чО/ИСО/ИОЛЬСЬКИЙ

і Ь/ІЕ17ІИП

Працею шану здобула
працює дія обласної ради проф
спілок те
бюро обкому
дояркою в нашому кол- комсомолу
підбили під
сумки
соціалістичного
госпі Роза Бурдейна. Дівзмагання колективів від
збіль
чині лише
вісімнадцять. ділків та ферм за
шення виробництва тва
Проте своєю
сумлінною ринницької продукції. В
числі кращих
молодих
працею вона встигла за- майстрів машинного доїн
ня туристичною путівкою
воювати пошану товарипо Радянському
Союзу
відзначена І Роза
шів. З початку року ком була
Бурдейна. Це надихає дів
сомолка надоїла 2742 кі- чину на нові трудові здо
бутки.
лотрами молока. За хоро

Не так давно

Готують
ріллю
МОЛОДІ

орачі
У Світловодському

йоні з числа

ра

кращих мо

лодих механізаторів ство-

рено ударний загін по під
няттю зябу.
Це перший комсомоль
ський
міжгосподарський
загін орачів. Ми побували
в колгоспі «Україна», де
працює загін. На кабінах
тракторів Т-150 красували*1 —ся написи: «Комсомольсько-молодіжний екіпаж».
Знайомимося. Керівник
загону — тракторист кол
госпу імені Леніна Віктор
Вахмуцький. Його одпоголосно обралиі групкомсортом як
найбільш лосвідченого
механізатора.
Сам Віктор із трудової
сім’ї, любить хліборобсь
ку справу. Після закінчен
ня курсів при райсільгосптехніці вісім років пцацює
в другій тракторній брига
ді
свого
господарства,
мріє вчитися в Кіровоград
ському технікумі механі
зації сільського господар
ства.
Крім Віктора, в загоні—
Іван Воробйов і Микола
Герасименко з райсільгоспхімії та Володимир Волков із колгоспу імені Ча
паєва.
Хлопці задоволені орга
нізацією праці, харчуван
ням, про
ню
подбало
' правління місцевого господарства. Віктор розповів про зустрічі із праців
никами міськкому
партії
і райвиконкому. Толі ж

Чільне місце в соціаліс
тичному змаганні механі
заторів Знам’янського ра
йону за високопродуктив
не використання сільсько
господарської техніки зай
мають
кормодобувничи
колгоспу ‘імені Шевченка.
Вони ділом відповідають
на заклик механізаторів
«Путь Ильича»
колгоспу
працювати на
заготівлі
девізом: «Не
кормів під
викрнав норми — не йди
з поля!» Тут уже закладе
но понад
13 тисяч тонн
високоякісного кукурудзя
ного силосу. Щодня меха-

комсомольці зобов’язали
ся працювати
по десять
днів у колгоспах «Украї
на», імені 40-річчя Жовт
ня, імені Куйбишева та
імені Чапаєва, зорати у
кожному
господарстві
700-гектарний масив. Вирі
шили працювати за бри
гадним підрядом. За удар
ну працю орачам псрсдбачили моральні і матері
альні стимули.
В орачів чіткий розпо
рядок дня. Робота в полі
— 10—12 годин.
Це до
зволяє високопродуктивно
використовувати техніку,
перевиконувати норми ви
робітку.
Щодня кожний
механізатор готує ріллю
на площі 12—ІЗ гектарів
замість 9.
Члени загону
трудяться
піл девізом:
«Один за всіх, усі за од
ного!» Ніхто не має прана
пасувати в роботі. Сувора
трудова дисципліна, колективна відповідальність,
взаємодопомоги
почуття
— непорушний закон для
кожного молодого механі
затора. Трапиться полом
ка — всі допомагають то
варишеві її
усунути або
стараються працювати ін
тенсивніше, щоб норму ви
конати й за нього. Прос
тоїв майже не буває. Про
це дбає технічна служба
колгоспу, яку на
період
роботи
комсомольського
загону очолив
мехапік
Вийшов
О. К.
Середа.
якось із ладу
пали ви и її
насос
у тракторі Івана
Воробйова. Нова
деталь
була.доставлена
хвилин
через п’ятнадцять, і трактоп знову пішов у гони...
Швидко минав час. Че
рез кілька днів
комсо
мольський загін залишив
землі колгоспу «Україна»,
виконавши завдання. Мо
лоді орачі перебазувалися
в колгосп імені
40-річчя
Жовтня. 1 в тому, що Світловодський район утримує
першість в області по під
няттю
зябу, є й вагома
частка молодих орачів..

У ДВІ ЗМІНИ
Продовольча програма — справа всіх і кожного.
Це добре розуміють молоді трудівники колгоспу іме
ні Чкалова. Л щоб втілити в життя задуми партії,
закласти міцну основу під урожай майбутнього року,
там вирішили створити комсомольсько-молодіжний
сівальний екіпаж, який очолив досвідчений механі
затор Володимир Євлаховпч. У колективі
десять
чоловік, які нині працюють у дні зміни. В екіпажі
двоє комуністів — Володимир Олійник та . секретар
комсомольської організації Валерій
Діізиіч, якого
комсомольці вже вп’яте обирають своїм ватажком.
Дружно вийшли в поле молоді механізатори. Сівальнпки Юрій Урсалов, Сергій Шсзчснко.'Олександр
Лаптенко, Сергій Горний та інші спарешімв сівал
ками СЗТ-3,6 у перший день, як і зобов’язалися, за
сіяли 35 гектарів. Вони дали слово
за десять днів
посіяти озимі на
площі 350 гектарів. Причому па
перший план виноситься не лише площа засіяного, а
й якість сівби.
Комсомольсько-молодіжний екіпаж працює у дві
зміни. Серед механізаторів організовано дієве соціа
лістичне змагання. Члени екіпажу випускають бойо
ві листки, «блискавки», в яких висвітлюють хід тру
дового суперництва, відзначають кращих, вказують
на невикористані резерви в якості і швидкості'посівуСіпальний екіпаж молодих механізаторів викликав
на соціалістичне змагання молодих трудівників кол
госпу імені Шевченка.
В. ШУЛЬГА,
громадський кореспондент «Молодого комуна
ра».

Новомиргородський район.

ші результати у роботі Ро
за нагороджувалася гра
мотами райкому та обко
му ЛКСМУ. Недавно ви
конком обласної Ради на
родних депутатів, прези-

ДобрСЕеЛИЧКІБСЬКНЙ
район.

Приклад у роботі
Близько десяти років ус
пішно трудиться на фер
мі радгоспу Другого імені
ПетрОЕСЬКОГО цукрокомбінату
Олександрівського
району
ко/лсомольськомолодіжний колектив іме
ні 60-річчя ВЛКСМ. З по
чатку року молоді дояр
ки недоїли по 2302 кіло
грами молока від кожної
корови і тим самим вико
нали план еосьми місяців.

Все молоко здають ком
сомолки лише
першим
сортом.
Прикладом у роботі для
товаришів с Марія Микитчук, яка від кожної коро
ви за вісім місяців надоїла
по 2748 кілограмів моло
ка.
В. НОРНЩЬКА,
групкомсорг ферми.

Олександрійський
район.

Для цього є всі умови
Нині у колгоспі
імені
Ілліча ГаЙБоронського ра
йону більше
1200 голів
великої рогатої
худоби.
Про ситу її годівлю турбу
ються тут заздалегідь. Не
давно закінчилося скирту
вання соломи, якої заго
товлено 3840 тонн. Іде за
кладання силосу.
Його
вже є більше ДЕОХ тисяч
тонн. Цю кількість
соко
витого корму
зібрано з
половини загальної площі,
що відведена під силосну
зелених
кукурудзу. На
жниєах найкраще працю
ють комбайнер В. Цимбал
та шофери Л. Соколюн і
І. Гринчишин.

А. ШУЛИМОВ,
працівник міськрайонної газети «Наддніп
рянська правда».
Світловодський район.

ПРАПОРЦІ-НА АГРЕГАТАХ
нізатори
накошують по
925—940 тонн
силосної
маси. Високих показників
добиваються
досвідчені
комбайнери
Степан Михайлович Адабаш, Семен
їихонович Ляшенко і Ва
силь Григорович
Горбаченно, які значно переви
конують денні завдання.
А от серед автомобіліс
тів соціалістичне змаганняі
очолюють
комсомольці..

М. ЛІСОВИЙ,
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу імені Свердло
ва.

На перше місце
вийшов
Станіслав Ткаченко, який
автомашиною
ГАЗ-53-Б
перевіз понад 700 тонн
зеленої маси; на друге —
Леонід
~
Салахов
— (670
тонн);
на третє — Іван
Ткаченко — (615 тонн).
Серед трактористів, що
транспортують зелену ме
су, заслуженою повагою
користується комсомолець
Василь Емельянов. Тракю-

ром ЮМЗ він перевіз 595
тонн силосу, вийшовши на
третє місце серед тракто
ристів.
— Молодці КОМСОМОЛЬ
ЦІ, добре
працюють! —
говорить голова профко
му, заступник
секретаря
парткому колгоспу Леонід
Микитович Мазур.
Щодня під час обідньо
го перепочинку механіза
тори збираються, щоб до-

відатись, хто як попрацю
вав учора. Свою інформа
цію Леонід Микитович
завжди починає з оцінки
якості роботи
кормодобувнмків, ставлення їх до
дорученої справи. Заува
жень буває мало, бо доб
ре працюють механізато
ри: стежать за висотою
зрізів, до мінімуму
зво
дять втрати зеленої маси
під час завантаження її в

Дбають у колгоспі і про
урізноманітнення раціону
кормів. Нині
посіяно 31
гектар рапсу, 200 гектарів
зелених трев і 47 гектарів
озимих на корм. Недавно
почали
закладати гичку
в траншеї. У господарстві
підрахували, що
нині на .
одну голову рогатої худо
би припадає більше трьох
тонн грубих
кормів і 1,8
тонни силосу. А ще ж бу
дуть гичка, комбінований
силос, жом.
Отже, є всі
умови для створення, як і
минулого року, півтораріч
ного запасу кормів для
худоби.
Наш. иср.
Гайворснський район.

кузови автомашин і віз
ків, транспортування
до
силосних споруд.
Пере
можці змагання
— кра
щий комбайнер, автомобі
ліст і тракторист — одер
жують перехідні червоні
прапорці. Щотижня підби
вають підсумки соціаліс
тичного змагання.
Так працює дружна сі
м’я механізаторів колгос
пу імені Шевченка на за
готівлі кормів. І радує, що
в ногу з
досвідченими
майстрами своєї
справи
йде молода зміна.
В. ОСТРОВЕРХОВА.
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«Молодий комунар»

ДО 40-РІЧЧЯ ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ
вони
сьогодні — одні у
справах своїх, інші — в мар
мурі і граніті.
В чотири години ранку 5
серпня 1943 року партизан
ське з'єднання С. А. Ков
годні вночі. Робочий регла пака зосередилося для ви
мент не встановлено, запис рішального штурму Деляна промови не проводить тина — місця, де розміщав
ся штаб ворожого
угрупуся.
Крюгера.
Коротке .вступне
слово вання генерала
замісника командира з’єд Безумовно, кількісна пере
нання по комсомолу М. Ан вага була на боці фашистів.
дросова: «На комсомольсь Та у ковпаківців був резерв,
кому обліку 742 комсомоль який не врахували окупан
ці. В останніх боях загину ти. На чолі невеликого пар
стояли
ли: Марія Євенко, Михай тизанського загону
ло Семенистий, Василь Чу- комуністи, очолювані без
совітін.
Віддамо їм шану страшним Руднєвим та муда за ними
хвилиною мовчання. Серед рим'Ковпаком,
загартовані у боях
членів комсомолу з’єднання йшли
присутній комісар С. В. Руд сини і дочки великого ра
нев. «Не будемо говорити дянського народу.
І ось за багато сотень кі
про смерть, дорогі мої то
вариші, — сказав
він. — лометрів від передової, в
Вам ще жити та жити. І ба-' глибокому ворожому тилу
гато хто з присутніх через почався бій, як відголосок
тридцять, сорок років при великої переможної битви
їде в оцей край і не впізнає під Курськом і Орлом, що
його. Ви побачите просвіт гриміла там у цей час.
Навально кинулася на во
лені обличчя матерів, щас
комсо
ливих дітей, величні міста і рога партизанська
молів. Диверсійна група на
села».
— Впевненістю і силою шого земляка із Новоукра
повіяло від тих комісарових їнки О. Лукашенка мінує і
стан
слів, — розповідає
мені підриває залізничну
В. Олійник
комсомолець
з’єднання цію Делятин,
П. Алексєєв.
— В ту мить буквально на очах у охоро
міст
ми всі повірили в перемогу, ни підриває висотний
відчули себе нев/лирущими. через ріку Лоєву, комсомо
Сухоцький із
І це почуття дійсно не лець Павло
разом із
зрадило їх. Величні і дужі Новомиргорода

ЇХ ПОДВИГ РОЗСУНУВ [ОРИ
У серпні цього року у місті Яремча Івано-Франків
ської області проходила традиційна зустріч колиш
ніх партизанів-ковпаківців Сумського партизансько
го з’єднання, присвячена 40-річчю Карпатського рейду. Серед учасників зустрічі
були і наші земляки:
Герой Радянського Союзу А. К. Цимбал із Світловодська, кавалер ордена Леніна колишній заступник
командира по комсомолу Першої Української парти
занської дивізії кіровоградець В. А. Олійник, колиш
ній командир мінерної групи кавалер трьох бойових
орденів О. €. Лукашенко із м. Новоукраїнки, мед
сестра з’єднання А. С. Цимбал.
Місто
Яремча
ІваноФранківської області, край
карпатських
стрімнин, га
мірливих річок.
Звичним
тут є домінування двох ко
льорів — зеленого від бу
яння навколишніх гір, та бі
лястого від хмар, що, зачі
паючи вершини, клубочуться угорі. Сьогодні вони ли
ше фон, що відтінює нові,
свіжі кольори — червоний
від привітальних
транспа
рантів та тускло-сріблястий
від орденів і медалей чис
ленних ветеранів Сумського
партизанського
з’єднання
двічі Героя
Радянського
Союзу С. А. Ковпака. З усіх
кінців нашої Вітчизни з’їхалися сюди, щоб відзначити
свято — сорокаріччя Кар
патського рейду,
що уеі-

йшло в історію
Великої
Вітчизняної війни як одна
із славетних
сторінок на
родного подвигу.
Місце зустрічі — велична
гранітна постать партизана,
перед безсмертною звитя
гою якого розступилися го
ри. Тут їхня
земля, їхній
плацдарм, відвойований у
життя, а можливо і у смер
ті сорок років тому, у серп
ні 1943 року.
Молодо, бадьоро звучать
голови ветеранів: «Перший
батальйон, другий баталь
йон, артбатарея, розвідрота...»
«Комітет комсомолу з’єд
нання до мене!» Це збирає
свою комсомолію колишній
її вожак, замісник команди
ра по комсомолу
Першої

Української
партизанської
дивізії імені С. А. Ковпака
кіровоградець В. Олійник,
Троє залишилося їх: Василь
Олійник, Леонід Прутковський, Степан Бокарєв.
Сорок років
тому.., Ве
лично і незабутньо спливли
події
тих часів у пам’яті
трьох посивілих комсомоль
ців.
Влітку 1943 року, викону
ючи наказ партії та уряду,
партизанське
з’єднання
С. А. Ковпака,
здійснивши
рейд з Правобережної Ук
раїни, увійшло в Карпатські
гори. Основне завдання, яке
стояло перед ними — зни
щити нафтопромисли і го
тові запаси нафти, руйну
вати шляхи
і комунікації.
Народні месники блискуче
справилися з цим. Але во
рог, стягнувши відбірні гірнострілецькі частини з усі
єї Європи, взяв партизансь
ке з’єднання у щільне кіль
це оточення.
Тоді вони
комсомольціковпаківці
зібралися
на
комсомольські
збори. По
рядок денний: місце ком
сомольця
в майбутньому
прориві Із ворожого кіль
ця, що розпочнеться сьо-

«Шановна редакціє!

Звертаються до вас учні
Олександрійського г.іедичного училища.
У нас недавно
збудували
новин
гуртожиток, якого ми чекали з великим нетерпін
ням, але замість
радості
життя в гуртожитку при
несло
розчарування. Під
час поселення
деяким з
нас прийшлось пройти ці
лий ряд перешкод. Дівча
там не можна заходити в
кімнату до хлопців, навіть
удень. За порушення цього
правила виселяють.
У гуртожитку живе ба
гато сторонніх людей. Зо
крема, працівниці фабри
ки індпошиву та ремонту

одягу.
Вони
приходять
пізно вночі, починають го
тувати вечерю,
голосно
розмовляють,
заважають
нам.
Щоразу,
коли в Оленсандрію
приїжджають
спортсмени
на змагання,
вони
живуть у
нас. Тх
охоче поселяють,
бо коменданту це
вигідно
при поселенні з оформлен
ням 1 нрб.
50 коп., без
оформлення - 1 ......
крб.
Коли будували гуртожитон, ми здавали гроші, за
роблені в колгоспі, для йо
го потреб. А виявляється,
він не тільки для нас.

За
Люба
Бондаренко,
аморальну поведінку деяких порушників рада вирішила виселити. Отже,
виселяю не я, бо не маю
на це повноважень. І вда
ватись до таких
крайніх
заходів у
майбутньому,
повірте, не хотілося б.
Новий гуртожиток скла
дається із секцій, у кож
ній з них кімнати, розра
ховані на
двох і трьох
живуть по
Допоможіть розібратися. чоловік. Але
троє і четверо. Я звернула
З повагою учні ОМУ».

Я поцікавилась у май
бутніх медсестер Ірії Ко-“"
зі
валь та Інші ГІлужник
"
121-ї групи, чи здавали
дівчата гроші на потреби
окрім обогуртожитку,
в’язкової оплати.
— Так, ми здавали по
З карбованці нашому ком-

Скарга написана не віл

Під вітрилом
творчості
Набагато красивішим
і
Ширшим став міський парк
у Надимі Тюменської об
ласті. Спроектували і закла
ли його бійці загону «Зод
чий» Київського інженернобудівельного інституту.
«Самі проектуємо — самі
будуємо!» — під таким де
візом трудились під час
третього семестру сто п’ят
десят студентських загонів
Нашої
республіки. Вони
упроваджують у виробницт
во свої розробки, прокла
дають дороги, реконструю
ють площі, вулиці, сквери.
Члени загону «Маяк» Ждановського
металургійного
інституту, наприклад, ввели
е дію потокову лінію по
відновленню
лемешів. А
Представники’ Харківського
автомобільно - дорожного
інституту проклали за влас
ним проектом п’ятикілометрову дорогу в ЗолочівсьКОму районі своєї області.
Економічний
ефект від
впровадження
розробок
творчих студентських заго
нів республіки становитиме

цього року близько
п’яти
мільйонів карбованців.
О. ПЕТРУНЯ,
кор. РАТАУ.

Поверхи

нових вулиць
Вулицю, що виросла за
два роки на околиці Вели
кої Білозерки Кам’янськоДніпровського району Запо
різької області, за рішен
ням
виконкому сільської
Ради народних депутатів на
звано
Студентською. Так
відзначена ударна
робота
будівельного
загону «Ат
лант» Мелітопольського Ін
ституту механізації сільсь
кого господарства.
Тепер
тут двадцять три цегляних
будинки, кожен з яких роз
рахований на одну сім’ю.
Нова вулиця, яку збудували
студенти Запорізького мед
інституту, з’явилася ниніш
нього літа
і в селі Роза
Бердянського району. Чле
ни загону «Буревісник» спо
рудили тут одинадцять ком
фортабельних
котеджів,
п’ять з котрих — ЦЬОГО ро
ку- .
М. КЛИМЕНКО,
нор. РАТАУ.

студентського гуртожитку
свій режим роботи, а вони
пристосовуватись до ньо
го не можуть, та й не хо
чуть. Про це треба сер
йозніше подумати адміні
страції училища і гурто
житку, адже останній —
в першу чергу для учнів.
Під час літніх канікул
жили тут учасники спор
тивних змагань. Гроші за
проживання
спортсменів
надійшли не у розпоряд
В. Ф.
. ження коменданта
Репенько, а в бухгалтерію
училища. Мені
показали
квитанції про
оплату за
проживання у гуртожит
ку.

«ЧУВ ДЗВІН,
ТАНЕ ЗНАЄ,
Д Е В І Н»
ГУРТОЖИТОК —
ДРУГИЙ ДІМ

У Чернівецькому міському
профтехучилищі № б
однією з найбільш привабливих є'Хпеціальність слю
саря по устаткуванню атомних І теплових електро
станцій. Діставши відповідну теоретичну І практичну
підготовку, багато випускників училища виростають
незабаром у сисококваліфінованих спеціалістів.
На заняттях гуртка технічної творчості молоді при
щеплюється смак до раціоналізаторства
і винахід
ництва. Виготовлені учнями діючі моделі, різні при
лади демонструються на ВДНГ УРСР.
На знімну: керівник гуртка технічної творчості,
майстер виробничого навчання А. В. Абаполов, учні
Олександр Жмурський і Василь Житар
(праворуч)
випробовують діючу модель крана.
Фото І. СВЕРИДИ.
(Фотохроніка РАТАУ).

даома відділеннями
авто
матників знищує автопарк
ворожого
штабу, а мед
сестра Тоня Цимбал, захи
щаючи поранених, знищує
кількох ворогів. Останні си-'
ли з’єднання
прорвалися
через ріку Прут і вийшли з
оточення
в напрямку на
село Ослави Білі.
За мужність
і героїзм,
проявлені під час Карпатсь
кого рейду, наші земляки
були
удостоєні
високих
урядових
нагород: Федір
Карпенко — орденом Лені
на (посмертно), Павло Су
хоцький — орденом Черво
ної Зірки (посмертно), Антоніна Цимбал — медаллю
«За відвагу»,
Олександр
Лукашенко — орденом бо
йового Червоного Прапора.
Василь Олійник — орденом
Вітчизняної війни першого
ступеню.
У мирні дні герої парти
занських битв стали героя
ми праці. Безстрашна роз
відниця Ольга
Викова до
бойових орденів Червоної
Зірки та солдатської Слави
додала мирні нагороди —
орден Трудового Червоного
Прапора та «Знак Пошани»,
на грудях Петра Чортка по
ряд з трьома орденами з’я
вилися ще п’ять за мирну
працю.
А. КОВИРЬОВ,
учасник зустрічі партизан-ковпаківціо.

імені всіх учнів училища.

На місці

про

виявилося,

неї ніхто

що

не знав.

довелось
пройти цілий
Хлопці й дівчата, з якими ряд «перешкод».
Комен
дант гуртожитку Віра Фе
я говорила, тільки знизу- дорівна Репенько погод
жується, що були
учні,
вали плечима.
Не скар- які самі собі ускладнюва
ли поселення: одні не роз
житись, мовляв, треба, а рахувались із старим гур
тожитком, інші не виписа
ще дякувати, що живемо лись з попереднього місця
проживання.
в гуртожитку, бо раніше
— Ми надали
житло
всім бажаючим, — пояс
цього не мали.
нює директор
медичного
До минулого навчально училища Павло Олексійо
го року адміністрація ме вич Роженцев.
дичного училища не могла
Звичайно, це добре. Ад
забезпечити житлом усіх же тут і уроки можна ра
своїх учнів. Старий неве зом готувати, і цікаву зу
личкий гуртожиток вмі стріч чи вечір
провести.
щав тільки 60 чоловік. До послуг хлопців та дів
Жили там виключно дівча чат— актовий зал, побу
та, в
більшості ті, хто тові кімнати, де є холо
щойно прийшов на навчан дильники,
великі світлі
ня. Всі інші
задоволь кухні.
нялись квартирами.
— А чи був хтось уже
Так було до минулого
навчального року. Перед виселений? — запитую у
першоверсснем 1982 року коменданта.
будівельники здали в ек
— Було б смішно забо
сплуатацію новий гурто роняти хлопцям ходити до
житок. Правда,
сказати Дівчат, а дівчатам
до
здали в експлуатацію — хлопців, — говорить Віра
значить сказати не зовсім Федорівна. —- Деякі і їсти
правильно.
Бо заселили готують разом,
і уроки
гуртожиток лише в берез вчать. Але до одинадця
ні цього року. Приводили ти годин
вечора. Якщо
житло в порядок самі уч довше — це вже порушен
ні, вихователі.
ня правил проживання в
Коли приміщення прий гуртожитку. Учні їх добре
няло перших мешканців, знають. Порушення пра
тут і почались труднощі,’ вил проживання в гурто
як перекопують пас авто житку розглядалось на за
ри листа. Бо * для того сіданні студентської ради
щоб поселитись,
деяким гуртожитку, яку
очолю^

па це увагу, коли ми з
комендантом побували у
кількох кімнатах, та й деякі мешканці
нарікали.
Віра Федорівна пояснила,
що такий наказ директо
ра. Павло
Олексійович
Роженцев заперечувати не
став.
— Гуртожиток
розрахований на 360
місць,
мешкає там
близько 400
чоловік. Ми вимушені по
тіснити учнів, бо за рішен
ням міськвиконкому
по
винні надати житло моло
дим спеціалістам, які про
ходять інтернатуру або
вже працюють в лікарнях
нашого міста. Живуть там
і викладачі нашого учили
ща, і працівниці фабрики
індпошиву і ремонту одя
гу.
Про
цих
працівниць
особлива розмова. Трудя
ться дівчата в дві зміни,
друга закінчується близь
ко дванадцятої ночі. По
вертаються в гуртожиток
пізно, починають готувати
вечерю, здіймають галас.
Коли роблять
їм зауважеїіня, деякі у відповідь
грублять. От і в день мого
приїзду на дівчат з фабрпки знову скаржились. У

соргу, але потім
вона їх
нам повернула,
. Сергій Білецький, Борис
Кричсвський,
Олександр
Різннчеико, зубні техніки,
взагалі
не пам'ятають,
щоб з них додатково бра-^
ли гроші. Отож перш НІЖ' ■ '
писати, авторам листа тре
ба було
добре розібра
тись, у чому справа. Бо
виходить так: «Чув дзвін,
та не знає, де він».
Тепер підіб’ємо підсумки
нашого перебування у гур
тожитку. На перший пог
ляд — майже все, про що
написано в листі, підтвер
дилось. Але коли розібра
тися, то виявиться, що ав
тори подають факти під
власним кутом
зору, не
завжди
добираючись до
суті. От і виходить: щось
чув, десь бачив. Звичайно,
є в гуртожитку свої проб
леми. І розв’язувати їх по- !
винна дирекція
училища
разом із мешканцями. ВіМ? н
рю, що для 356 учнів гур
тожиток стане другою до
мівкою.
О. СКИРТАНЬ,
спецкор
«Молодого
комунара».

м. Олександрія.
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«Молодий комунар»
ЧАРІВНІ КУТОЧКИ КІРОВОГРАДЩИНИ

4/ОЩГ ЗІЛЛЯ

БУДЬМО
ВВІЧЛИВИМИ
З ПРИРОДОЮ

допомагають при багатьох захвосмік І г?Ами°йН« аР°ма.ТНІ- часто мають приємний
Ми поЫктпипыг
Р в,ДваРУ. Доступні для заготівлі.
"»«ходить у КІЛЬКОХ 00,0.
ках обласного центру,
'
-іпового3цвітм^5® гнл°ш?,оіс безсмертника, звіробою,
липового цвіту,
споришу, чебрецю? чистотілу ТОЩО
поммпі™ нього року від населення
міста, — повізавідуюча аптекою
Ні 2 Н. О. Ганіна. - За
заготопп^ипи!арСЬМИХ Рослин проти минулого рону
„пп?
гЗ м?нше; асортимент же нас цілком задочена дубоСв?ипп^’ У цьогорічний план не була вклю
чена дуоова кора, а мам п принесли чимало.
З рекомендаціями щодо способів
заготівлі трав
ознайомили апт®ни
?3 через спеціальні санбюлетені
?ом л?ті ма.им
Р'Д'г'ДУвачів ще навесні.
І протяииі лі™ мешканці мікРораиону поповнювали аптеч
ний склад цінною сировиною.
~ Нині саме на полях і городах збирають кукуруд, сказала завідуюча цією аптекою В. О. ПіонтПри цьому беруть
початки на зерно і
«Ди іОрм худобі, а кукурудзяні рильця (так
вмить «ь»« викидають як непотріб. А тим часом це
ВНИИ фармацевтичний засіб, який загься ПРК захворюваннях жовчі., його заготівпмг«нУиЄнУЄ мінімальних зусиль. «Носи» треба тільни
висушити — і можна здавати.
„„РТ®?3 № 152 створює
запас лікарських трав І
завдяки допомозі учнів 18-ї і 19-ї міських шніл. АпУ,®4*!' працівники були б раді, якби школярі допо
могли їм із заготівлею ягід шипшини, глоду, гороби
ни
вони якраз дозріли, а також трави череди.
пюЛв^нняуН‘па^ВИ

Наш кор.

gSiUJg

Старий млин
району.

у

с.

Кагарлику

Надійні захисники здоров’я

Новоархангельського

ПОРАДИ ФЕНОЛОГА

Настала осіння пора. Невдовзі тихо
Іноді захоплюються насадженню фруктових, потрібні також і декора
спаде на землю останнє листя. Тоді ялин. Це справді красиве декоратив тивні, зокрема, комахозахисні дере
настане час садити дерева.
не дерево. Проте вчені-лісівники не ва. Біля ганку найкраще
посадити
Садити нам потрібно багато. І не радять садити її в містах. І ось чо волоський горіх, черемху,
жасмин.
лише задля краси, а й для свого здо му: ялина звичайна — досить вибаг Це створює здорове повітря і певний
ров'я. Наслідком посиленої автомо ливе дерево. Житель густих і воло заслін від комах. Необхідно нагада
білізації є забруднення повітря оки- гих лісів, вона
болісно реагує на ти, що від жасмину мікроби гинуть
сом вуглецю та іншими шкідливими зміну
навколишнього середовища, через п’ять хвилин, а від черемхи —
газами,
надмір шуму
та пилюки. важко переносить забруднення повіт вдвоє швидше. Добрим іонізатором
Крім того, одна машина за хвилину ря пилюкою, димом і особливо ав повітря є калина.
роботи спалює стільки кисню, скіль томобільними газами. '
Велику допомогу в насадженні де
Територію тракторних станів, авто рев зможуть подати піонери та шко
ки вдихає за цей же час сто чоловік.
посиленим рухом, лярі, юні охоронці природи. Минуть
А є ж ще й промислові підприємст парків, вулиці з
ва. Та люди мають добрих
і надій автотранспорту варто обсаджувати роки, підростуть посаджені дерева
них захисників здоров’я. Це — дере- деревами листяних порід, які в знач і простягнуть свої зелені віти новим
’вег. Влітку вони вбирають з повітря ній мірі поглинають виділений маши поколінням. Виростивши дерева, ви
місце залишите по собі добру згадку.
близько п’ятдесяти процентів
пилу, нами окис вуглецю. І перше
Р. ДАЙДАКУЛОВ,
поглинають шум, а в процесі фото тут належить тополі. За літо одне де
синтезу засвоюють вуглекислий газ, рево поглинає сорок чотири кілогра
член Українського
товариства
охорони природи, лектор облас
водночас збагачуючи повітря киснем. ми вуглекислого газу — майже у сім
ної організації товариства «Знан
Чотири дерева за добу виділяють в разів більше, ніж ялина, і в два з по
ня».
атмосферу
стільки кисню, що його ловиною, — ніж липа.
На
присадибних ділянках, крім
м. Кіровоград.
вистачає для дихання однієї людини.

18 ВЕРЕСНЯ —
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ
ЛІСУ
На
Кіровоградщині
природних лісів дужо
мало: шістдесят процен
тів лісонасаджень ство
рено руками людини,
u Тільки за рони десятої
^П’ятирічни
заліснено
п’ятнадцять тисяч гек
тарів земель.
Чорноліський
лісгоспзаг займається не
тільки вирощенням лі
су, а й переробкою де
ревини. Так,
наприк
лад,
сувенірний цех
Знам’янського лісницт
ва виготовляє дерев’я
ні ложки,
сільнички,
цукорниці, ступки, не
давно освоїли
випуск
оригінальних хлібниць
із дерева.
У тому, що
ці вироби мають при
вабливий вигляд, чима
ла заслуга Юлії ЛИСЕН
КО. депутата Знам’рнсьної міської Ради народ
них
депутатів. Вона
розмальовує ці
речі,
<^щодня
виконуючи
^£>мінну норму на 115—
TZ120 процентів.
В. ГРИБ.

На
знімках:
Ю. Лисенко; йдуть за
няття у
Чорноліській
лісовій школі.

Фото автора.

З стор.

Якось під час прогулян
ки по Лісовій балці разом
з моїм постійним супутни
ком десятирічним
сином
Василем ми натрапили на
унікальний екземпляр лісо
вого дягеля
— трав’яна
рослина
досягала трьох
метрів. А поруч у кропиві
влаштував собі гніздечко
лісовий коник,
невелика
пташка. За
гніздом ми
встановили
спостережен
ня, часто відвідували цю
місцину. І щоразу дивува
лись незвичайному
дягелю-велетню.
Та одного разу ми не
впізнали
галявини
—
триметрова рослина лежа
ла на землі, гніздо з пта
шенятами лісового коника
було роздавлено колесами
автомашини. Уся
трава
навкруг витолочена, роз
кидано обривки
паперу,
порожні консервні банки.
Дивлячись
на створений
туристами розгардіяш, з
сумом думали, що до кін
ця літа цій галявині
уже
не вдасться відновити ко
лишньої краси — «цивілі
зованая сімейка, що від
почивала тут, приклала до
цього свою руку...
Як же боляче і тривож
но стас за навколишню
природу, коли бачиш таке
варварське ставлення до
неї. Ми,
жителі міста, і
так віддалені від природи,
тому нам особливо береж
но треба ставитись
до
кожного деревця, кожної
квіточки.
Лісова балка
майже входить
у міську
зону. Чи обов’язково їха
туди па автомобілі?
ти
Мабуть, корисніше було б
пройтися пішки від авто-бусної зупинки кілометрдругий. Або
вже коли й
виїжджати у ліс на авто
мобілі, то хіба не можна
залишити ііого па лісовій
дорозі, а самим розташу
г.атися поряд?
Отже, треба дбати, щоб
наш відпочинок у лісі, бі
ля річки був культурним,
а не варварським, спусто
шувальним

м ножнов.

«КОЛО РІЧКИ,

КОЛО БРУДУ»
6 серпня цього
року в
публікації під таким заго
ловком газета критикувала
ряд підприємств та уста
нов
Маловисківського і
Новомиргородського райо
нів. з вини яких занедба
но річки Мала Вись і Вели
ка Вись. До
редакції на
дійшло кілька відповідей.
Так, заступник голови
виконкому Новомиргородської міської Ради народ
них депутатів О. Ширяев
повідомив, що факти, наве
дені в статті, мали місце.
Після виступу газети було
виявлено жильців, що ви
носили сміття до берега
річки. їх оштрафовано, І
зобов’язано
у найкоротший строк вивезти нечис
тоти. Окрім того, виконком
міської Ради
зобов’язав
комбінат комунальних під
приємств до
10 жовтня
цього рону вивезти сміття
з берегів річки Вись.
Директор Маловисківсьного спиртзаводу М. В. Ро
манов написав, що земсна
ряд потужністю 16—18 ку
бів грунту на місяць почав
очищення
річки
Мала
Вись.
Кореспонденцію
«Коло
річки, коло бруду» обгово
рено і на засіданні педаго
гічної ради Маловисківсьної районної станції юних
натуралістів.
Керівника
гуртка голубих
патрулів
М. Є. Селівестрова
зобо
в’язано пожвавити робо
ту з гуртнівцями. Як пові
домила завідуюча
Маловисківським райвно Л. і.
ЩЕРБАК, районний відділ
народної освіти вказав ке
рівництву районної станції
юних натуралістів на не
задовільну роботу станції
по охороні природи, їх зо
бов’язано негайно ліквіду
вати оказан! недоліки. Учи
телям біології шніл району
слід більше уваги приді
ляти роботі голубих патру
лів.
Керівникам гуртків
станції юних натуралістів
та викладачам біології ре
комендовано висвітлювати
роботу учнівської
молоді
по
охороні природи на
сторінках районної газети
«Будівник комунізму», об
ласних газет, створити при
кожній школі тематичний
стенд «За ленінське став
лення до природи».

Ганна Филимонівна по
ралася по домашньому
господарству. У надвечір
ню пору справ багато. Та
нагодилася листоноша:
— А вам лист!
Схвильована жінка роз
крила конверт:

КРОК У СТРІЙ

висловлюємо
ВДЯЧНІСТЬ
«Шановні
Олександр
Кузьмович і Ганна Фили
монівна! Ми з радістю по
відомляємо Вам, що Ваш
син Володимир Олійник
чесно І добросовісно ви
конує свій обов’язок пе
ред Батьківщиною. За пе
ріод служби він здобув
повагу товаришів і коман
дирів свідомим ставлен
ням до своїх обов'язків.
Має ряд заохочень від
командування. Не шкодує
своїх сил і старань для
підвищення бойової май
стерності.
Командування
частини і партійна органі
зація висловлюють Вам
вдячність за добре вихо
вання сина. Ви можете
пишатися ним».
Такий лист — велика
радість. Як нею не поді
литися *5 односельцями!
Підійшла вчителька мате
матики Е. М. Копернаїс.
Теж прочитала листа і
сказала добре СГ£ВО про
свого колишнього, учня.
Так, Володя був ста
ранним. Після закінчення
восьми класів навчався е
одному з технічних учи
лищ Ленінграда. Успішно
закінчив його, працював*
токарем на заводі. Наго
роджувався грамотами.
— Я дуже задоволений,
— говорить Олександр
Кузьмович Олійник, — що
Володя пішов моєю ро
бітничою стежкою і став
хорошим
захисником
Батьківщини.
З цими словами чоловік
виніс із хати газету, де я
побачиз фото Володими
ра, а під ним — такий під
пис:
«За успіхи в бойовій і
політичній
підготовці
гвардії молодший сер
жант Володимир Олійник
нагороджений
знаком
«Відмінник
Радянської
Армії». Відділення, яким
він командує, є одним з
кращих в частині, відзна
чається високою дисцип
лінованістю, дружбою».
М. ЧУБ,
учитель.
Село Перегонівка,
Сфпованівський район.

ПОВЕЛИТЕЛІ

РОБОТІВ
Дві нові
професії ЗМОкуть здобути ті, хто прийде
щого року в професійноехнічні училища Запорізь
кі області:
оператора по
»вслуговуванню і налагодкенню промислових робоів і маніпуляторів і спеці
аліста по
обслуговуванню
а ремонту автоматизованоо устаткування, Необхідпідготовці проність в їх
широкою про
грамою роботизації і авто
матизації виробництва, що
здійснюється на підприємст
вах ряду галузей індустрії.
До кінця п’ятирічки в об
ласті діятимуть 500 роботів
і маніпуляторів, які, за про
гнозами спеціалістів, вивіль
нять для
використання на
інших дільницях виробницт
ва більше тисячі трудівни
ків. Обслуговування цих ав
томатів візьмуть на себе ви
пускники ПТУ.
В. ТРИГУБ,
кор. РАТАУ.
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«Молодий комунар»
Нотатки з X обласного метрів). Одразу було видщо
цей спортсмен,
фіналу чемпіонату країни во,
з багатоборства ГПО на який уперше виступає за
призи
«Комсомольской збірну рідного міста, по
стійно займається фізкуль
правды»
і
спортом.
До
Г* ПОЧАТКУ про лідерів, турою
їх визначили вже під останнього виду змагань
1 ось ос
час перших
стартів. їх лідирував він.
першими знімали фотоко танній старт—крос. Одра
респонденти.
Передусім зу — ривок. І вже немає
члена збірної
України з" в нього суперників — роз
багатоборства ГПО трене рив між НИМ
і тим, хто
ра
Кіровоградської біг за ним, разючий. Юрій,
ДІОСІ1І № 4 Ніну Ізюмсн- здається, пересилював са
ко та дннамівця з Кірово мого себе, щоб
набрати
града майстра спорту Во якнайбільше очок. І, фіні
лодимира
Твсрдоступа, шувавши першим, встаноякий недавно став чемпіо
ном Спартакіади спортсме
нів міністерств внутрішніх
справ соціалістичних кра
їн із спеціального багато
борства, що
закінчилась
у чеському місті
Чеське
Будейовице. Вони показа внв рекорд дня.
Іще одне нове знайомст
ли найкращий результат у
плавальному басейні під во — з молодим учителем
десяти
час запливу на стометрів Маловисківської
Бойком,
ці (І хв.
28 сек. і 1 хв. річки Миколою
2,8 сск.), а потім відзна який був найсильнішим на
(11,6 сек) і
чились і в тирі, виконавши стометрівці
нандалі метнув гранату
розрядні нормативи.
А ось нове ім’я. Випуск (57 метрів). Тут принагід
ник Світловодської СШ но зауважити, що цього
Малопис№ 4 Юрій Коровайченко, року команда
району
була
який нині працює слюса ківського
значно
рем на заводі
твердих ук о м пл с к то в а 11 а
сплавів, впевнено набирав краще, ніж у минулому.
Крок уперед
зробили
залікові очки у групі багаОлександ
тоборців ступеню «Сила представники
і мужність».
Він добре рійського району, які зай
місце. Тон у
плавав, далі своїх ровес няли трете
тут задав заників метнув гранату (55 змаганнях

ступннк голови
колгоспу
імені Володимира Ульяйова майстер
спорту (бо
ротьба дзю-до)
Володи
мир ІІікітспко. З нижньої
частини турнірної табли
ці, де вони знаходилися в
минулі роки,
у п’ятірку
кращих піднялися устинівці, котрі ніші тренуються
на сільських спортивних
базах за чітко виробленою
програмою.
Досить
успішно всім
колективом
боролися за
перемогу і олованівці. Як
що раніше їх критикували

поступилися
світловодцям. Стрічки чемпіонів от
римали
аж шість пред
ставників
Світловодська
—
школярі
Оксана

ГПО НА МАРШІ

УРОКИ ФІНАЛУ
за тс, що команда багатоборців укомплектувалась
випадковими спортсмена
ми, котрі показували ре
зультати
початківців, то
ніші в районі сталися іс
тотні зрушення в роботі
по впровадженню в дію
комплексу ГПО. Особливо
пожвавилась вона на ІТобузькому нікелевому -за
воді.
І в групі міських команд
відбулася зміна чемпіонів.
Якщо в попередні
роки
впевнено перемагали бзгатоборці Ленінського і Кірозського районів м. Кі
ровограда,
ТО ПІШІ ПОІІІІ

Омельченко та Сергій Суп
рун, фізкультурний акти
віст Олексій
Міркуй, ро
бітники
найбільших під
приємств
Світловодська
Валерій Лснсць, Юрій Ко
ровайченко
та ГригорійЯ'ненко. Та
й інші члени
команди зробили вагомий
внесок (1186 очок)
у ко
пилку світловодців. А багагоборці
Ленінського
району значно відстали
під першого призера (на
131 очко).

ПРО МІНУСИ. Перший
" з них був записаний
новомиргородцям, які зно
ву не приїхали ца облас
ний фінал (в котрий вже

раз!). Мінімальну
кіль
кість очок набрали багатоборці Петрівського, Онуфріївського та Ульяновсь
кого районів. Малочнсельпі команди, низькі резуль
тати примусили їх замкну
ти турнірну таблицю.
З’явилась тепер і проб
лема
укомплектування
збірної області,
яка не
вдовзі має
виступати на
республіканському фіналі.
Як і раніше, підводять її
спортсмени
ступеню
«Спортивна зміна-».
Бо
знову доводиться конста
тувати той факт,
що чо
тирнадцятирічні значківці
(не віриться,
що
вони
склали нормативи) не вмі
ють стріляти.
ЗО із 47
юних учасників на облас
ному фіналі отримали ну
лі, отже,
не
принесли
своїм командам жодного
очка. Хто ж тоді виступа
тиме за збірну
області в
цій віковій групі? Цс за
питання ми адресуємо від
повідальним працівникам
районних відділів народ
ної освіти, котрі
донині
не вжили належних захо
дів, щоб у школах області
налагодити роботу по фі
зичному вихованню шко
лярів, зокрема підготовку
значківців ГПО в молод
ших класах.
Не такі вже
й високі
результати
показали
спортсмени старших віко
вих груп. Навіть чемпіоні)
в окремих видах виступа
ли нижче своїх можливос
тей. З усієї програми бу
ло лише... три рекордних
результаті). фіналу, за які
нараховувалась
макси
мальна кількість
очок.
Тож і вони, чемпіони, ма
ють переснлптп себе і ви
йти на новий
рубіж під
час підготовчого
періоду
до республіканського фі
налу, поліпшити свої по
казники в тирі, плаваль
ному басейні, на легкоат
летичних комплексах.
М. ШЕВЧУК,
спецкор
«Молодого
комунара».
На знімках:
переможці
X обласного Фіналу з ба
гатоборства ГПО — коман
да м. Світловодсьиа; чем
піон області майстер спор
ту Володимир Тзердоступ.
Фото Ю. ЛІВАШНИК05А.

ФУТБОЛ

«ЗІРКА»-1:1
Відбувся черговий, со
рок третій тур чемпіона
ту країни з футболу се
ред клубів
другої ліги
шостої української зони.
«Зірка» його провела на
виїзді — зустрічалася з
«Металургом».
Це був
початок турне по Дніпро
петровщині. У першому
колі сильнішими
були
дніпродзержинці, які пе
ремогли кіровоградців —
(2:0) па їхньому полі.
Цього
разу
ще не
встигли болільники «Ме
талурга» розміститися на
лавах міського стадіону
«Перемога», як па табло
з’явилися цифри Г.О —
попереду гості. Це трапи
лося вже на другій хви
лині матчу. Автором гола
був Володимир
Димов,
який зумів використати
передачу своїх партнерів
і влучним ударом послав
м’яч у сітку воріт супер
ників.
Дніпродзержинці
кинулися в атаку, щоб ві
дігратися. І це їм вдаєть
ся на п'ятнадцятії! хви
лині. До відпочинку ра
хунок — 1:1 — не змі
нився.
Другий тайм проходив
у обопільних атаках. Але
вони не вплинули на хід
подій. Сирена
судді за
фіксувала . нічийний ре
зультат.
Клуби записали в свої
активи по одному очну.
«Зірка» їх має тридцять.
Наша команда виступала
в такому складі: Б. Філатов,
В.
Самофалов,
О. Смиченко, С. Улицький. О. Іванов. В. Димов,
10. Ковальов, І. Черненко
(Е. Денисенко), М. Ка
лита
(Є. Петраченков),
С. Мурадяп (О. Василь
ченко). С. Ралюченко.
Інші матчі закінчилися
так: «Колос» — СКА К.
— 0:0.
«Кривбас»
—
«Дніпро» — 0:0; «Поділ
ля» — «Авангард» — 1:1,
«Нива» Вц. — «Торпедо»
— 5:1; «Спаотак» — «Ни
ва» Бж.. — 0:0. «Стахановець» — «Маяк» — 0:0;
«Новатор»
— «Фрупзен₽ць» — 2:2; «Шахтар» —
«Десна» — 0:1; «Букови
на» — «'Суднобудівник»
— 3:0. «Закарпаття» —
СКА Од. — 1:0; «Прикар
паття» — «Кристал» —
0:1.
Наступний туп завтра
— 16 вересня. «Зірка» у
Кривому Розі зустрінеть
ся з «Кривбасом».
В. ШАБАЛ1Н.
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Кіровоградська телеграфно-телефонна станція пропонує свої
послуги по автоматичному міжміському телефонному зв язку.
Коди і телефони довідкових бюро АТС міст, з якими
встановлено автоматичний міжміський телефонний зв язок
Додаткові
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89245
89246
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довідкового Олександрія
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РАЙЦЕНТРИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТЕ
Бобринець
Вільшанка
Гайєорон

Голованівсьн
Долинська
Добрс-величківка
Знам'янка
Компановка
Мала Виска
Новоу країн ка
Ноагородка

Олександрівна
Онуфріївна
Петрове
Світловодськ
Ульяновка
Устинівка

ДО ВІДОМА АБОНЕНТІВ КІРОВО
ГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕЛЕФОННОЇ
МЕРЕЖІ, ЯКІ КОРИСТУЮТЬСЯ АВ
ТОМАТИЧНИМ МІЖМІСЬКИМ ТЕ
ЛЕФОННИМ ЗВ’ЯЗКОМ!
Для виходу на автоматичну міжміську
телефонну станцію необхідно зняти труб
ку, набрати номер 89, потім код потріб
ного міста, номер телефону, який викли
каєте, і номер телефону, з якого дзво
ните.
Пауза між набором цифр повинна бу
ти мінімальною, не більше 10 секунд.
При правильному наборі через 2—5 се
кунд ви почуєте два коротких сигнали
високого тону*. У разі відсутності одного
або двох перевірних сигналів, звертай-

_
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0
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2-14-44
2-22-22
Д. ~ Z. Z." Z. Z.
22-22
9-14-44
9-22-22
2-22-22
9-16-44
9-12-22
2-22-22
22-22
9-12-22
9-12-22
34-34
9-12-22
4-14-49

тсся по телефону до чергового
своєї АТС.
АТС-2 — 2-33-3.3
АТС-3 - 3-33-33
АТС-4 - 4-13-99
ЛГС-6 - 6-33-33
АТС-7 - 7-33-33.

техніка

При повному з’єднанні через 20—30
секунд після набору всіх цифр ви почує
те сигнал виклику або — зайнято. Якщо
через ЗО секунд з’єднання не вийшло, по
кладіть грубку й звертайтеся до техніка
АМТС по тсл. 2-58-20. 2-82-18.
Адміністрація Кіровоградської
телеграфно-телефонної станції.
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