Так,
відзначаючи у
квітні
50-річчя з дня
народження
Віктора
Близнеця, ми оформили
книжкову
виставку та
провели з учнями п’ятих
класів обговорення його
книги «Паруси над сте
пом», події якої відбува
ються в Компаніївському районі — на батьків
щині азтора,
Лід час
обговорення
повісті діти відповіли на
такі запитання;
— Ян письменник опи
сує життя села?
— Про що мріяли ге
рої книги
Льоньна
І
трицьно,
чи виникали
подібні мрії у вас?
— Що Заподіяла війн»
лк-дям?

Голосні читань я-бесіди проведено з учнями
третіх класів за книгою
цього ж азтора «Земля
світлячків»,'
На честь 60-річчя Га
лини Демченко ми про-вели
з учнями других
класів літературну годи
ну, присвячену творчості
поетеси, вели
широку
пропаганду її книг. Від
імені юних читачів по
слали вітання з нагоди
славної дати, за що Га
лина
Демченко щиро
подякувала у листі.
Широко
відзначено
бібліотекою і 70-річчя з
дня народження
В. П.
Козаченка. А під час за
гальносоюзного
святку
вання 100-річчя
з дня
народження
Дем'яна
Бедного наша бібліотека
спільно з районною ди
тячою музичною школою
провела літературно-му
зичну годину
«СпІЗеЦ’*
революції».
Знають І

яких наступає час вибору
професії. ’ Правильність
рішення значною мірою
залежить від того, якою
дорогою вчитель, класний
наставник всі’ ці шкільні
роки вів своїх вихованців,
на якому рівні проходили
. уроки праці.
Щороку, приймаючи но
ве Поповнення вчителів, я
розповідаю молодим спе
ціалістам, що наша педа
гогічна праця радісна, але
в ній. не все дається лег
ко, що міцний багаж здо
бутих у вузі знань — но
зовсім надійна запорука
успіху. Попереду ще чекає
нове, дуже потрібне нав
чання, яке вони одержать
від старших колег — ве- «
теранів учительської пра
ці. У нашій школі це Г. Г.
Шевченко, К. М. /Калспко, 3. М. Кнрилсцко, П. Г.
Цибульська, А. Ф. Барвіиський,
М. А. Федоров,
Л. С. Явтушенко,
Р. М.
Грпшнна, Г. Я. Вовченко,
Р. М. Підлісна, М. І. Вовся, С. И. Грсчишнікова, У
них молоді навчаються не
лише вміння передавати
знання, виховувати, пра
цювати з класними колек
тивами, а й умінню роз
вивати зацікавленість
у
дітей до чогось особливо
го.
Хотілося б, щоб росли
справжні учительські ди
настії, Представник однієї
з них — учителька Світла
на Йосипівна Гречинінікова„ Вона продовжує спра
ву своєї бабусі Надії Фе
дорівни і матері Віри Во
лодимирівни — вчителів
російської мовц і літера
тури.
У стилі її роботи
такт і мудрість, принципо
вість і любов до дітей. Ці
каво, що ця вчителька в
школі,.і дома, і в громад
ських
місцях — скрізь
учителька. І це добре. На
вчителя всюди мають рів
нятися і діти, і дорослі.
Учитель повинен завжди
бути взірцем у всьому.
Г. НАСТАСЬЄВ,
директор Павлиської
середньої школи Іме
ні В, О. Сухомлинсь*
г кого.
Онуфріїзський район.

шанують юні друзі кнИ<
ги письменяана-землякА
з Нерубайки Павла Байдебури
«Іскри гніву».
«Таємниця
степового
шурфу», «Вогонь землі»,
па яких
проведено чи
тацькі
конференції,
оформлено плакати, -

Пропаганду
творів
письменників -земляків
ми пов’язуємо з основ
ними напрямами діяль
ності бібліотеки, зокре
ма з роботою по ідеї•но-патріотичному та ав
тотипному вихованню,
Широко
пропагувати
твори письменників-зем«
ляк!» магмо можливість
завдяки добре вкомтв
лектозаному книжково
му фонду. Ми Постійно
стежимо за виходом нй^
вих книг І намагаємось
їх придбати з достатній
кількості, щоб діти зна
ли талановитих
людей
свого краю і гордилися
ними,

Т. НАКОНЕЧНА,
бібліотекар Ноаоаркаигельської район»
мої бібліотеки для
Дітей.
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З стор.------

У кого

СЛУЖБА
СЕРВІСУ

НАЙСМАЧНІШІ
ВАРЕНИКИ?
нотатки з конкурсу професійної май
стерності серед молодих кухаріз рес
торану «Кіровоград» універсального
торговельного об'єднання.
«У ПРОГНОЗІ СЗОЄМУ НЕ СУМНІВАЮСЬ...»

ЛІТА
З великим задоволен
ням подорожуір до Чор
ного лісу, що з Знам’янському і Олександрівському районах, а також у
дендропарк «Веселі Бокзвеньки» Долмнського ра
йону.
Тут
налічується
близько 800 порід дерев
з усіх населених
конти
нентів. Це — оазис серед
степу, як його нерідко на
зивають. Крім лісопарку,
Веселобокозеньнівська се
лекційно - дендрологічна
станція володіє великими

колекційними ділянками І
садами, да
зібрані уні
кальні дереза. З великим
жалем залишаю дендро
парк у будь-яку пору ро
ку.
Цікаво
побувати і в
Онуфріївському
парку.
Особливо
прикрашають
.місцевість штучні ставки,
які тягнуться більш як на
8 кілометріз.
У Сзітловодському ра
йоні поблизу Дніпра роз_____ ________
___ ____на
_
ташований
найбільший
Кірозоградщині сосновий

бір, який займає
площу
понад 1500 гектарів. По
вітря тут напоєне чудовим
хвойним ароматом...
Літо
розкриває перед‘
нами свої скарби. Відцві
тають весняні
кзіги, за
цвітають літні. Ми маємо,
•
дбайливо берегти цю кра
1
су. Хай у ліс чи поле на
ступить нога
квіткового
спекулянта або псевдол:о>бителя природи, який сво_______
_
__
_________
їми
діями
завдає
шкоди
рослинному ‘й тваринному

світові. Такі пори 'року, ян,
весна і літо — найважли
віші у вегетаційному пе
ріоді рослин. В цей же
час підростає, набираєть
ся сил молодняк
диких
тварин. На
шкодити, не
займатися
браконьєрствоМ, зберігати дари природи — такий наш обов’язок. Милуватися лісоВИМИ І польозими кзітау.и
краще там, де зони ростуть.
*

Р. ДАЙДДКУЛОЗ,
член Українського то
вариства
охорони
природи.

м. Кіровоград

ТРЕБА ЗНАТИ

Ловись, рибко...
Прошу розповісти про
правила риболовлі з вудочкою на водоймах НІровоградщннй (я маю на
увазі водойми неспеціалізовапі). Питання це ви
никло тому, що
інколи
доводиться зустрічатися
з таким фактом; на де
яких ставках рибалок із
вудочками
зустрічають
непривітно. Більше того,
забороняють ловити ри
бу, погрожуючи полама
ти
вудки,
накласти
штраф тощо. Роблять це
люди, котрі, як правило,
не мають при собі доку
ментів на право заборо
ни риболовлі. Буває, по
ставлять
біля якогось
стазка
погрозливу таб
личку — «Ловити забо
ронено. Штраф 50 крб.»
Починаєш
з'ясовувати
причину — виявляється,
поставили для того, «аби
не їздили».
Який же порядок рибо
ловлі на песпеціа іізованих водоймах
ііірочогредщини?

Л. МЕДЕНЕЦЬ.

Фото Р. РУБАНА,

СІМ'Я ЦИБАТИХ КРАСЕНІВ.
'

м. Кіровоград.
Відповідь на запитання
читача дають
рибінсгру.ктор обласної органі
зації УТМР М, І. Благо
вісний та начальник від
ділу ставкового
риб
ництва
облсільгоспупспотворюючи равління А. Ф. Остапух.

-.^Р&5Л!ЗЙ&1

КОЛИ
Липа починає квітувати у
червні, а то
й наприкінці
травня. її жовто-зеленуваті
квіткії чарують непоказною
Масою. Далеко линуть од
ШІХ чудові пахощі.
Якось у дитинстві
я зі
рвав квітку липи і поклав
рушити до книги. А кола
розкрив її через деякий час,
їо був вражений. Нектар
ІЗ ^’ГУ просочився
крізь
Кілька сторінок!
Лише півтора—два тижніріїуе липа. І весь цей час
йрвтрмиї труді вин ці -бджолії
збирають їз неї нектар, щоб

ЛИПА
перетворити ного па незрів
нянний липовий мед. За час
цвітіння кожне дерево Д$8
стільки меду, скільки може
дати гектар гречку. Висуісеїшй липовий цвіт здавна
використовується в народ
ній медицині. А який із ньо
го духмяний чай!
На вулицях наших міст,
зокрема, в Кіровограді на
вулицях
Карла Маркса,
Леніна.
в
сквері імені
Т. Шевченка росте чимало
лип. і як боляче буває ди
витись, коли мешканці міс
та безжально обскубують
цвіт,
пошкоджуючи при

цьому гілки,
красииу крону лип!

В
СРСР
зустрічається
16 з 500 видів липи. Широ
ко використовується її дерэаина — м’яка, легка. Це
— незамінна сировина для
виготовлення креслярських
дощок, ливарних
моделей
тощо. З
одного кубічного
метра деревини можна ви
готовити
різних виробів
більш як на дві тисячі кар
бованців.

...Духмяніють липи, уро
чисто дзижчать
бджоли,
повітря наносне солодким
ароматом. Разом із цвітін
ням липи починається літо.
М. НОЖН09.

«ЗЕЛЕНИЙ ПАТРУЛЬ»

ПОСАДИТИ ДЕРЕВО
У нашій школі працює
вчителем історії та гео
графії Дмитро Мкколайощій Верезрвськпй. Вік ро‘
бїіть усе для
ТОГО, щоб
прищепити школярам лібÖOÜ до рідної
природи.
Минулої
осені за іїогр
Ініціативою учні
почало
5(Гиратк жолуді, каштани.
З яким ентузіазмом піоі|ери робили це! Особли
во активними були брати
•'.«rarxz

Андрій та Олександр Лів
ші, Валя Ковальчук, Світ
лана Буденно.
Навесні жолуді і каштапп посадили
на при
шкільній
ділянці, і ось
уже потягнулись до сон
ця деревця/ Як
хоронїе
на душі, коли сам зробиш
добру справу!
Дмитро
Миколайович каже: «Кож
на людина повинна поса
дити за своє життя бодай

одне дерево!» Можна бу
ти певним, що той, хто
посадив і виростив дере
во, ного не зламає, лай
кожен посадить .черево!
Наша чудова земля стане
від нього ще кращою.
о. нікішод,
учень НовоаознесанЄЬКОІІ
восьмирічної
школи.
Маловискізський
район.

М.
І.. БЛАГОВІСНИЙ:
— Наше товариство мас
а кожному районі водой
ми, у яких вилов риби
дозволяється безплатно,
але тільни членам това
риства. Якщо ж водой
ма зарибнюється за ра
хунок товариства, то з
членів товариства збира
ється додатково
плата
від ЗО до 50 копійок за
світловий день.
Норма
вилову — не більше э
нілограмів на одного ри
балку.
Норма
засобів
лову — не більше трьох
гачків на одного риболо
ва... Ціна за послуги, які
надаються рибалкам —
членам УТМР, визнача
ється спеціальним прей
скурантом,
затвердже
ним постановою Держкомітету по цінах УРСР.
Для того, щоб стати
членом Товариства мис
ливців і рибалок, треба
особисто
з’явитися до
районої
організації
УТМР і подати
заяву.
При цьому вступник ро
бить вступний внесок у
розмірі 10 карбованців І
членський внесок за рш
— 5 карбованців.
А. Ф. ОСТАПУХ:
На
ставках, яні
зариблені
господарствами,
суворз
забороняється
вилов
будь-якими знаряддями.
Для любительського лозу
правління колгоспів, ди
рекції радгоспів виділя
ють водоймища, де мож
на ловити рибу, придбав
ши квитна. При цьому в
господарстві визначаєть
ся максимальна вільність
засобів1 лову і норма ви
лову риби. Ціна нантна—
від 50 копійок до одного
карбованця.

Так член, жюрі конкурсу В. І. Рибалко скаже на«
пракіиці нашої розмови, скаже без крихти сумніву.
А перед тим ми взяли у організатора заходу інтерв'ю. Це було за кілька хвилин до того,як у рестора
ні «Кіровоград» пролунало тричі «Увага!» і до сто»
ликів, заздалегідь сервірованих для змагань, вийшла
у білих халатах і ковпаках, із симпатичним буцматим кухарчуком на грудях (емблема змагань) мо
лоді чародії кухонного столу.
— Валетино ізотівно, у
ресторані 18 кухарів, а на
конкурс
заявлено вісім.
За яким принципом дооиразея склад учасників?

— Принцип простий —
у конкурсі беруть участь ■
усі молоді. їх у нас 12,
двоє
у відпустці і дзі
учасниці прийшли до нас
із торговельного техніку
му в квітні. Працюють ли
ше два місяці, а за умова- „
ми
участі в конкурсах
треба мати стаж роботи
не менше року. Та асе ж
ми зробили виняток. За
хворів кілька
дніа тому
Володимир Щзець, а сце
нарій уже написано/ і на
вісьмох. Кілька днів осо
бисто займалась підготов
кою до змагань нашої
наймолодшої
учасниці
ОгА Пасатецької.
— Подібні
конкурси з
УТО — традиція. А серед
кухарів?

— Також. Торік, правда,
у нас було менше учасни
ків, бо водночас це було
змагання кухарів і кон
дитерів. Чисто кухарський
конкурс проводимо впер
ше. Досвіду
великого у
нас нема, тому й не асе,
може,
виходитиме. За
два дні до сьогоднішньо
го дня створено було ор
ганізаційну раду, готувати
дівчат і хлопців до зма
гань допомагали настав
ники В. Є. Олійник, Л. Ф,
Соломко.
— І все ж... Відчуваєте,
хто мас найбільше шансів
перемогти?

— Галина Корінь. У про
гнозі своєму не сумніва
юсь...
КАПУСТА, ХРУМКА
МОРКВА, ПАХУЧИЙ
КРІП...

Дрібно навперебій за
стукали ~ ножі об дощечки
—
учасники
конкурсу
професійної майстернос
ті приступили до виконан
ня третього, практичного
завдання: приготувати са
лат із свіжої капусти за 5
хвилин.
Рівненько,
соломкою
лягають білі смужечки со
ковитої, молочної капус
ти. Дівчата спішать, але й
не забувають, що жюрі
оцінюватиме не лише час
приготування
стрази, і,
здається,
найбільше про
це пам’ятає Микола Корнієнко.
Зосереджений,
неквапливий, впевнений у
собі. Рухи вивірені. Його
столик найближче стоїть
до болільників,
тому й
підбадьорюють його най
більше. А, може, ще и
тому, що він єдиний хло
пець серед учасників.
Ще п’ять хвилин не ВИ
ЙШЛИ, як салати були го
тові у всіх.
Це — одне із
десяти1
завдань
конкурсу. Були
серед
них
теоретичні,
практичні, на визначення
ерудиції, кмітливості мо
лодих кухаріз.
Завдання
різноманітні, але всі ма
ють безпосереднє відно
шення до кулінарії.
Близько
двох
годин
тривало цікаве змагання.
Найбільше
балів
(220)

здобула ку>ар четвертого
розряду Галина
Корінь,
Її нагородили грамотою,
цінним подарунком і під-«
вищили кваліфікацію на
один розряд.
КОЛИ стихли
ОПЛЕСКИ,

ми запросили до розмови
переможця конкурсу Га<
лину Корінь І наймолодшу
учасницю Ольгу Пасате«
цьку.
— У таких змаганнях р
кілька разіз беру участь,
— сказала Галина. — Але
перемогла
вперше, Що
нам дають конкурси? Під-«
зищується
майстерність,
адже щоразу
готуєшся
кілька тижнів, перечитуєш
багато, повторюєш те, чо
го тебе вчили у кулінар
ному училищі. До речі,
мій виробничий стаж зо*
бов’язує мене бути со»
ред перших — чотири ро*
ки працювала у їдальні
меблевого комбінату, три
— ’ тут,
— Чи думала, що тебе
запитають; як приготува
ти розсольник по-нірово«
градсьни? — звернулися
ми.до Ольги Пасатецьної,
— На це запитання мені
відповідати було легко,
адже розсольник по-кіровоградськи — наше фір
мове блюдо,
— Що б ви побажали
організаторам наступного
конкурсу? — це запитання
ми поставили обом дівча
там.
— Побільше динаміки,
— відповіли вони майже
водночас. — Ось, примі
ром, цього разу останнє
завдання, яке ми викона
ли заздалегідь, треба бу
ло одразу оцінювати, а
ми стояли біля своїх сто
ликів хвилин десять, пе
реминаючись
з ноги на
ногу. Музичні
паузи по
трібні у змаганні,
але й
еони лозинні бути дореч
ними...
Ми. недаремно закінчу
ємо наші нотатки заува
женнями, бо на конкурсі
без них на
обійшлись,
Приміром, підсумки під
бивались не після кожно
го завдання, а всього три
рази, що не сприяло на
пруженому суперництву.
Чомусь члени жюрі поді
лили кухарів на дві коман
ди і капітани на початку
висловили
бажання по
змагатись, але у підсум
ках про це ніхто не сказаз...
Недоліки були, однак,
треба зважити, що кон
курс одних кухаріз прово
дився тут уперше, і орга
нізатори, певно, зроблять
для наступного разу вис
новки.
І останнє. Відповімо на
запитання, винесене у за
головок. Найсмачніші ва
реники з картоплею
до
столу подав кухар 5 роз
ряду Микола Корнієнко!

Нотатки
підготували
спецкори «Молодого
комунара»
Т. КУРЛЮК,
В. БОНДАР..

4 стор
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знімну:

юн-

Гайвороне ької
1 Сергій МАЛЮпо'и-СтакІслас ЗАМИШ
ЛЯЙ та Тетяна ЖУКО
ВА.
фото в ГРИБА.

«ЗІРНИЦЯ» — ГРА ПІОНЕРСЬКА

У минулому сезоні після
сімнадцяти ігор
кірово
градська
«Зірка», маючи
8 перемог, була на 12 міс
ці, нині — на останньому
(одна перемога і кілька ні
чиїх).

КЛАС,
КОМАПДА,
ЗАГІН...
Завтра

почнеться

республіканський фінал
Всесоюзної

кої

піонерсь

військово-спортив

ної гри «Зірниця». Кі-

ровоградщину

пред

ставлятимуть на ньому
семикласники

ронської

9 червня 1983 року

«Молодий комунар»

Гайво-

середньої

школи № 1.
Перед від’їздом піо
нерів у Ровно паш ко
респондент зустрівся з
військовим керівником
десятирічки Д. М. Зе
лен ком та
вчителем
фізкультури В. Я. Ка
банцем і пОпроспв роз
повісти про
складові
успіху, якого домоглись
юнармійці в цьому ро
ці.
В. Я. Кабанець:
— Усі без
винятку
учні цього класу беруть
участь у «Стартах на
дій», складають норма
тиви комплексу ГПО.
В інших класах є свої
чемпіони з
кульової
стрільби,
плавання,
легкої атлетики. А тут
кожен постійно займа
ється кількома видами
спорту
і демонструє
зрослу
мдйстеоність.
Ось, наприклад, Славпк
Зампшляк. Деяким йо
го ровесникам для то
го, щоб виконати нор
матив на золотий зла-,
мок
на
перекладині
(треба підтягнутись ві
сім разів), довелось

тренуватись більше ро
ку. А Станіслав за цей
час встановив рекорди
школи, потім — райо
ну, області. В чотири
рази вів перекрив залі
ковий норматив. Та й
бігає добре,
і в тпрі
відзначився. Такі ж йо
го однокласники Сер
гій Малгота, Таня Жу
кова, інші товариші по
загону, в якому пану
ють взаємовиручка, ко
лективізм.
Д. М. Зеленко:
— Ми подбали, щоб
ці школярі склали за
лік із військово-техніч
ної підготовки. Семи
класники мають непо
гані знання і навички
з ції вільної оборони, в
ньому класі найкраща
санітарна
ланка.
А
командно загону чопармійців Олег Нсскрипняк іде в строю не
гірше за солдата, який
пройшов курс молодо
го бійця. От і допоміг
мені Олег — стрій за
гону теж у нас зразко
вий.
Запитання юнармійцям:

— Що
дала
вам
«Зірниця»?
Олег Нескрипняк:
— Ще більше здру
жила, навчила перебо
рювати труднощі. Зма
гання
за програмою
«Зірниці» ми проводи
ли не лише напередод
ні районного і облас
ного фіналів. Стартува
ли майже щомісяця.
Сергій Малюта:
— Якщо
я покажу
низький
результат на
кросовій дистанції чи
в тирі, то підведу весь
клас.
Отже.
треба
старатись. Тому
ми
більшість свого вільно
го часу тренувались,
слухали порали своїх
наставників. У Ровно
Ми, звичайно, намага
тимемось
перемогти.
Але якщо нас і випе
редять інші юнармійські загони, то все одно
не матимемо програшу
—
нести прапор на
респ у бл і к енсько м у фі
налі «Зірниці»
— не
абияка честь. Та и на
вчимось ми там нема
ло.

...У другій половині пер
шою тайму почав накра
пати дощ. Поки глядачі
клопотались
вро захист
від непогоди, О. Алсксєєз,
отримавши м'яч у штраф
ному майданчику гостей,
пробив у лівий від ворота
ря кут. М’яч потрапив у
штангу і влетів у ворота
— 2:0.
А до цього матч.прохо
див з ігровою перевагою
кіровоградців. І Іе пощас
тило деяким
глядачам,
що спізнилися на стадіон,
Не встигла • промайнути
перша хвилина
гри, як
Ігор Черненко відкрив ра1
хуиок. У цьому епізоді ва
ші футболісти
старанно
боролися за м’яч. М. Ка
лита виграє дуель у роз
губленого захисника гос
тей, — і сильний
удар.
Воротар у кидку
відво
дить загрозу, б’є О. Алексєєв — штанга! Голкіпер
«Десни» зловив м’яч, але
випустив його з рук. А тут
нагодився І. Черненко —
1:0.
Я навмисне загострюю
увагу читачів
на цьому
епізоді. Саме
безупинна
боротьба
за
кожний
м’яч принесла пашим землякам перемогу.
Новий старший • тренер
«Зірки» 10. І. Горожанин
зробив деякі переміщення
в лавках.
Скажімо, на
місці висунутого
вперед
півзахисника
вперше в
цьому сезоні грав В. Лаза
ренко. Але брак досвіду
завадив Віктору при вихо
ді сам-ва-сам із ворота
рем збільшити
рахунок.
Подібних епізодів
було
немало Двічі О. Алексее
ву і раз І. Різничейку за

на 1983—1984 навчальний рік

2. Землевпорядкування -(технік-землевпорялнпк).
Приймають осіб, що закінчили восьмирічну школу.
Вступні екзамени: з української або російської мо
ви (диктант), математики (усно).
Строк навчання — 3 роки 6 місяців.
ІІа другий курс по спеціальності «Агрохімія» прий
мають осіб, що закінчили середню школу і склали
вступні екзамени з української або російської лі
тератури (твір), хімії (усно).
Строк павчаппя — 2 роки б місяців.
Без вступних екзаменів зараховують осіб, наго
роджених після закінчення восьмирічної школи пох
вальними грамотами (відмінників і осіб, нагоро.тже1них після закінчення середньої школи золотими або
срібними медалями, а також офіцерів, прапорщиків

Сьогодні «Зірка» прий
має па своєму
стадіоні
футболістів харківського
«Маяка».
А. БЕЗТАКА.
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26
31—14
25
29—17
25
28—17
24
22— 8 • 23
29—11
22
16— 8
22
19—21
20
15—13
20
21 — 18
19
18—2 І
18
18
22—19
18—14
17
18—17
17
20—25
16
16—14
15
11—15
15
11—20
14
12
11—24
15—20
12
10-32
11
10
12—31
8—17
10
7—28
9
9
11—24

У таблиці не враховано результат матчу «Моватор» — «Закарпаття».

Задача № 7 (автор А. Шпак з міста
К іровограда).
Білі: Кр1і4. Фрб, Ке7, Ке5, Соб, п: #4.
Чорні: Кр1і8, ТІ8, пп: £7, 1з7;
Мат у два ходи.

Редактор
Ю. СЕРДЬОЧЕНКО.

В технікумі працюють предметні гуртки, гуртки
художньої самодіяльності — хоровий, танцювальний,
духових
інструментів,
вокально-інструментальний
ансамбль, художнього слова, ансамбль бандуристів,
працюють спортивні секції з 10 видів спорту.
Заяви полаються иа ім’я директора технікуму з
вказівкою обраної спеціальності.

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
1. Агрохімія (агроном-агрохімік).

«Зірка» виступала у та
кому складі: Б. Філатов,
С. Денисенко, О. Смнченко, Є. Цетрачецков, С. Ку
черенко,
О. Трегубепко
(І. Різниченко). М. Калита
(В. Цепух),
О. Алексеев,
В. Лазаренко, В. Самофа
лов (В. Бойченко), І. Чер
ненко.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ НА 8 ЧЕРВНЯ МАЛА
ТАКНИ ВИГЛЯД:

Ковкурсна задача № 6 має і яке роз
в’язання: 1. Фа8!
Правильні відповіді надіслали В. ІЬівільов, С. Овчаренко (м. Кіровоград).
В Просяний (с. Родннківка Олександ
рійського району), М. Атаманюк (м. Гай
ворон). А Бойко (с. Покровськс Кіро
воградського
району),
С. Харченко
(с. Богданівна Зчам’янського району)
т<- багато інших читачів.

Полтавський сільськогосподарський технікум

па 1-й курс по спеціальностях:

гу. До речі, після вигра
шу в «Десни» кіровоградці так і залишилися на ос
танньому рядку.

КЛУБ 64-Х КЛІТИН

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УРСР

/

лишалося переграти тіль
ки воротаря, але в ос гав-,
шо мить
підводила по
спішність.
Непогано діяв воротар
Б. Філатов. ІІа початку
зустрічі він двічі рятував
«Зірку» від серйозних не
приємностей, а наприкінці
матчу комбінація Б. Філа
тов — М. Калита ледь не
завершилася третім голом
у ворота чернігівців.
Стурбував лише
той
факт, що після
перерви
«Десна» швидше присто
сувалася до мокрого по
ля і хвилин п’ятнадцять
мала відчутну
перевагу
вад господарями.
Турнірне
становище
«Зірки» зобов’язує її бо
ротися тільки за перемо-

>

До заяви треба додати такі документі):

і мічманів Збройних Сил СРСР, звільнених в запас
Із лап Радянської Армії за станом здоров’я або за
скороченням штатів.
На спеціальність «Агрохімія» без екзаменів зара
ховуються також особи, які закінчили школу з оцін
ками «4» та «5». Поза конкурсом Зараховуються,
при умові успішної здачі вступних екзаменів, особи,
направлені колгоспами І радгоспами та другими ор
ганізаціями. а також особи, які мають не менше
двох років виробничого стажу, і військовослужбовці,
звільнені в запас з лав Радянської Армії (протяго.м
2-х років після закінчення військової служби).

Прийом заяв:

на перший курс по 31 липня, на другий — по 14
серпня ЩОДНЯ з 8 до 18 голини, крім вихідних днів.
При технікумі з 18 по ЗО липня працюватимуть під
готовчі курси, вступні екзамени — з 1 по 20 серпня.
Учнів забезпечують стипендією та гуртожитком на
загальних підставах.

-V

свідоцтво за 8 класів або атестат про середню
освіту (оригінал), п’ять фотокарток Зу4 см, медичну
довідку (форма № 286), характеристику.
Особи, які мають стаж роботи не менше 2-х років,
додають виписку з трудової книжки, завірену керів
ником підприємства або правлінням колгоспу.

Після прибуття до технікуму вступники пред’яв
ляють особисто свідоцтво про народження або пас
порт, військовий квиток (військовозобов’язані запа
су) або приписне свідоцтво (особи призиввого віку).
Документи висилати па адресу: індекс 314003,
м. Полтава-3, пул. Сковороди, 18. Сільськогосподар
ський технікум.

Тел: 7-30-12, 7-37-85.

Зам. 18.

Дирекція.
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«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

3160S0, мсп.

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарсьиого, 36.

На украинском языке.
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