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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Ціна 2 коп.

Ударна
* зміна

Єдина комсомольсько- 
молодіжна зміна (ЄКМЗ) 
Гайворонського підвідді
лу Одеської залізниці 
створена у 1982 році. 
Керує нею молодий ко- е 
муніст поїздний диспет- і 
чер Леонід Шекір. До її І 
складу входять зміни й 
двадцяти станцій, пункти В 
технічного огляду ваго- | 
нів станції Гайворон, 
Грушка, Рудниця, манев- В 
рові бригади цих трьох В 
станцій. Всього ж в £ 
ЄКМЗ працює 110 заліз- | 
ничників, 69 із них — Я 
молоді люди. Нинішньо- " 

” го року колектив зміни п 
зобов’язався виконати ї 

річний план відвантажен- > 
ня до 25 грудня і понад і 
план відвантажити 12,5 > 
тисяч тонн народно-гос- а 
подарських вантажів. и 
Ставши на ударну еахту Н 
на 
за 
ня
ЦІ 
вищені соціалістичні зо
бов’язання — десятимі
сячний план відванта
ження виконати до 13 
жовтня.

Як же виконує молодь 
свої намітки? Вузловий 
комітет комсомолу що- 

^^місяця підбиває підсум
ки соціалістичного зма
гання між змінами стан
ції. Оформлений також 
стенд ЄКМЗ, де відобра
жається хід трудового 
суперництва і основні 
показники роботи змін. 
Найчастіше переможця
ми соціалістичного зма
гання за місяць виявля
ються зміни станції Гай
ворон та Йосипівна, очо
лювані комуністом
М. Чуковецьким та ком
сомольцем І. Герелевсь- 
ким. Так, до Дня заліз-' 
ничника зміна станції 
Гайворон виконала се
мимісячний план відван
таження народногоспо- 
дарських вантажів. Дис- 

^^■''циплінованістю і сумлін
ністю у роботі вирізня
ються серед товаришів 
черговий по станції Та- 
ужна І. Шилов, впоряд
ники поїздів В. Ябчик та 
І. Шкарбута.

П. ГРИЩУК, 
секретар вузлового 
комітету комсомолу, 
м. Гайворон.

МЕНІ і моїм товаришам 
по роботі приємно, 

що у загальному успіху тва
ринників області є й часточ
ка праці колективу нашої 
молочнотоварної ферми, 
господарства. З великою ра
дістю сприйняли повідом
лення про нагородження 
області перехідним Черво
ним прапором. І ми, тварин
ники, розуміємо, що ця на
города зобов’язує нас пра
цювати ще краще, наполег
ливіше.

По приїзду з Кіровограда 
додому зустрілася зі свої
ми подругами по роботі. 
Настрій у дівчат з нашого 
комсомольсько -молодіжно-

потенціал трудового сумлін
ня. І якщо приходить йа 
ферму молоде поповнення, 
то має трудитися лише так. 
До речі, молодь у нашому 
господарстві охоче йде на 
ферму. Бо умови роботи тут 
хороші. Всі трудомісткі 
процеси механізовано. Прав
ління, партійна і комсомоль
ська організації колгоспу

<за—■———■——■

дбають і про змістовний 
відпочинок молоді, і про 
поліпшення житлових умов.

Трудового сумління, ста
ранності в роботі постійно 
вчать нас досвідчені доярки, 
які завжди допоможуть, 
порадять. Мені любов до 
професії доярки прищепила 
мама — Валентина Савів- 
на Бондаренко. Чверть віку 
вона вже працює у тварин-

ництві. Якось, 
тільки но я ро
била перші тру
дові кроки на 
фермі, 
сказала 
«Дочко,
на роботу не 
залишай совість 
вдома». Ці сло
ва запам’я-

мама 
мені: 
йдеш

І

честь 25-річчя руху 
комуністичне ставлен- 
до праці, комсомоль- 
зміни прийняли під-

Днями нашій області було вручено високу нагороду — перехідний Черво
ний прапор ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР за збільшення ви
робництва і продажу державі тваринницької продукції в першому півріччі 
1983 року. В обласній нараді представників сільського господарства з цієї на
годи взяла участь і передова доярка колгоспу імені Шевченка Новгородківсь- 
кого району, молодий комуніст Р. ХВАСТА. їй слово:

„ПРАЦЮЄМО НА СОВІСТЬ
го колективу — піднесений 
А це додає сил у виконанні 
завдань, що стоять перед 
нами. Адже нинішнього ро
ку всі зобов’язалися мати 
тритисячні надої молока 
від корови. Такс наше, мо
лодих доярок, слово. Не 
відстаємо від досвідчених 
тваринниць. Мої подруги 
Фаїна Ждашок, Тетяна Ост
роух, Любов Буряк надоїли 
з початку року більше 2600 
кілограмів молока від ко
рови. Мій показник — 3000 
кілограмів продукції. І в ці 
дні надої молока не знижу
ються — щодоби одержує
мо по десять кілограмів 
від корови.

Взагалі хочу сказати, що 
у нашому КМК є таке пра
вило: коли працювати, то 
працювати па совість, з най
більшою віддачею. Допома
гаємо одна одній в усьому. 
Отож на першому плані —-

Змагаються

S

трудові шити
За минулий тиждень 

молодий комбайнер Ана
толій Бобришов з колгос
пу «Україна» Маловисків- 
ського району зібрав цу
крові буряки з площі 60 
гектарів. Урожайність на 
його ділянці 280 центнерів 
коренів з гектара. На гич- 
козбиральній машині пра
цює комсомолець Віктор 
Сокур. Анатолій і Віктор 
за зміну збирають корені 
з площі 8—10 гектарів при 
нормі 7 гектарів.

У господарстві чітко ор
ганізоване перевезення 
цукрових буряків. Тут уро
жай не затримується на 
полі, бо молоді водії Ми
хайло Руденко та Олек-

сандр Кожухар роблять 
за зміну по 12—15 ван
тажних рейсів. На прий
мальний пункт у Шоста- 
ківку від бурякового поля 
п’ятнадцять
Тобто водієві, 
ти близько 
рейсів, треба 
редньому зі швидкістю 50 
кілометрів за годину. А 
дотримуватися такого 
режиму роботи можна ли
ше при чіткому плануван
ні робочого часу. Всі ко
рені приймаються на цук
ровий завод першим сор
том.

кілометрів, 
щоб зроби- 
п’ятнадцяти 
їхати в се-

В. МОЛЧАНОВ.
Маловисківський район.

КОНКУРСІ

молоді будівельники
ЦК ЛКСМУ разом з Мі

ністерством будівництва під
приємств важкої індустрії 
УРСР, республіканським ко
мітетом профспілки робіт
ників будівництва і пром- 
будматеріалів та Українсь
ким республіканським
правлінням науково-техніч
ного товариства будіндуст- 
рії оголосили республікан-

с

ський конкурс професійної 
майстерності молодих шту
катурів. Естафету конкурсу 
підхопили кіровоградці.

19 вересня в приміщенні 
будинку культури імені Ка- 
лініна обласного центру 
відбулося урочисте відкрит
тя конкурсу. Сорок п’ять 
учасників з різних об
ластей республіки змагати
муться у професійній май-

що

тала на все життя. >1 праг
ну трудитися так, щоб не 
осоромити маму, колектив 
ферми.

.А колектив наш справді 
дружний, працьовитий. 
Можливо ще іі тому йде 
на ферму молодь. Отож, 
проблеми нестачі кадрів у 
нас немає. На фермі, окрім 
основних доярок, працюють 

-три підмінні — Галина Ли- 
сенко, Віра Андрєєва, Лідія 
Біленко. Вони 
в роботі.

Добиватися 
збільшення 
молока, поліпшення його 
якості, санітарного стану 
на фермах, раціонального 
витрачання кормів допома
гає добре організоване со
ціалістичне змагання. Під
биття підсумків трудового' 
суперництва у нас щоразу 
перетворюється у ділову 
розмову про досвід роботи 
кращих майстрів машинного 
доїння, про невикористані 
резерви і можливості збіль
шення виробництва продук
ції. На фермі є дошка по
казників роботи доярок, їх 
праця щодня оцінюється 
червоними і синіми прапор
цями, і ми прагнемо труди
тися так, щоб на робочому 
місці кожної з нас були 
лише червоні прапорці —; 
це значить: відстаючих не
має.

то: сумлінні

постійного 
виробництва

П’ЯТИРІЧКА І МИ.
РОЗМОВА З МОЛОДИМ СУЧАСНИКОМ

МОЖЕ КОЛЕКТИВ?
більше

ного члена нашого комсо
мольсько-молодіжного ко
лективу. Та хотілося б, щоб 
Компаніївський райком ком
сомолу, адміністрація, пар
тійна і комсомольська орга
нізації сільгосптехніки час
тіше цікавилися справами 
нашої бригади.

Ми часто говоримо про 
те, що іноді заважає нам 
спокійно працювати. Прос
тої найчастіше бувають то
му, що автомашини несвоє
часно ставляться на техоб
слуговування. Не завжди $ 
запасні частини. Іноді ма
шини простоюють, бо треба 
змінити шини, а їх немає. 
Трапляються простої і з ви
ни господарства, яке замо
вило автомашину. Виїде во
дій на поле возити цукрові 
буряки, а комбайн зламав
ся. Доводиться чекати, поки 
полагодять агрегат або ж 
їхати в інший колгосп. А 
час іде...

Нині наша комсомольсь
ко-молодіжна бригада готу
ється до чергових зборів. 
На них піде мова про пере
хід на нову 
праці. Хлопці 
зважують, обмірковують, а 
на зборах ми почуємо дум
ку кожного. Вирішувати бу
де кожен для себе і своїх 
товаришів. Думаю, що 
дружба і взаєморозуміння 
в колективі іпе більше зміц
няться.

ставлених завдань. Ми геж 
вважаємо, що сумлінне 
ставлення до своїх обов’яз
ків — запорука успіху у ро
боті. На зборах також спіль
но виявили резерви, які 
треба привести в дію, аби 
внесок кожного у виконан
ня завдань п’ятирічки, 
Продовольчої програми бур 
ще вагоміший. Про це хочу 
іі поговорити.

План 1982 рону ми вико
нали в листопаді, бо янраз 
надійшла нова техніка та й 
утворення молодіжної брига
ди значно підняло наш наст
рій. План восьми місяців 
цього року по вантажопере
везеннях виконали на 102,6 
процента, паливно-мастиль
них матеріалів зекономили 
7156 кілограмів.

Однак є у нас і пробле
ми, які іноді зумовлюють 
зриви у роботі. Ось, наприк
лад, ми проаналізували 
цифри виробітку нинішньо
го і минулого року і вияви
ли, що минулорічні резуль
тати вищі..А вся справа в 
тому, що під час жнив, на 
силосуванні кукурудзи і на 
збиранні цукрових буряків 
у цьому році наш КМК 
роз’єднали.

Недавно у нас відбулися 
бригадні збори, на яких то
вариші обрали мене брига
диром. Особливих труднощів 
у зв'язку з цим у мене не 
було. Адже, будучи групком- 
соргом, я добре пізнав кож-

Розповідатнму, 
вживаючи «ми», ніж «я», бо 
праця моя—невіддільна від 
роботи всієї нашої комсо
мольсько-молодіжної брига
ди водіїв райсільгосптехні
ки. Ще на початку минуло
го року виник у вас задум 
об'єднатися в КМК. Тоді ж 
на комсомольських зборах 
вирішили, що в комсомоль
сько-молодіжній бригаді 
працюватимуть десять мо
лодих водіїв. Мене обрали 
групкомсоргом.

У перевагах КМК ми Іпе 
реконалнея швидко Тепер 
у нашому маленькому ко 
лективі зібралися люди зі 
спільними інтересами, вста 
повилась міцна трудова 
дисципліна, широко розгор
нулося соціалістичне зма
гання. З’явився своєріднніі 
трудовий азарт — захоті
лось хлопцям зрівнятися із 
досвідченими ветеранами, 
довести, що молодь може 

J працювати не гірше віл них 
і| Па комсомольських збо- 
іі рах обговорили статтю знаї- 

ного механізатора, Героя 
Соціалістичної Прані В. С. 
Андріяша «Хліб наш насуш 
ний». Правильно ставить 
Віктор Степанович питання 
про потенціал трудового 
сумління у виконанні по

S

А

стерності на будівництві 
гуртожитку педінституту по 
вулиці Полтавській. Конкурс і 
молодих штукатурів прово
диться з метою виявлення, 
розповсюдження і впровад
ження передових прийомів |і 
і методів праці, підвищення]] 
рівня професійної підготов-й 
ки молодих будівельників, 1 
розвитку ЇХ творчої актив- 
ності, дальшого посиленням 
впливу соціалістичного зма-Я 
гання за зростання продух-.1 
тивності праці, підвищення•] 
ефективності виробництва її 
якості роботи.

організацію 
розпитують,

Наш йор.

В. БУГАЄНКО, 
КомпаніївськоТводій 

райсільгосптехніки.
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ОЖИВАЄІСТОРІЯ
У Кіровоградський крає

знавчий музей завітали 
курсанти льотно-штурман
ського училища на День 
відкритих дверей. Цей за
хід присвячувався 100-річ- 
чю музею, тому працівни
ки його провели оглядові 
та тематичні екскурсії, на 
яких хлопці ознайомилися 
з історичним минулим і 
сьогоденням нашого краю. 
А щоб історія не сприй
малась молодими як щось 
абстрактне, для них була 
організована зустріч із 
ветераном партії і комсо
молу, учасником встанов
лення Радянської влади 
на Кіровоградщині, учас
ником Великої Вітчизняної 
війни полковником у від
ставці М. Я, Каразайчен- 
ком.

З великим інтересом 
слухали курсанти люди
ну, на долю якої випали 
пекельні випробування 
двох воєн.

В. НОЖЕНКО, 
науковий співробітник 
краєзнавчого музею.ТВОРЧИЙВІЗИТ
Хлібом-сіляю вітали 

жителі села Нечаївки 
Компаніївського району 
учасників народного хору 
«Тясмин» Олександрівсь- 
кого районного будинку 
культури. Гості побували 
в культосвітніх закладах 
села, а також відвідала 
музей Юрія Яновського.

Того вечора поспішали 
всі до клубу—трудівникам 
колгоспу «Дружба» привіз 
народний хор свій твор
чий доробок.

М. ЖИТНІЙ.
Компзніївський район.ПІСНІКЛИЧУТЬ ІЗОБОВ’ЯЗУЮТЬ
Недавно у дискотеці се

лища Олександрівна від
бувся показ нової програ
ми, присвяченої Дню юно
го антифашиста. Перед 
численними відвідувачами 
диск-залу пройшли сто
рінки творчості Віктора 
Хари. Сильний і ніжний 
голос чілійського поета і 
співака пристрасно кликав 
молодь до пильності у 
боротьбі за мир і свободу 
всіх народів світу.

Підготували нову тема
тичну програму старшо
класники та молоді робіт
ники під керівництвом 
П. К. Дяченко. О. Дранов, 
А, Ізаненко, А. Михайлен
ко якнайкраще проявили 
свої здібності. Вечір у 
диск-залі приніс насоло
ду і відвідувачам, і учас
никам нової програми,

Л. КАЛЮЖНА.
смт Олександрівна.

МАЛИЙ ТРУДОВИЙ СЕМЕСТР

Добрий початок навчального року
Нині у трудівників ово

чевих плантацій і фрукто
вих садів гаряча урожайна 
пора. Мчать автомашини з 
помідорами^ цибулею, 
морквою, яблуками, гру
шами. їх чекають у всіх 
торгових точках області.

На полях і в садах по
ряд із колгоспниками і 
працівниками радгоспів 
успішно трудяться учні 
ПТУ і технікумів, курсан
ти льотно-штурманського 
училища і студенти вузів. 
На цілий місяць змінили 
вони дні напруженої ро
боти у навчальних кабіне
тах та аудиторіях на про
холодні вересневі ранки, 
коли роса здається особ
ливо пекучою, на щоден
ну приємну втому, у Кі
ровоградському 
працює близько 
помічникіз 
закладів області.

Ми з вами побуваємо в 
Аджамці, де в усіх трьох 
господарствах сільським 
трудівникам допомагають 
курсанти Кіровоградсько
го льотно-штурманського 
училища. У колгоспі імені 
Карпа Маркса, де головою 
правління Анатолій Андрі
йович Сапіга, їх зустріли 
гостинно, надали житло, 
забезпечили триразовим 
харчуванням. Майбутні 
азіатори і самі проявили 
ініціативу — власними си
лами обладнали душ. Біля 
будиночка, де курсанти 
живуть, завжди чисто.

— Хлопці тільки при
йшли на навчання, — роз
повідає командир групи 
Юрій Горячев. —• Так що 
першими уроками для них 
будуть уроки праці, а пер-

будуть

тільки 
хоча

районі 
тисячі 

Із навчальних

шими успіхами 
трудові.

Але курсанти не 
ударно працюють, 
це їх основне завдання на
даний час. Група живе 
повсякденними справами 
і турботами. Про них роз
повідають чергові номе
ри «блискавки», за випуск 
яких відповідають Ігор 
Марущак і Сергій П’ятни
ця. Олег Раздольський, 
Володимир Куниця, Омар 
Загошвілі, наприклад, у 
вересні відзначили свої 
дні народження. Іменин
ників тепло привітали то
вариші, побажали їм міц
ного здоров’я і працюва
ти так, як Володимир 
Стрельченя, Юрій Барсу- 
ков, Володимир Меньши- 
ков, Володимир Білецький,

котрі постійно перевико
нують встановлені норми. 
Курсанти провели свої 
перші комсомольські збо
ри і обрали ватажком 
Юрія Саприкіна.

Керівники господарства 
хлопцями задоволені: 
свою роботу ті виконуюіь 
на «відмінно».

У сусідньому колгоспі 
«Росія» на роботу курсан
тів теж не скаржаться. 
Бо тільки за дев’ять робо
чих днів хлопці 
завантажили на 
ни 31 тонну 
тонни помідорів. Особли
во керівник групи Михай
ло Миколайович Скорик 
виділяє Сергія Комарова, 
Віктора Ціхуна, Дмитра 
Рощина, Сергія Смілянця. 
Крім своєї безпосеред

зібрали і 
автомаши- 
яблук і 73

ньої роботи — збирання 
озочів і фруктів — май
бутні авіатори взяли шеф
ство над дитячим садком 
«Сонечко» — ДОПОМОГЛИ 
у розв'язанні деяких гос
подарських проблем, про
вели ряд робіт по упо
рядкуванню території
дитсадка.

Добре знає курсантів і 
сільська молодь — разом 
проводили спортивні зма
гання з футболу, волей
болу. Взагалі у цьому за
гоні спорт у великій поша
ні. От і в день оздоровчо
го бігу і ходьби всі хлоп
ці взяли участь у кросі. 
Найшвидшими і найвитри- 
валішими виявились Іван 
Іщенко, Сахід Рагімов, 
Дмитро Ковчик.

У багатьох господарст
вах району працюють уч
ні і 
закладів обласного 
ру. В колгоспі «Україна» 
—- учні технічного учили
ща № 4, машинобудівного 
технікуму І технікуму ме
ханізації сільського гос
подарства, у радгоспі «Зо
ря» — учні обласного 
профтехучилища управлін
ня громадського харчуван
ня, у колгоспі імені Круп- 
ської — учні ТУ № 4. У 
всіх сьогоднішніх помічни
ків із училищ, технікумів і 
вузів триває малий трудо
вий семестр. Він стане 
добрим початком нового 
навчального року.

О. СКЙРТАНЬ.
Кіровоградський район.

студенти навчальних 
цен г-

Велину допомогу овочівнинам колгоспу імені Ульянова подають учні Кірово
градського технічного училища № 6, Вони вирощували овочі, а нині стараються 
вчасно зібрати їх урожай. В ці дні десятки центнерів картоплі, зібраної юнаками 
та дівчатами, щодня йдуть на прилавки міста.

На знімках: за роботою дівчата з групи М» 15 — майбутні контролери- 
касири; швидко збирає нартоплю учениця Наталка ПОЛОНСЬКА.

Фото В. РЕШЄТНИКОВА.
Кіровоградський район.ЩО ОЗНАЧАЮТЬ поняття «освічена людина», 

«освіченість»?
Як стати освіченим? Питання, на які ніби й легко 

відповісти: «Щоб стати освіченим, треба вчитися». В 
школі, профтехучилищі, вузі. А ще в читальному залі 
бібліотеки, народному університеті, у розмові з муд
рою людиною. Це, певно, всім відомо, зрозуміло. Од
нак виникає інше запитання: які ж саме ми повинні 
мати знання? Про що? «Дещо про все і про все де
що?» — як казали древні греки? Та чи прийнятна ця 
формула нині?

Хоча вона і далека від нинішніх суперечок на цю 
тему, але й дуже актуальна. Наш сучасник — люди
на мисляча, інтелігентна, — не може мати лише вузь
ку спеціальність. Грунтовні знання просто необхідні, 
бо як інакше можна правильно оцінити факти, по
дії, явища, що відбуваються у світі?

Сьогодні ми надаємо слово людям різним за ві
ком (від 16 до ЗО), різним за родом занять, але 
об’єднаним бажанням учитися. Учитися, щоб знати. 
Цікаво, яка ж їхня особиста формула освіченості?

Леонід КУЦЕНКО, 
старший викладач кафед
ри української літератури 
Кіровоградського держав
ного педагогічного інсти
туту імені О. С. Пушкіна:

— Насамперед варто за
уважити. що освіченість 
людини не слід вимірюва
ти кількістю дипломів, 
вченими ступенями тощо. 
Це однобоке розуміння 
цього досить широкого по
няття. Мені особливо на 
цьому хочеться наголоси
ти, оскільки аудиторія на
шої газети молодіжна. 
Навчання в технікумі чи 
вузі не повинно стати са
моціллю, не повинно вирі
шуватись за принципом «я 
не гірший від інших», а 
подекуди так і трапляєть
ся.

Поняття освіченості в 
мене асоціюється із шко
лою. Саме вона покликана 
дати нам основи система
тизованих знань, умінь і 
навичок, необхідних для 
практичної діяльності. 
Школа нерозривно поєд
нує процес навчання і ви
ховання, дає все потрібне 
для формування світогля
ду. Школа, загальна осві
та для людини — це фун
дамент, база освіченості. 
А найголовніше в цьому 
самоосвіта, громадська ді-

О с в

суттєва — освічена люди
на завжди вихована.

Оксана НІЦОЙ, учениця
10 «Б» класу 
школи № 6 м. 
да:

— Для мене 
людина — не 
людина начитана, людина, 
яка швидко 1 тактовно 
може переконати свого 
співбесідника у хибності 
його тверджень чи погля
дів, вміло оперуючи при 
цьому різноманітними фак
тами, цифрами, думками 
авторитетних письменни
ків, вчених, громадських 
діячів. Це людина, яка по
стійно цікавиться новин
ками — літератури, техиі-

і чг е и а

середньої 
Кіровогра-

освічена 
передусім

ня — мати тільки добрі 
оцінки і зразкову поведін
ку — прагнемо виконані.

Я дуже люблю читати. 
У нас удома велика біб
ліотека, тому ще з дитя
чих років я мала змогу оз
найомитися з літературни
ми ге’роями Антона Павло
вича Чехова, Юрія Муш- 
кетика, Джека Лондона, 
відомих радянських і за
рубіжних письменників. І 
це мені допомогло новими 
очима подивитися на світ, 
глибше збагнути суть та
ких понять, як честь, со
вість, обов’язок. Книги й 
допомогли повніше відчу
ти, у якій прекрасній краї
ні я народилася і живу.

це.
яльність. Навіть найосвіче- 
ніша людина, коли пере
стає працювати над со
бою, стає перед загрозою 
не зупинитись, ні, а 'від
стати. ' :

Тепер, як я уявляю.ок
ремо взяту людину, про 
котру говоримо «освічена», 
lie повторюючи вже ска
заного, додам: це людина, 
з якою можна цікаво по
розмовляти про все, поди
скутувати, щось пізнати з 
розмови. Людина чигаю
ча. Здається мені, що така 
людина має обов'язково 
мати цікаві захоплення — 
колекціонування, спорт, 
подорожі, техніка, мис
тецтво та і шиє.

І ще одна деталь, але

їїки — це залежить від 
професії, уподобань. >

Кожен із нас, радянсь
ких школярів, має право і 
повинен стати освіченою 
людиною. Адже ми без
платно навчаємось, може-' 
мо користуватися найно
вішою літературою у чи
тальних залах бібліотек, 
відвідуємо театри, музеї, 
тобто все, що нас збага
чує, дає інформацію для 
роздумів і висновків.

Багато нових і необхід
них знань ми одержуємо 
у школі. Всього доброго і 
світлого вчать нас батьки. 
Свої уроки іце піднесе 
життя. Тому вважаю, що 
освічена людина повинна 
розбиратися у найскладні
ших життєвих первпетіях.

Першим і важливим ета
пом нашого змужніння є 
шкільні роки. Школа лає 
старт у самостійне життя 
А щоб фініш був вдалий, 
треба добре ’ вчитися. 
Свої особисті зобов’язав-

Віктор ШУМИЛО, 
бітник Дніпровського 
воду твердих сплавів 
ні В. І. Леніна (м. Свігло- 
водськ):

— Очевидно, існує якась 
магія в слові, почутому: 
вчасно. Особливо колії! 
обираєш життєвий шлях: 
Тобі лише сімнадцять, 
позаду випускні екзамени, 
і Лїобов до техніки, що 
спрямовує зусилля на 
дальше глибоке вивчення 
точних дисциплін, та нави
ки, здобуті на уроках пра
ці, мають певним чином 
зорієнтувати у розмаїтті, 
робітничих спеціальностей. 
Ось саме в таку хвилину я 
вибрав собі спеціальність 
слюсаря- інструментальни
ка: поралили, запросивши 
на підприємство, знайомі 
з Дніпровського заводу 
'твердих сплавів імені. В. І, 
Леніна. ...

Наставник мій, 
Григорович Липник, слю- 
сар-інструмептальник 
сокої кваліфікації, 
мене свого фаху ревно і, я 
б сказав, самобутньо. Пе
дагогічна сумлінність май
стра була варта його вн-

ро- 
за- 

іме

Іван

ви
вчив

робнпчого досвіду, із 
скарбниці якого я почерп
нув наііважлицішнй урок: 
неможливо бути сучасним 
робітником без постійного 
самовдосконалення.

Наш виробничий підроз
діл по випуску твердей^ 
сплавних прес-форм, що аТ 
їх допомогою виготовля
ють різцеві пластини для 
бурового устаткування на
зивають «лекальним відді
лом»: найперша вимога 
тут — висока точність ро
боти. Праця копітка і по
требує неабиякої зосеред
женості, терпіння. Інстру
менти (скажімо, алмазні 
надфілі — напилки з дріб
кою насічкою для притир
ки скосів каналів твердо
сплавних матриць) — гра
нично мініатюрні. Певну 
суму необхідних прийомів 
дістаєш, закріплюючи на 
практиці уроки наставни
ка. • ■

Або таке. Вирізування , 
на електроіскровому 
статі каналу матриці* 
процес тривалий і трудо
місткий. Один необереж
ний *рух г-нні надріз, який 
утвориться у сплаві, стане 
причиною здачі прес-фор
ми на металобрухт. Набу
ті знання в галузі техноло
гії матеріалів, що з ник 
виготовлені інші вироби, 
дозволяють економити і 
сплави, і робочий час.

Запам’яталась недавня 
передова «Правды» —- 
«Знати .едрцо.міку підпри
ємства». Наголосивши на 
підвищенні самостійності 
й відповідальності кожно
го трудівника за кінцеві 
результати, турботи про 
ефективність виробництва 
в умовах сучасного іігвуд- 
с і і В11 о г о гос по д а рі ю в а п і і її, 
газета' підкреслює: < «Без 
знань тут ііе обійтися!» Я 
за не цілком і повністю.

А формулу освіченості 
я визначив би так: це 
вміння завжди відповідані 
духові часу, якою б пра
цею ти не займався.
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Читач 
розповідає

Людина
на своєму 
місці

Коли розмова заходила

про людей з почуттям від-

повідальності, по-справж-

ньому закоханих у свою

професію, мої співрозмов

ники часто називали Ана

толія Степановича Шапо

валова, інспектора у сира-

вах неповнолітніх.

До цієї професії Анато
лій ішов не один рік. За
кінчивши школу, працював 
трактористом в колгоспі 
імені Куйбншева Новомпр- 
городського району, і піс
ля служби в армії керма 
не покинув — влаштував
ся на роботу в Маловнс- 
ківську автоколону.

З роками приходив дос
від, усвідомлення свого 
місця в житті, своїх мож
ливостей. Вступив до лав
КПРС, а незабаром здіб- ~ 
кому робітникові запропо-// |У1 
нували працювати у Ма- 
ловисківському районно
му відділі внутрішніх ЦТ)0 
справ.

Так почалася зовсім но- х
ва і складна робота. Та КОНЄИ- 
поруч був досвідчений на- * * *
ставник, чуйна людина
В. М. Гречанин, якому і-
дякує молодий працівник Нова Прага, дуже люби- 
міліції за свої перші успі-----------------------------------------
хи.

Нині Анатолій очолює бачимо себе верхи, у стрім- 
комсомольську організа-______________ 1 г
цію районного відділу кому бігу. Але нам, на 
внутрішніх справ, активно-------------------------------------- -

«Молодий комунар» —

бере участь у всіх заходах жаль, навіть кататися за
разом зі своїми спілчана-'——— ---------------------------у
ми. До обов’язків ватажка бороняють. Тому щиро зі- 
молоді приєдналися ще її 

наставника^
І виховувати пускають гуляти, ми їх

знаємося: коли коней ви-

і
Редакція попросила від

повісти па цс запитання 
начальника обласного ви
робничо-технічного управ
ління зв'язку М. І. Канцс- 
дала. Він повідомив, що в 
даний час ведуться теоре
тичні розробки 
редач, але 
втілення в 
найближчим 
заплановано.

таких пс- 
практичне їх 

Кіровограді 
часомтурботи 

Бо навчати
— це головне у його ро-- 
боті. Справу ж доводить- ловимо і самотужки вчи
ся мати з різними і нерід----------- ;--------- -------- ------------
ко складними людськими мося їздити. За ці вчинки Л.М.СТ21
ХаТакнмРи «важким» ви-. довелося кілька разів спла- 

явився і Юрій М. Юнак не 
бажав працювати, займа
тися чимось корисним, жання навчитися красиво 
Скільки довгих бесід було---------------------------------------- д
з Юрієм! Доводив, пере- і вільно триматися у сід- 
кочував, прохав... Здава- ‘
лося, згасає остання надій
на якісь зрушення 
ведінці хлопця.

І успіх прийшов. Юрія 
на роботі стали хвалити; 
помітили, що став вій 
стриманішим, працьовиті
шим.

— Все, що трапляється 
з будь-якою людиною, я 
повинен найперше «пере
жити» сам, поставивши 
себе на її місце, — розпо
відає Анатолій Степано
вич. — В моїй роботі бу
вають і невдачі, і прикро
щі, які доводиться долати.

М. КОЗЬМІНА.
м. Мала Виска.

тити штраф. Але наше ба- ][ не було

лі не згасає.
у по- Ми хотіли 6 звернутися 

до правління нашого кол
госпу «Червоний прапор* 
з пропозицією створити в 
нашому селищі школу 
верхової їзди або хоч не
велику групу. Про це мрі
ють багато хлопців і на
віть дівчата.

Учні Новспразької 
восьмирічної школи. 
Олександрійський 

район.

Читач 
запитує

не

Читач 
пропонує

Шановна редакціє!

Ось уже кілька років

Мешканці будинку № 1В 
по вулиці 50 років Жовтня. 
V листі до редакції писали, 
що в їхньому будинку на 
першому поверсі, де роз
містилося кафе «Україн
ські страви», у вихідні дні 
святкують весілля. У бу
динку проживають інвалі
ди Великої Вітчизняної 
війни, хворі люди, і гулян
ня, що, як правило, три
вають до 12 години ночі, 
заважають їм відпочивати.

Ми надіслали цього лис
та директору міського 
об'єднання громадського 
харчування В. М, Черєчан- 
ському. Він відповів, що в 
зв’язну зі скаргами. які 
надходять від мешканців 
будинку, проведення ве
сіль у цьому кафе заборо
нено.

на прилавках магазинів 

нашого міста я бачу сте-

реофонічні комплекти, до

складу яких входять і сте-

реопрнймачі.

Мп, хлопці селища

мо коней. Навіть уві сні

Хотілося б дізнатися, 
коли у Кіровограді можна 
буде приймати стсрсоцере- 
дачі? Гадаю, що цс питан
ня цікавить багатьох чита
чів газети.

З повагою ваш 
постійний читач 

Н. ПАВЛОВ.
м. Кіровоград.

* *
У листі до редакції меш

канці села Мала Березівна 
Олександрійського району 
скаржились на погану ро
боту електромережі, через 
що вони протягом 2—З 
тижнів залишалися без 
світла.

Як повідомив заступник 
голови Олександрійського 
виконкому районної Ради 
народних депутатів І. С. 
Задорожнюн, електромере
жу, що проходить через 
Малу Березівку, відремон
товано, світло є в кожному 
будинку.

6 вересня цього року в 

«Молодому комунарі» 

було надруковано статтю 

«Пустоцвіти», До редак

ції надходять відгуки, 

Два з них ми пропонуємо 
читачам.

САМІ (
ММИ ЗНАТИ

Прочитала в газеті статтю 
«Пустоцвіти» — розповідь 
про дівчат, вчинки яких ви
кликали у мене і моїх зна
йомих зневагу і осуд. Зви
чайно, подібні випадки зов
сім не типові для радянсь
кого суспільства — біль
шість нашої молоді добре 
вихована. Але й поодино
кі прояви аморальності не 
повинні залишати нас бай
дужими. Бо ж на всіх на
ших юнаків і дівчат отакі 
пустоцвіти кидають тінь. 1 
от я думаю: згадані в статті 
дівчата працювали, деякі -— 
комсомолки. Хіба комсо
мольські організації, керів
ництво підприємств, органі
зацій, зрештою, колеги ні
чого не знали про антигро
мадські бшінки дівчат? Як
що знали, то чи ж достат
нім був їх вплив? Мабуть, 
'пі. Та й батьки куди диви
лися?

Але спадає на думку й 
інше: не тільки оточуючі 
винні в тому, що сталося. 
Дівчата вже дорослі і самі 
б мали зрозуміти, що своєю 
поведінкою принизили себе 
і в оча.х іноземців, і в очах 
усієї громадськості.

Н. ШЕВЧЕНКО,

жителька міста Кірово
града.

ндс- 
БІЛЬШІСТЬ

Прочитавши на сторін
ках «Молодого комунара»

-----З стер. ------------

статтю «Пустоцвіти», я і 
моя подруга, робітниця 
цукрокомбінату Валентина 
Назарова, були просто 
приголомшені. Довго об
мінювалися думками з 
цього приводу, а потім ви
рішили поділитися ними з 
читачами.

Мені 28 років. Я та
кож хочу і одягатися 
гарно, і відпочивати ціка
во. Але за свої трудові 
гроші. Чужого мені й на 
копійку не потрібно. А 
тут... Просто не розумію, 
як за шматок мила чи 
якісь «фірмові» недонос
ки можна продати і честь 
свою, і совість. Не ро
зумію, як можуть дівча
та ганьбити свою Батьків
щину, яка дала їм право 
на труд, на щастя...

Мені щодня доводиться 
бувати серед молоді — на 
заводі, у полі, на фермах 
— скрізь, де працюють 
комсомольці. Обличчя їх 
обвітрені, засмаглі на сон
ці, руки — дужі, мозоляс
ті. Постійно вони в робо
ті, у горінні — то збори 
комсомольські, то змаган
ня на стадіоні, то вечір. 
Та й удома у кожного тур
боти. Я жодного разу не 
бачила в очах хлопців і 
дівчат лихоманкового
блиску, коли мова заходи
ла про закордонне шмат
тя. Впевнена, що ні за 
яких обставин ніхто з них 
не захоче покинути рідної 
землі.

Прикро, що є серед ра
дянської молоді ще такі 
Іри та Алли. Та я щаслива 
тим, що більшість моїх ро
весників — чесні, праце
любні, віддані своїй Бать
ківщині люди, що мої 
друзі, товариші по робот» 
— повна протилежність 
дівчатам із «Пустоцвітів».

Л. СІРЧЕНКО, 
секретар комітету 
комсомолу Капітанів- 
ського цукрокомбіна
ту.
Новомиргородський 

район.

СПОРТ

ДО 40-РІЧЧЯ

ВИЗВОЛЕННЯ

ВІД НІМЕЦЬКО-

ФАШИСТСЬКИХ

ЗАГАРБНИКІВ

СТАРТ ДАНО!
ДРУЗІ,

І

і тих,

органі- 
багато-

матеріали 
Своїх гро-

При визначенні пере
можців огляду враховува
тиметься:

— рівень роботи по про
паганді фізкультури і 
спорту, нормативів і ви
мог комплексу ГПО;

— якість- підготовки 
значківців ГПО;

— процент кількості під
готовлених значківців (до 
числа працюючих 
хто навчається);

— залучення до спор
тивно-масових заходів до
призовної молоді;

— спортивно-масова ро
бота з підлітками за міс
цем проживання;

— участь комсомольців 
і молоді в будівництві 
нових, експлуатації наяв
них спортивних баз;

СПОРТ
З мстою поліпшення роботи серед населення різних 

вікових груп, передусім молоді, широкого впроваджен
ня нових форм заходів, що сприяють піднесенню масо
вості фізичної культури і спорту, підвищенню якості 
підготовки значківців, проведенню турнірів за програ
мою комплекссу ГПО обком ЛКСМУ і обласний спорт- КІРОВОГРАДЩИНИ 
комітет проводять обласний огляд роботи комсомольсь
ких і фізкультурних організацій по впровадженню в 
дію комплексу ГПО і обласні заочні змагання з багато
борства ГПО, присвячені 40-річчю визволення Кірово- 
градшпнн від німецько-фашистських загарбників. У ог
ляді беруть участь комсомольські організації та колек
тиви фізкультури підприємств, колгоспів, радгоспів, 
навчальних закладів.

— результати членів ко
лективів фізкультури під 
час складання нормативів 
ГПО, кількість учасників, 
їх показники з багатобор
ства ГПО па турнірах у 
колективі, районних зма
ганнях.

Обласна комісія ГПО і 
редакція газети «Молодий 
ко/лунар» підводитимуть 
підсумки огляду щоквар
тально, Кращому колек
тиву фізкультури буде 
вручено кубок, грамоту і 
вимпел обкому комсомо
лу, а колективам, що зай
муть друге і. третє місця 
__ дипломи і вимпели 
облепорткомітету.

За підсумками огляду- 
конкурсу переможцю вру
чається приз «Молодого 

комунара» і спортивний 
інвентар. Десять кращих 
колективів фізкультури 
нагороджуються грамота
ми обкому комсомолу і 
вимпелами.

Після виявлення пере
можця в кращій комсо
мольській організації в 
травні 1984 р. будуть про
ведені показові спортивні 
змагання з багатоборства ГПО. " 

Отже, огляд триває. На 
сторінках «Молодого ко
мунара» регулярно публі
куватимуться 
про його хід. 
мадських кореспондентів, 
усіх читачів газети, ком
сомольських і фізкультур
них активістів ми запро
шуємо теж приєднатися 
до складу бригад, які кон

тролюватимуть хід скла
дання нормативів ГПО і 
допомагатимуть в 
зації турнірів з 
борства ГПО.

Надсилайте нам, 
свої кореспонденції, ре
портажі про ге, як юнаки 
та дівчата складають залік 
із фізичної та військово- 
технічної підготовки за 
програмою фізкультурно
го комплексу, беруть
участь у змаганнях, роз
повідайте про кращих
значківців, чемпіонів ГПО, 
про те, як на місцях ви
являється турбота про бу
дівництво нових і викори
стання наявних спортив
них баз. Чекаємо повідом
лень про те, як у містах 
і селах області проводять
ся спортивні поєдинки,
присвячені 40-річчю виз
волення цих населених
пунктів від німецько-фа
шистських загарбників.

ЧЕМПІОН ГПО

Юрій Коровайченко
П’ять років регулярно 

тренується в секції з бага
тоборства ГПО комсомо
лець Юрій Коровайченко. 
На Світловодському заво
ді твердих сплавів його 
знають як кращого баскет
боліста, тенісиста, волей
боліста, легкоатлета. З 
цих видів спорту він ви
конав розрядні нормати
ви, ще навчаючись у СШ 
№ 4. Повернувшись з X 
обласного фіналу чемпіо
нату країни з багатоборст
ва ГПО, де він став чем
піоном серед спортсменів 
ступеню «Сила і муж
ність», Юрій залучив до 
постійних занять фізкуль
турою і спортом іще сімом 
товаришів по роботі. 
Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

ФУТБОЛ. У 
колі чемпіонату 
градці завдали

першому 
павло- 

поразкн 
кіровоградцям на їхньому 
стадіоні — 1:0. А цього 
разу господарі поля — 

футболісти «Колоса»—при
мусили голкіпера «Зірки» 
Бориса ФІлатова аж тричі 
виймати м’яч з сітки своїх 
воріт.

Нині наші земляки зай
мають 24 рядок у турнір
ній таблиці, у них ЗО очок.

У суботу «Зірка» на 
своєму стадіоні приймати
ме вінницьку «Ниву».

♦ * ♦

ФЕХТУВАННЯ.
вчора в ДЮСШ облради

ТУРНІРНЕ ТАБЛО
ДСТ «Спартак» почалися 
всесоюзні юніорські зма
гання на першість цент
ральної ради цього това
риства з фехтування серед 
юніорів.

У перший день турніру 
особисту першість розі
грали рапіристи. Чемпіо
ном став Вячеслав Петру- 
хін з Ленінграда, другим 
призером був Олег Пара
монов (РРФСР), на тре
тьому місці — Сергій Хо- 
теєнков (Україна).

Поза* Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
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Ким бути? Взуттєвиком!
Сучасне побутове 

обслуговування не
можливе без приходу 
на підприємства 
служби побуту моло
дих, здібних і пер
спективних юнаків та 
дівчат з середньою 
освітою.

...Юнаки і дівчата, 
котрі цього літа за
кінчили школу і не 
встигли ще обрати 
собі професію! Про
понуємо замислитись 
над питанням «Чи до 
вподоби вам профе
сія взуттєвика?» От- 
же, коротко про про
фесію.

Майстер індивіду
ального пошиття 
ззуття

Спеціаліст індиві
дуального пошиття 
взуття виконує всі 
операції, пов'язані з 
пошиттям чоловічого 
і жіночого взуття, 
згідно зі стандарта
ми і технічними умо
вами. Він виконує 
самостійно обмір сто
пи і підганяє за мір
кою та фасоном.

Користується за
тяжними, обтяжни
ми та іншими преса
ми. Контролює
якість матеріалу і за
готовок, усуває, де
фекти взуття Взуттє
вий повинен знати 
властивості шкіряних 

і штучних матеріа
лів, технологію ви
робництва взуття з 
використанням різ
них методів кріплен
ня, пристосувань, ін
струментів тощо. 
Має бути обізнаний 
з будовою людсь
кої ноги, з асорти
ментом і класифіка
цією сучасного взут
тя.

Професія вимагає 
доброго художнього 
смаку, точності, аку- 

' ратності. Потрібні 
знання креслення, хі
мії, біології, анато
мії.

Високої кваліфіка
ції і -вдосконалення в 
професії можна до
сягти тільки наполег
ливою працею, по
стійними пошуками 
цікавих рішень, на
маганням ніколи не 
зупинятись на досяг
нутому.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ О. С. ПУШКІНА

ОГОЛОШУЄ НАБІР
на факультет майбутньо

го вчит< ля (ФМВ)
Факультет .має відділен

ня за спеціальностями:
фізика і математика, ро

сійська мова 1 література, 
українська мова і літерату
ра. Історія і суспільство
знавство, початкове нав

Майстер по ремон
ту взуття

В чому запорука 
успіху роботи майст
ра по ремонту взут
тя?

Головна — в пос
тійних пошуках шля
хів вдосконалення 
методів, засобів ви
конання робочих про
цесів операцій. На
віть людина, яка не
знайома з технологі
єю ремонту взуття, 
спостерігаючи робо
ту майстра, переко
нається в тому, що 
кожен ного повний 
робочий цикл (ре
монт партії взуття 
від першої—підготов
чої до заключної — 
оздоблювальної опе
рації) може служити 
яскравим прикладом 
науково організова
ної праці.

•..Підготовка робо

чого місця- Розклад
ка деталей по видах 
робіт. Зривання де
талей. Виконання (зі 
свіжими силами) 
найбільш складних 
операцій — латок, 
зашпвок, вкладання 
шкірпідкладок. Шку- 
ріиня відразу всієї 
партії і деталей до 
них... Досвід роботи 
кращих майстрів пе
реконує — і одна лю
дина може організу
вати свою працю без- 
перевним конвейєр- 
ним циклом, з пер
ших хвилин зміни

чання, фізичне виховання, 
музика і співи, іноземна 
мова.

На факультет прийма
ють учнів 9—10 класів, які 
виявили нахил до педаго
гічної діяльності. Заняття 
на факультеті проводити
муться V формі лекцій. 

завдавши собі висо
кий темп роботи. 
Темп, який підтриму
ється протягом всьо
го дня-

* * *
КІРОВОГРАДСЬ к Е 
ОБЛАСНЕ 
ВИРОБНИЧЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ 
ІНДПОШИТТЯ 
ТА РЕМОНТУ 
ВЗУТТЯ
провадить набір уч- 
иів-взуттєвпків. За
прошуються випуск
ники середніх шкіл.

консультацій, виконання 
контрольних робіт і окре
мих завдань. Під час зимо
вих і весняних канікул 
заняття будуть проводити
ся на базі педінституту в 
Кіровограді.

Для вступу на факуль
тет необхідно до 15 жовт

Термін навчання 
— від одного до 
трьох місяців. Протя
гом навчання сплачу
ються учнівські, а 
після завершення йо
го — присвоюється 
робітничий розряд і 
надається робота за 
фахом — в ательє, 
майстернях об'єднан
ня. . ,

Звертатись слід у 
відділ кадрів підпри
ємства. Адреса — 
м. Кіровоград, вул. 
К. ЛІаркса, 62.

УКРПОБУТРЕКЛАМА.
Зам. 98.

ня подати: заяву (вказати 
обране відділення і згоду 
батьків^ характеристику- 
рекомендаціїо (обговорену 
на педраді); представлення 
рай(міськ)ппо, райкому 
комсомолу.

Зарахування проводить
ся ректоратом інституту.

Адреса інституту:
316050, м. Кіровоград, иул. 
Шевченка, 1, кафедра пе
дагогіки.

Зам. 96.

До уваги
сільського населення!

Заготівельні пунк
ти споживчої коопе
рації закуповують 
картоплю і цибулю. 
Здавайте її чистою і 
сухою-

Ціни за домовле
ністю, але не вище 
20 копійок за кіло
грам картоплі і 40 
копійок за кілограм 
цибулі.

В разі потреби

Уманський ордена Трудового Червоного Прапора 
сільськогосподарським інститут імені О. М. Горького

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ
на підготовче відділення

на 1983—1984 навчальний рік

з денною формою навчання для вступу де інститу
ту на стаціонар агрономічного, плодоовочевого і еко
ном ічного факультстів;

із заочною формою навчання для вступх до інсти
туту на стаціонар або заочно агрономічного, плодо
овочевого і економічного факультетів.

Строк навчання з денною формою — 8 місяців, за
очною — 10 місяців.

На підготовче відділення приймають осіб віком до 
. 34 років із числа передових колгоспників, робітників 

радгоспів та інших сільськогосподарських підпрп-, 
ємств, а також звільнених у запас з лав Радянської 
Армії, що мають закінчену середню освіту та безпе
рервний стаж практичної роботи не менше одного 
року, за направленнями колгоспів, радгоспів, сіль
ськогосподарських підприємств, військових частіш. 
Дозволено прийом випускників загальноосвітніх шкіл 
— членів учнівських виробничих бригад колгоспів і 
радгоспів без стажу роботи.

Заяви на підготовче відділення, із обов’язковим 
зазначенням факультету, подаються на ім’я ректора 
інституту.

Прийом заяв на заочну форму навчання з 20 
серпня, на денну форму навчання — з 1 
жовтня по 10 листопада, а для осіб, звільнених у за
пас із лав Радянської Армії, у листопаді і грудні, 
продовжується до 15 січня наступного року.

До заяви додаються такі документи: направлення 
на навчання за встановленою формою; документ про 
середню освіту (оригінал); характеристика з місця 
роботи (завірена адміністрацією та громадськими 
організаціями підприємства); витяг з трудової книж
ки (завірений керівником підприємства); 0 фотокар
ток (3X4 см); медична довідка (форма № 286).

Паспорт та військовий квиток подаються особисто. 
Для тих, хто вступає па заочну форму навчання, з 

16 по 24 вересня, а на денну форму — з 11 до 24 
листопада, проводиться співбесіда за програмою се
редньої школи.

Зарахування слухачів на заочну форму навчання 
проводиться з 20 по ЗО вересня, на денну — з 25 по 
30 листопада.

Початок навчання для заочної форми — 1 жовтня, 
для денної — 1 грудня.

Направленим па денну форму навчання за' рахунок 
колгоспів, радгоспів та інших сільськогосподарських 
підприємств стипендія виплачується організаціями, 
які направили їх на навчання, у розмірі на 15 про
центів виша від стипендії, встановленої для студентів 
1-го курсу.

На запит надсилаються бланки заяв і направлень. 
Адреса: 258900, м. Умань Черкаської області, п/в 

«Софіївка», сільськогосподарський інститут, .прий
мальна комісія підготовчого відділення.

Зам. 91 

кооператори забезпе
чать вас 'Тарою і 
транспортом.

Шановні товариші, 
користуйтесь послуга
ми заготівельних 
пунктів споживчої 
кооперації.

УПРАВЛІННЯ
ЗАГОТІВЕЛЬ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ
ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ 

УКООПТОРГРЕКЛАМД 
Зам. 95.

т

І

Ня \ языке

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.
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