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У БІЛОМУ полум’ї трав
невого квіту сади. 

Оновленими вулицями міс
та, де так багато червоних 
полотнищ 
єпарантів, 
люди. Сяс золото орденів, 
медалей на грудях фронто
виків. Освітлені радістю, 
щасливі очі їх синів, внуків. 
Бо знову прийшло до нас 
велике свято — День Пере
моги. Разом з кіровоград- 
цями зустрічають його і 
визволителі міста — вете
рани військових підрозділів,

прапорів, тран- 
йдуть усміхнені

їм 
най-

що громили тут горога у січ
ні 1944-го, які з усіх куточків 
країни приїхали до нас на 
сеято. На заводах, у вузах, 
школах, дитячих седках 
еручали подарунки, 
кращі весняні квіти.

Ранкову тишу порушили 
сурми. Тисячною колоною 
до фортечних Балів на ме
моріальне кладовище йшли 
молоді робітники, студенти, 
школярі. Тут, біля пам’ят
ника Невідомому солдату, 
де полум’яніє Вічний БО*

ВІЧНЕ ПОЛУМ’Я ПОДВИГУ
гонь, відбувся мітинг-рек- 
вієм. До гранітної стіни, на 
плитах якої викарбувані 
імена полеглих воїнів, ком
сомольці поклали гірлянду 
Слави. І дали клятву на вір
ність Батьківщині.

В пам’яті наших людей ні
коли не згасне почуття гли-

бокої вдячності героям Ве
ликої Вітчизняної, котрі за
хистили справу Жовтня і 
розгромили ненависного во
рога.’Кіровограді завжди 
пам’ятатимуть подвиг воїнів 
23 з'єднань і частин 2-го 
Українського фронту, які 
проявили особливу муж
ність і відвагу, визволяючи 
місто від німецько-фашист
ських загарбників. За нього 
бились представники ЗО на
ціональностей нашої Вітчиз
ни. Серед них — росіяни

І. Глотов, 
Машков, 

Д. Шати- 
Пенежко,

над/логильних
люди і 'клали 

В крайньому ря- 
плита з
Арарат

В. І. Акимов, С. 
І. І. Зибін, І. А. 
І. Г. Шабанов, К. 
ло, українець Г. І.
білорус М. П. Котловець, та
тари 3. Ш. Шаймарданов, 
Б. Г. Габдрахманов, які удо
стоєні високого звання Ге
роя Радянського Союзу. їх 
згадували поіменно.

До
підходили 
тюльпани, 
ду могил 
«Капітан 
нян». Дев'ять літ 
своїми синами, 
побувала тут його 
Софія Богдасарівна 
рян.

— Наприкінці сорок тре
тього Арарат приїхав в рід
ний Ленінакан, гоїв рани,— 
розповідала посивіла жінка 
-червоним слідопитам 
середньої школи, 
ськкоматі йому 
«Наберешся сил, 
йдемо тут тобі 
роботу. Бо, либонь, відвою
вався». А він сеоє: «Не мо
жу я так. Там, на фронті, 
мій батальйон. Солдати че
кають мене. З ними я маю 
дійти до нашої Перемоги». 
І поїхав, не догоївши ран. 
А через місяць ми отрима
ли болючу звістку: «Ваш 
чоловік і батько поліг смер
тю героя в боях за Кірово
град».
— Не 

колись 
прошу 
класти

загиблих хвилиною мовчан
ня. Біля Вічного вогню в 
урочистому марші пройшли 
воїни місцевого гарнізону.

А об 11 годині ранку бі
ля будинку обкому Компар- 

відбулося 
дош- 

викарбувано 
Великої Віт- 
на території 
Кіровоград-

щивши більше 1600 гітлерів
ців. Серед населення під
пільники розповсюдили по
над 17 тисяч листівок і ві
дозв, визволили з неволі ТИ
СЯЧІ юнаків І дівчат. Смер
тю героїв полягли партиза
ни і підпільники П. Лахман, 
О. Бур'янова, І. Гончарен
ко, Ю. Голуб, Г. Мамалига, 
Т. Жабо, В. Конарев, інші їх- 
Т<і бойові побратими. Імена 
цих патріотів згадували ви
ступаючі на мітингу під час 
відкриття пам’ятної дошки 
на честь підпільників.

До пізнього вечора в об
ласному центрі тривали на
родні гуляння. Люди слави
ли героїв Великої Вітчизня
ної.

з учасниками Великої Віт
чизняної війни, поклали 
квіти до пам'ятників на мо
гилах полеглих.

Мітинг відбувся біля 
братської могили. Представ
ники громадськості, робіт
ничих колективів, учнівської 
молоді Олександрії поклали 
квіти до підніжжя •пам'ят
ника воїну-визволителю, 
вшанували пам'ять полег
лих хвилиною мовчання.

Відбулися марш-пасад ду
хових оркестрів під деві
зом «Сурми Перемоги і, ве
лопробіг «Олександрійське 
кільце», легкоатлетичний 
крос на приз двічі Героя 
Радянського Союзу /Марша
ла Радянського Союзу П. К. 
Кошового.

В парках, скверах будин
ках культури проходили зу
стрічі з ветеранами Великої 
Вітч изняної війни, колишні
ми підпільниками і партиза
нами.

% Ф _ *
Урочисто відзначили День 

Перемоги жителі інших міст 
і і сіл Кіровоградщини.

тії України 
відкриття пам’ятної 
ки, на якій 
напис: «В роки 

плит чизняної війни 
області діяв 
ський підпільний обком пар
тії, який очолював народну 
боротьбу в тилу ворога». 
На відкритті пам’ятної дош- 

. ки виступив перший сек
ретар обкому партії М. Г. 
Самілик.

Про значний внесок, що 
внесли у Перемогу бійці 
народного ополчення, пар
тизани і підпільники, на мі
тингу говорили повний ка
валер орденів Слави В. І. 
Суворов, колишній редак
тор газети «За Радянську 
Батьківщину», що виходила 
в тилу ворога, М. М. Доб- 
ровольський, перший сек
ретар обкому комсомолу 
І. О. Шевченко.

Обласна партійна органі
зація з допо/иогою ЦК 
ВКП(б) і ЦК КП(б)У зазда
легідь підготувалась до під
пільної і партизанської бо
ротьби з окупантами. Вже 
в липні 1941 року був ство
рений 
партії, два 
підпільних 
первинну партійну організа. 
цію, 
нів і 
яких 
1800 
вали 
обкому партії7А. М. Скирда 
та завідуючий сільськогос
подарським відділом обко
му, депутат Верховної Ради 
СРСР П. К. Василина. Радін- 
формбюро тоді повідомля
ло: «Посилено громлять во
рога партизани Кіровоград
ської області..». Через два 
роки в підпільно-диверсій
них групах, що діяли в усіх 
районах області, було біль
ше двох тисяч чоловік. 17 
січня 1943 року в район 
Чорного лісу була висад
жена організаційна група на 
чолі з І. Д. Дібровою, яка 
стала ядром партизанського 
з'єднання. А в Кіровограді в 
роки окупації діяло 6 ди
версійних загонів І груп, які 
здійснили 682 диверсії, зни-

написом: 
Алекся- 

тому із 
внуками 
дружина 

Хачат-

32-ї 
— У вій- 

сказали: 
і ми зна- 
посильну

:>•
Олександрія. Біля пам ят

ника В. І. Леніну збирається 
молодь, щоб разом з вете
ранами восьмого Олександ
рійського механізованого 
корпусу вирушити в похід 
по місцях боїв цього слав
ного з’єднання. В селах Бе
резівці, Косівці, БандурІЕЦІ 
юнаки та дівчата зустрілися

колєк-
ЛІОДИ, 

пам яті

знаю, чи зможу я ще 
приїхати сюди. То 
вас — як будете 

у святковий день тут 
квіти, покладіть і від мене,
від всієї нашої сім’ї, — ска
зала потім школярам дру
жина відважного капітана.

Піонери і комсомольці 
виконали прохання Софії 
Богдасаріпни Хачатрлн. І те
пер, вони, вже дорослі лю
ди, стояли в скорботі біля 
цієї могили.

Поодинці, цілими 
тинами йдуть сюди 
щоб поклонитись
полеглих звитяжців. Зрина
ли мелодії пісень — про 
солдата-переможця, про 
його вірність Вітчизні і ве
лич подвигу ЕОЇНа-ВИЗЕОЛИ- 
теля.

10 годин ЗО 'хвилин. До 
пам'ятника Невідомому сол
дату поклали квіти члени 
бюро обкому Компартії 
України, члени облвиконко
му, вшанували пам’ять про

підпільний обком 
міськкоми, 28 
райкомів, 251

5 партизанських заго-
29 диверсійних груп, в 
було 926 комуністів і 
комсомольців. Перу- 
підпіллям секретар

На знімках: покладання квітів біля монумента 
героям громадянської і Велиної Вітчизняної сосн; колиш
ній редактор газети «За Радянську Батьківщину» М. М. 
ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ і Герой Радянського Союзу В. О.ВЕР
ХОЛАНЦЕВ біля пам'ятної дошки, що встановлена на бу
динку обкому партії; мітинг на меморіальному кладовищі 
біля пам’ятника Невідомому солдату.

Фото В. ГРИБА.



2 стор. «Молодий комунар» 12 травня 1984 року.

ІРНІСТЬ ДИНАСТІЇ
Легко й радісно працю

вати, коли поряд чуйний 
досвідчений наставник. 
Але ще приємніше, коли 
допомагає самоутверджу
ватись найдорожча, люди
на — мати.

З малих літ для Тетяни і 
її меншої сестри Ірини не
заперечним авторитетом 
є мати — Ніна Аврамізна 
Воронько. У всьому донь
ки намагаються її наслі
дувати. Тому не випадко
во, що Тетяна після закін
чення середньої школи 
№ 17 без вагань пішла 
материною стежкою, яка 
й привела її на електро
механічний завод імені 
XXV з'їзду КПРС. Адмі

На Залахівському вуглерозрізі повним ходом ідуть роз- 
кризні роботи нової північно-східної дільниці. Треба по
спішати: на початку наступного року розпочнеться добу
вання вугілля, якого за попередньою оцінною фахівців 
тут не менше трьох мільйонів тонн.

«На розкривних роботах і рекультивації по-ударному 
трудиться групкомсорг комсомольсько-молодіжного но- 
ягнтизу водій Минола ТАРАНЕНКО.

Фото С. АНДРУСЕНКА.
Петрівський район.

післяА вивтмпа;

«Що лихоманить 
цех?»

На критичний виступ ?а 
зети під таким заголовком 
(«Молодим комунар?- від 
1 березня ц. р.) надіслала 
відповідь секретар комі
тету комсомолу Кірово
градської взуттєвої фаб
рики імені ббріччя Радян
ської України Раїса Сафа
рова. На цехових комсо
мольських зборах, пові
домляє вона, були заслу

ністрація підприємства на
правила дівчину навчатися 
в технічне училище № 3.

Комсомолка старанно 
оволодівала знаннями, бра
ла активну участь у ху
дожній самодіяльності, бу
ла профгрупоргом. Закін
чила училище з відзна
кою.

Повернулася на завод 
спеціалістом. І ось другий 
рік працює поряд з ма
мою в цеху друкованих 
плат.

— Скільки себе й пам’я
таю, — розповідає кому
ністка, член комітету ком
сомолу Тетяна Кияшкіна,— 
мама завжди вчила нас 
кожну роботу виконувати

хані спілчани, котрі у день 
проведення рейду запізни
лися па роботу: Комсо
мольцям Марині Гудзь, 'Ге- 
тяиі Маленькій, Олегу Да
нилову, Наталі Комісар, 
чук та Світлані Мітенко 
вказано, їх позбавлено 
преміальних на 20 процен
тів. Підсумки рейду ви
світлені у стіннівці фаб
ричного «Комсомольсько
го прожектора».

Найближчим часом на
мічається реконструкція 
прохідної підприємства, 
аби ті, що запізнилися, не 
могли потрапляти на тери
торію фабрики непомічені!, 
ми. На жаль, Раїса Сафа
рова не повідомила, що 
зроблено безпосередньо 
комітетом комсомолу по 
запобіганню запізненням 
надалі. 

на совість. Коли відчу
ваєш її плече, то набуваєш 
упевненості і намагаєшся 
маму не підвести. Ніхто 
так, як вона, не відчує 
вчасно, що тобі скрутно і 
що ти потребуєш доброго 
слова, підтримки.

За прикладом дружини 
і дочки на завод прийшов 
і Юрій Васильович Во
ронько. До цього він пра
цював водієм на автотран
спортному підприємстві. 
Працює на заводі і чоло
вік Тетяни — Віктор Кияш- 
кін. Він-— фрезеруваль
ник інструментального це
ху.

А починалась трудова 
династія з сестри Ніни Ав-

ДИСЦИПЛІНА — ДЛЯ ВСІХ

ЧИ Є «ПОРОЖНІ» РЕЙСИ?
Наближається до закінчення двомісячник економного 

і раціонального втрачання нафтопродуктів у народному 
господарстві. Редакція одержує все нові повідомлення з 
комітетів комсомолу, райкомів ЛКСМУ про підсумки 
рейдів. 1, як свідчать факти, не скрізь по-господарськи 
використовують і зберігають паливно-мастильні мате
ріали. Каналів втрат нафтопродуктів немало. Цс насам
перед неякісний ремонт і поганші догляд техніки, «ліві 
рейси», порожні пробїги, використання транспорту не за 
призначенням. Є прогалини й у нормуванні і обліку наф
топродуктів. Матеріали рейдів одразу доводять до відо 
ма відповідальних служб, керівників господарств, під
приємств, установ і організацій для оперативного вжиття 
заходів. ,

У той же час у ГоЛованівському, Маловпскївському, 
Ііовгорбдкївському районах дозорці районних штабів 
«КГ1» з проведенням рейдів зволікають. А до закінчення 
двомісячника залишилося не так багато часу.

Сьогодні друкуємо кілька повідомлень комсомольських 
«прожектористів» з районів.

Ульяновський район. 
Члени районного штабу 
«Комсомольського про
жектора» Валерій Зеле
няк, Олександр Родік та 
Сергій Кравець, а також 
інженер райсільгоспупраз- 
ління Андрій Шпак прове
ли рейд-перевірку раціо
нального використання 
паливно-мастильних мате
ріалів і проконтролювали

У нас в гостях «ПЛАМЧИК» — молодіжне видання 
Толбухінської окружної газети ран»шш
ОДИН ЗА ВСІХ...

У молодіжній бригаді 
толбухінського виробничо
го комбінату імені Кле
мента Готвальда, якій 
присвоєно ім’я видатного 
революціонера Добрі Ор
лова, Одинадцять хлопців. 
Вісім з них — комсомоль
ці. Хоч цей колектив було 
створено на монтажі дви
гунів для автокарів лише 
□ жовтні 1983 року, він 
добре зарекомендував се
бе в боротьбі за високу 
якість продукції. Про. це 
свідчить хоча б той факт, 
що п’ятьом членам брига
ди надано право працю
вати з особистим клей
мом.

Цікаво знати: за плечи
ма більшості монтерів мо. 
лодіжного колективу — 
механічний технікум, який 
вони закінчили, після на
вчання з середній школі; 
нині, за словами керівни
ка бригади комуніста 
Стояна Йорданова, йде 
наполеглиза боротьба за 
здійснення поставленої 
мети — одержати право 
на бригадне клеймо. Важ
ливий крок уперед уже 
зроблено: «Ми, — сказав 
він, — не маємо реклама
цій на двигуни автокарів».

Як передає тут один од
ному свій досвід високо
продуктивної роботи без

рамізни — Клавдії Авра- 
мівни. Майже тридцять 
років віддала вона рідно
му підприємству. На її очах 
зростав завод, який став 
нинг флагманом індустрії 
міста. Зараз Клаздія Ав- 
рамівна — на заслужено
му відпочинку. А її добру 
справу продовжують мо
лодші представники тру
дової династії.

Гідно несе відповідаль
ну естафету комуністка 
Тетяна Кияшкіна. За успі
хи в праці і активну участь 
у громадському житті ЦК 
ЛКСМ України нагородив 
її грамотою.

Комсомольці, молодь 
заводу добре знають Те
тяну, зокрема як ведучу 
дискотеки «Спектр». Під 
час свят, проводів юнаків 
до лав Радянської Армії

роботу аатозалравочноі 
"системи в колгоспі імені 
Горького. Виявилось, що 
на колгоспній АЗС заправ
ка здійснюється вручну: 
вийшов з ладу елоктрожи- 
□ильнйй кабель. Тому під 
час перезірки молодий 
водій ЗІЛа Олександр Гор
бач заправлявся 20 хвилин 
(при механічній подачі 
пального ця операція зай- 

брану? Найбільш досвідче
ні монтери Стоян Иордаков 
і Нові Кристєв навчили сво
їх прогресивних прийомів 
роботи мало не половину 
бригади безпосередньо на 
кожному робочому місці. 
Вони прищепили своїм 
підопічним також інтерес 

до підвищення теоретичних 
знань. Мета така: кожен 
повинен бути готовий-за
мінити будь-кого з фахів
ців, досконало знати тех
ніку, працювати з високою 
продуктивністю на всіх 
процесах по виготовленню 
автокарів.

Особливо відповідаль
ною є робота бригади на 
стендах випробування дви
гунів. Від пильного ока та 
чутливого вуха ніщо не 
повинно сховатися, бо най. 
менший недогляд, несум
лінність можуть причини
ти не тільки матеріальні, 
але і моральні' збитки під. 
приємству, його трудово
му колективові.

В зв’язку із зростаючим 
попитом на продукцію 
комбінату імені Елемента 
Готвальда, обсяг вироб. 
ництва двигунів для авто
карів в 1984 році збільши
ться, тож бригада попов
ниться новими молодими 
монтерами. Варто ознайо
митися із думкою з цього 
приводу правофлангового 
змагання Румена Стоякова:

— Охоче допоможемо ро
бітничому поповненню. Ро
боти всім вистачить, голов
не — добре з нею справи
тися. високо тримати мар
ку свого підприємства, не 
боятися труднощів, а смі
ливо переборювати, їх. Ко
лектив бригади Стояна

«Спектр» дарує їм щире 
слово,, дзвінку веселу піс
ню.

К. ПОВЕЛЬКО, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

м. Олександрія.

має не більше п'яти хви
лин). На землі лежав роз
укомплектований (не було 
вогнегасників, відер) по
жежний щит. В аварійному 
стані цистерни з пальним, 
які не мають під собою 
надійної опори і сяк-так 
прилаштовані на каміннях. 
У приміщенні запразки 
розлите масло АС-8. Усе 
це знає і бачить заправник 
3. П. Рябий, але ніяких за
ходів по виправленню не
доліків не вжизас.

Крім цього, у заправни
ка немає оглядового вік
на; водії самі повідомля
ють про заповнення баку. 
Це призводить, до того, що 
пальне часто-густо вили
вається на землю.

Приміщення заправки 
захаращене діжками, ме
ханізмами і т. п. — належ
них умов для нормальної 
роботи не створено.

Голозу колгоспу Ю. М. 
Сатанозського і головного 
інженера М. С. Мельника 
зобов'язано в найкорот- 
ші строки усунути недолі
ки і сповістити про це ра

И.орданова служить взір
цем для тих, хто а нас по
чинає своє трудове життя.

Питома вага продукції, 
виготовленої на комбінаті 
молодими робітниками, те
пер набагато зросла. У цьо- 
му році вона становитиме 
67,5 процента від її загаль
ної кількості.

Чи уявляєш собі, МОЛО
ДИЙ читачу, які теплі по
чуття викликає в молодих 
готвальдігців їхній творчий 
доробок?!.

Емануїл АНГЄЛОЗ.

НЕ
СПОСТЕРІГАЧІ,
А УЧАСНИКИ
Завжди людно в моло 

діжному клубному центрі 
Приваблює толбухінців і 
гостей міста не тільки су
часна дискотека, широкі 
можливості послухати піс
ні у виконанні улюблених 
співаків, твори Баха, Шос
таковича, Моцарта...

В клубі можна ознайоми
тися з новинами з усього 
світу, котрі номентують 
фахівці різних галузей 
знань. Чи всі задоволені? 
Мабуть, виняток станов
лять ті молоді люди, кот
рим не вдалося заздалегідь 
придбати квитки до клуб
ного кафе, де затишно й ве
село. Високу оцінну дала 
НРБУ ГтлРОДНа артистка пРь Стоянка Мутафбва. 
нотра гостювала в Доб- руджі, м

Час від часу до клубно
го центру — його утворе
но лише два роки тому,—

На знімну: Тетяна 
КИЯШКІНА з матір’ю Ні
ною Аврамівною ВОРОНЬ- 
КО.

Фото М. ПАЛЬЧИКА.

йонний штаб «Комсомоль
ського прожектора».

Олександрійський район. 
Минулого року колгоспом 
імені Енгельса перевитра
чено 1840 кілограмів паль
ного. І цього року з гос
подарстві з використан
ням пального і мастиль
них матеріалів не все га
разд. Рейдова бригада ра
йонного штабу «Комсо
мольського прожектора» 
вирішила розібратися у 
причинах цього.

З’ясувалося, що на двох 
із трьох тракторних брига
дах склади ПММ (паливно- 
мастильних матеріалів) не 
Огороджені. Відсутні за- 
правочні колонки — водії 
заправляють баки машин 
відрами. Не пофарбовані 
у потрібний колір і не за
копані у землю цистерни.

На другій тракторній 
бригаді відсутні лімітію- 
забірні відомості. А де во
ни є, то без підпису за 
отримане пальне.

Матеріали рейду дове
дено до відома правління 
колгоспу.

охоче приходять активісти 
окружного клубу худож
ньо-творчої інтелігенції. 
Зустрічають їх радо, як 
добрих друзів. Одні зник 
читають свої нові поетичні 
або прозаїчні твори, інші 
демонструють свої малюн
ки, картини, обмінюються 
думками на традиційних 
зустрічах «Добрий вечір, 
другарі», Тісне спілкуван
ня з молодими робітника
ми, вчителями, інженера
ми, студентами допомагає 
митцям у творчості.

Надзвичайно велику ро
боту клубний центр провів 
влітку минулого року. Най
більше толбухінців збира
лося на зустрічі дружби з 
молоддю соціалістичних 
країн, політичні вечори, 
вікторини, вечори бригади
рів комсомольсько-моло
діжних трудових бригад. 
Ми поцікавилися.- завдан
нями, котрі ставать перед 
собою маленькйС), : колек
тив працівників; ‘ Шубного 
центру (значна частина ро
боти тут здійснюється на 
громадських засадах мо

лодіжним активом). Ось що 
відповів голова правління 
Георгі Лазаров:, і' '

— Ми постійно.збільшує
мо свій вклад у культурне 
життя міста, прагнемо 
зробити відпочинок тол
бухінської молоді ідейно 
насиченим, глибоко заці
кавити її політикою, мис
тецтвом, літературою, 
культурою.

Румвн ТОДОРОВ.
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ДО РЕДАКЦІЇ надійшов лист. Цитуємо 
його:

«Шановні працівники «Молодого 7 ксь 
мунара»!

Звертаються до вас учні 7-го і 8-го 
класів ГІлоско-Забузької восьмирічної 
школи. Просимо вас розібратися в такій 
справі.

Нас у школі вчать бути чесними і 
справедливими. Але ж де в цьому випад
ку поділась справедливість? На школу 
прийшли дві безплатні путівки па тур
поїзд для тих учнів, які влітку випасали 
громадську худобу в колгоспі. У пас та
ких учнів двоє. Спочатку директор шко
ли сказав, що право па' подорож заро
бив Мишко Явний. Він постійно труди
ться в місцевому господарстві, а мину- 
лого літа попрацював найбільше і пай- 
краще за всіх нас. Але після уроків ди
ректор раптово змінив своє рішення і, ні 
з ким не порадившись, віддав путівки 

. семикласницям Олені Зозулі і Любі Да- 
**їіенко. Вчаться дівчата добре, але майже 

не працювали в колгоспі.
Ми запитали Зіповія Михайловича, ди

ректора, чому він так зробив, але не по
чули конкретної відповіді... Допоможіть 
розібратись. Нам образливо за товари
ша:».

ПУТІВКА
Далі йдуть шістнадцять підписів авто

рів листа.
* * *' ’ -

ВІДВЕРТО кажучи, спочатку я не зов
сім серйозно сприйняла написане. Ад

же не вперше доводилося мати ,справу 
з листами, де дитячим почерком сум
бурно викладалась суть і в кінці схви
льовано додавалось: «терміново При
їжджайте», «допоможіть», «розбері
ться...». 1 коли прибуваєш на місце, ви- 
являється, що ніяких «образ», обманів 
немає, просто дітям в 13—16 років ніхто 
з дорослих не зумів або не хотів пояс
нити. Але цей лист схвилював мене, по
кликав у дорогу.

...У село Плоско-Забузьке я потрапила 
ще до восьмої ранку. Знайомство з ди
ректором восьмирічки відбулося прямо 
на шкільному ганку. Зіновій Михайлович 
Дужановський відразу здогадався:

— Ви з газети? Так, винуватий у цій 
історії я...

Зіновій Михдйлозич помітно хвилював
ся. Його розповідь була плутаною, пе
реривалась численними паузами.

Що все ж таки трапилося з путівками? 
Напередодні весняних канікул, бук

вально в останній день навчання третьої 
чверті 3. М. Дужановський дізнається 
від голови профкому місцевого колгоспу 
імені Артамонова С. П. Коломійця, що 
терміново треба відправити по туристич
них путівках двох учнів. Звичайно, най
активніших у навчанні, праці, громад
ській роботі.

— День закінчувався. Дітей у школі 
залишилось дуже мало. Вибирати особ
ливо ніколи. От і вирішили направити 
Олену Зозулю і Любу Даценко, — про
довжує'розмову Зіновій Михайлович.

Отже, ніяких непорозумінь, здавалось 
би, не трапилось? До мальовничого міс
течка Косова з Івано-Франківській об
ласті, поїхали достойні нагороди учні. 
Але у райкомі профспілки працівників 
сільського господарства мені показали 
ось такий документ:

«Обласне управління сільського гос
подарства і президія обкому профспіл
ки 12 жовтня 1983 року прийняли поста
нову «Про підсумки обласного соціаліс
тичного змагання серед учнів сільських 
загальноосвітніх шкіл області по виро
щуванню молодняка великої рогатої ху
доби влітку 1983 року». В ній вказано, 
що безплатною путівкою нагороджується 
учень Плоско-Забузької восьмирічної 
школи Михайло Явний. 1 далі йдеться: 
«^.Необхідно установити контроль за 
врученням путівок...».

Стоп! Отже, путівки іменні? Як же ви- 
йшло, що поїхали не Явний і семиклас
ник Микола Кравчук, а зовсім інші учні? 
До речі, про М. Кравчука розказали ме
ні самі школярі. Дорослі сіро нього мо
ви не вели взагалі. Певна річ, ні про яку 
подорож хлопець не відав.

Олена Зозуля і Люба Даценко вчаться 
майже на одні п’ятірки. Авторитетні, 
активні. Тільки влітку на колгоспному 
полі і тваринницькій фермі практично не

ЛИСТ ПОКЛИКАВ У ДОРОГУ

появляються. У них були свої плани на 
канікули.

— Я не дуже хотіла їхати, — каже Лю
ба,—та Олена наполягла? Особливо ніко
ли було розбиратися, кому призначалася 
та подорож. Краще б я вдома посиділа... 
ОСТАНЦЯ фраза сказана не випадково, 

бо ж стосунки з друзями у дівчат 
явно погіршились. Люба це болісно пе
реживає. Олена ж відчуває себе герої
нею дня. Ну й що з того, що замість неї 
мав Явний поїхати. Його ж у той час в 
школі не було — хворів. Підійти додому, 
розказати Мишкоаим батькам, поради
тись із ними? Ні, до цього ніхто не до
думався. І як твердять Зіновій Михайло
вич і дівчата, Мишко все одно відмовив
ся б, бо ж не переносить їзди в тран
спорті — закачується.

Як можна було зробити, щоб не було 
ображених? Дуже просто. Все ж таки зі
брати учнів (село не місто, знайти їх 
легко). Нехай би самі діти вирішили у 
випадку відмови Явного, хто ж поїде до 
Косова. Це не лише моя власна точка 
зору, а й семи- і восьмикласників шко- 

ли, з якими я розмовляла. Так думають 
і вчителі В. В. Політик, Н. І. Сенчук.

Бажаючих поїхати до . Косова серед 
учнів було немало. Багато розказали во
ни про свою допомогу влітку рідному 
колгоспові, про цікаву пошукову роботу 
експедиційного загону «Компас». «Ми 
вже ходили до Зеленої брами, до місця 
загибелі льотчика Героя Радянського 
Союзу О. О. Артамонова. А тепер ось у 
Добрянку хочемо помандрувати. Там у 
війну, визволяючи село, загинув підпол
ковник М. В. Зайковський...».

А скільки нагомоніли про літо, що 
ось-ось настане!

— Спочатку попрацюємо, а потім у 
Вірменію поїдемо, до Єревана, — каже 
семикласниця Марічка Корнелюк. — І на 
комсомольських зборах та раді піонер
ської дружини вибиратимемо, хто ж із 
нас поїде. Подібного вже не трапиться».

ТАК, точки зору вчителів та учнів що
до путівок зрозумілі. Але є ще лю

ди, котрі мають безпосередню причет
ність до., них. Це передусім, Станіслав- 
Петрович Коломієць — голова профко
му колгоспу. Хто-хто, а він знав про пу
тівки, мав знати. І його прямий обов’я
зок — повідомити про них у школу не В 
останній момент, не за добу до виїзду.

— Чому ж так вийшло? — запитую.
— Знаєте, я на цій роботі недавно. 

Клопотів багато. Пізно згадав. Винува
тий, що й казати...

Що ж думає про все це сам Михайло 
Явний? Симпатичний хлопчина, він роз
повідав, як постійно влітку працює з тат
ком біля телят, любить за кіньми догля
дати. І мамі допомагає. Так, у транспор
ті почувається погано, але до Кособа по
їхав би. Аби знав, що мав їхати.

Ось така неприємна історія трапилася 
в школі. І, думаю, з неї зробили пра
вильний висновок самі педагоги. Бо кон
флікт вчителі—учні часто трапляється 
саме з їх вини. Років зо два тому я 
зіткнулася з таким фактом. Вчителька вда. 
рила ученицю по обличчю, вживаючи 
при цьому слова далеко не літературні. 
Потім ця семикласниця прилюдно за
явила вчительці, що не поважала її ра
ніше, а тепер узагалі ігноруватиме...

Чим пояснЛіти таке? Надто «важкими» 
нинішніми дітьми чи безпомічністю пе
дагога? Браком педагогічного досвіду 
вчителів? Ні, певно, неповагою вчителя 
до своїх вихованців, в якійсь мірі байду
жістю.

Закінчуючи розмову на таку делікатну 
тему, хочу пригадати слова видатного 
педагога, нашого земляка В. О. Сухо- 
млинського, який писав, що справжній 
вихователь рідко каже своїм вихован
цям: будьте хорошими. Доброту його 
душі діти відчувають у глибокій правди
вості та щирості. Істинна доброта — це 
правдивість. Вона далеко не завжди є 
приємною. Часто правда буває гіркою, 
тривожною, в ній — засмучення і обра
за. Але найгіркіша правда утверджує в 
душі дитини прагнення бути хорошим.

Т. КУДРЯ, 
спецкор «Молодого комунара».

Вільшанський район.

Під час широкого опитування громадської 
думки, проведеного в Італії прогресивними 
силами країни, більше 80 процентів італій
ців заявили рішучіш протест проти розмі
щення пової американської ракетно-ядерної 
зброї в Комізо (острів Сіцілія). Приблизно 
стільки ж висловили переконання, що таке 
важливе для долі країни питання має вирі
шувати не уряд, а італійський народ у ході 
загального референдуму.

На знімку: опит по ракетах прово
дять молоді прихильники миру.

Фото В. СОЛОМІНА.
(ТАРС).

«КОКАЇНОВА 
ІМПЕРІЯ» 
В ЛАТИНСЬКІЙ 
АМЕРИЦІ
НАПАД на невеликий 

прикордонний пост Ку- 
туфі на венесуело-колум- 

бійському кордоні західні 
інформаційні агентства 
поспішили подати як пар
тизанську акцію «марксис- 
тів-революціонерів». Тра
гічний результат раптової 
атаки — один убитий, ві
сім тяжкопоранених...

Старанне розслідування, 
однак, показало: бандит
ський наліт здійснили 
контрабандисти, яні по- 
мстилися прикордонникам 
за спалення підпільної 
плантації маріхуани — 
«проклятої трави», що за
брала життя тисяч людей.

Величезні малолюдні 
простори, таємничі лісові 
стежки, поодинокі ПОМІСТИ 
скотоводів з обов’язковими 
зльотно-посадочними сму
гами, неписьменні й не 
надто цінаві пеони — все 
це сприяло налагодженому 
транспортуванню наркоти- 
нів із Колумбії у Вене
суелу І далі в Сполучені 
Штати. Непокоїв, правда, 
прикордонний пост Кутуфі 
з його надто «ревним» на
чальником. йому-то й ви
рішили подати урон.

Одного з жителів цього 
забутого богом нраю — 
скотовода Лісардо Марке
са — через місяць після 
нападу на Кутуфі оголоси
ли в розшуку по всій тери
торії Венесуели. Він ви
явився шефом групи конт
рабандистів, що оперували 
у Венесуелі й підтримува
ли зв’язки з хазяями 'між
народної контрабанди нар
котиками — почесними 
мешканцями сонячної Фг.о- 
ріди.

Маркесу вдалося втекти, 
але деякі з його співучас
ників попали за грати. По
чалося слідство, і вдалося 
простежити маршрут, «зо
ряного пилу».

Стартував «кокаїновий 
вантаж» у Болівії. Це бать
ківщина «інкської трапи» — 
коки, листки якої індіанці 
жують у голодний час. 
щоб підтримати сили. Тут, 
на похмурих плоскогір’ях, 
володіння Суареса, найба- 
гатшої і, як він заявив сам. 
найвпг.исозішої людини в 
Болівії. При колишніх вій
ськово диктаторських ре
жимах люди Суареса бук
вально пронизували дер
жавний апарат Болівії. Він 
знав усе. що відбувалося в 

нраїні, міг зміщувати н уби
вати тих, хто йому не до
годив, а в гніві покрикува
ти й на генералів-прези- 
дентів. Нині, з приходом до 
влади у Болівії цивільного 
уряду, Суарес вважає за 
нраще відсиджуватися в 
укріплених помістях під 
охороною приватної армії 
найманців.

Але плантації нони, як і 
раніше, справно дають уро
жай, і регулярно, як і ра

ніше, невелині літаки бе
руть курс на Колумбію, де 
в підпільних лабораторіях 
по переробці рослинної 
пасти в кокаїн удень і вно
чі трудяться «хіміки-неле- 
гали».

Раніше готовий порошок 
із Колумбії потрапляв у 
«Менну наркоманів» (США) 
найкоротшим шляхом — 
через Панаму. Але-ситуація 
змінилася: вининли спеці
альні підрозділи по бо
ротьбі з контрабандою, 
пильнішими стали митні 
служби. Контрабандисти- 
перевізнини (на жаргоні 
мафіозі — «мули») стали 
частіше попадати в полі
цейські пастки.

Втрата велиних партій 
вантажів занепокоїла босів 
наркобізнесу. І цілком ві
рогідно, що вони, зібрав

шись на одній із вілл у Флр- 
ріді на «сімейний обід», 
порадилися й звернули свої 
погляди на Венесуелу.

І ось із Колумбії по «зе
лених стежках» потягнули
ся в країну нафти карава
ни «мулів». Зони вербую
ться, як правило, з місце
вих жителів. Часто це 
просто селяни, змушені по
рушувати закон, щоб про
годувати сім'ї. Такий «мул» 
надійніший від пришельця, 
тому, що йому дає роботу 
власник навколишніх зе
мель, цар і бог над усім 
живим в окрузі. Якщо 
хтось із цих контрабандис
тів і потрапляє в руки по
ліції, то мовчить при будь- 
яких допитах. Він розуміє: 
його зізнання —смертний 
вирок для сім’ї. Такий 
арештований ніколи не на
зве імен, маршрутів, не по- 
наже асіснду, нуди вночі 
він має віднести надійно 
запаковані тюки.

За деякими підрахунка
ми, до рук поліції потрап
ляє лише 10 процентів 
контрабандного вантажу 
наркотиків. Решта дохо
дить до «споживача». 8се 
більше наркотиків осідає в 
самій Венесуелі...

«Після захвату 667 кіло
грамів кокаїну вже не мож- 
на сумніватися: ми пере
стали бути просто перева
лочною ланною цього про
клятого бізнесу. Віднині 
Венесуела — один з най
важливіших центрів світо
вої торгівлі нарнотина- 
ми» — так прокоментувала 
«операцію в Чаральяві» ве
несуельська преса, і таний 
висновок зробити несклад
но — кримінальна хроніка 
рябіє повідомленнями про 
те, як наркотичне зілля 
роз’їдає всі шари венесу
ельського суспільства, 
г АЗЕТА «Насьональ»: «Ак- 
“ триса Нурі Флорес 
арештована поліцією. При 
обшуку на її квартирі ви
явлено багато кокаїну й 
список осіб, переважно з 
театральних ніл, спожива-

чів цих наркотиків. Актри
сі загрожує тюремне ув’яз
нення...».

«Підвищена доза нарно- 
тикіз — причина смерті 
студентки» — під таким за
головком газета «Умімас 
нотіліас» вмістила замітку 
про загибель Марібель Фу- 
ентес, 18 років, жительни 
одного з фешенебельних 
районів Каракаса.

Нині в будь-якому районі 
цього міста можна здибати 
«роздрібних» торговців 
наркотиками. Вони снови
гають біля входів у кіно
театри, масажні кабінети й 
дискотеки, нічні клуби, де 
розважається «золота мо
лодь». За статистикою, са
ме молодь — головний спо
живач маріхуани, кокаїну і 
«басуки» — суміші відхо
дів різних наркотиків. 800 
тисяч молодих людей ЕІД 
13 до 18 років регулярно 
вживають наркотики, і «ві
ковий поріг» наркоманії 
постійно знижується. А 
крім того, нарноманія тяг
не за собою зростання кар
них злочинів.

Отже, Венесуела посту
пово входить у міжнарод
ну імперію наркобізнесу. В 
розпорядженні цієї імперії 
сотні літанів і яхт, тисячі 
підкуплених чиновників, 
величезні фінансові мож
ливості, налагоджений ри
нок збуту. Ніякий інший 
товар не дає таких висо
ких прибутків.

...А поки що наркоманія 
бере у Венесуелі ссе нових 
заложників. Причина — 
економічна криза, що об- 
рушилася на країну. Кри
за, а отже — невпевненість 
у завтрашньому дні, ба
жання забутися, відклю
читися. В аптеках нароз
хват снотворне і транквілі
затори. Однак усе більше 
людей, які віддають пере
вагу сильнішим засобам. 
Чому світовий «наркобіз- 
нес» без особливих клопо
тів знайшов пособників у 
Венесуелі?

На це питання відпові
дає газета «Насьональ»: 
«Зростаюча загроза бід
ності. брак валюти у краї
ні, параліч економічної 
активності — все це дозво
ляє брудному бізнесу за
войовувати позиції...

* * і
«Диявольська павутина», 

розкинута босами з Май- 
амі, густо понриває Ла
тинську Америку. Нарнотн- 
ки стають національною 
проблемою. Про це свід
чать і недавні події у Ко
лумбії. Увечері ЗО квітня в 
Боготі машина міністра 
юстиції країни Родріго Ла- 
ра Бонільї була обстріляна 
двома невідомими. Міністр 
помер від одержаних ран. 
Один із нападаючих був 
убитий у перестрілці зохо 
роною, інший схоплений. 
Він признався, що за це 
вбивство вони одержали 
близьно 20 тисяч доларів.

У лютому цього рону 
Родріго Бонілья заявив, 
що йому відомі деякі по
важні особи, причетні до 
контрабанди наркотиків, і 
що проти них буде почато 
розслідування. З тих пір 
і сам міністр, і його сім'я 
не раз одержували анонім
ні погрози.

К. САПОЖНИКОВ, 
власкор АПН.

Каракас.
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«САЛЮТ, КИБАЛЬЧИШ!»
Казка про сміливого Хлоп- 

чиша-Кибальчиша — одна з 
нестаріючих, завжди попу
лярних книг улюбленого ди
тячого письменника Арка- 
дія Гайдара. Вона покладе
на в основу спектаклю-па- 
м'ятника «Салют, Кибаль- 
чиш!», прем'єра якого від
булася недавно в обласно
му театрі ляльок (режисер- 
постановник Олександр Тік- 
тінер, художник заслуже
ний працівник культури 

УРСР Василь Остапенко).
Сьогодні як ніколи важ

ливо навчити малюків люби
ти Батьківщину, бути горди
ми, сміливими, мужніми. 
В чому вона, Велика Вій
ськова Таємниця, таємниця 
допомоги малюків дорос
лим у боротьбі за щастя на 
рідній землі? Над цим пи
танням обов’язково замис
ляться юні глядачі,, що 
прийдуть на виставу.

Цей спектакль-пантомі- 

му колектив театру присвя
тив Дню Перемоги, 40-річчю 
визволення нашої країни від 
німецько-фашистських за
гарбників. Перед початком 
вистав у святкові дні висту
пили ветерани Великої Віт
чизняної війни П. В. Сидяк, 
О. С. Грицаснко, И. Н. Фін- 
кель, Д. А. Цимбал.

Е. ГРУМБЕРГ,
К а з и і м н у: сцена з 

вистави.
Фото М. БУЧИНСЬКОГО.

-------- =-------------------------------- СПОРТ =

«Зірка»—«Маяк»—2:1
Дощ, якіій пройшов 

перед матчем, дещо 
ускладнив дії гравців іПї 
полі. За таких умов спра
ву вирішувала атлетпч- 
па підготовка команд. 
Перший тайм пройшов з 
територіальною перева
гою наших земляків. Ллє 
голових моментів кіро- 
воградці створили всього 
кілька, і то лише завдя
ки постійній націленості 
па ворота Ігоря Чер
ненка. Втім, три слушні 
нагоди він не використав: 
надійно зіграв воротар 
гостей.

На початку другої по
ловини гри «Маяк» зосе
редив увагу на захисті, 
терпляче очікуючи свого 
шансу. 1 нарешті доче

У Дніпропетровську відбулися рес
публіканські змагання з веслування на 
байдарках і каное на кубок Великого 
Дніпра. У складі збірної команди рес
публіканської ради спортивного това
риства «Авангард» були вихованці вес
лувальної бази колективу фізкультури 

світловсдського виробничого об’єднан
ня «Дніпроенергобудпром» Сергій Ка- 
линюк і Юрій Галушко, які виступали 
в групі юнаків 1968 року народження.

На кубок Дніпра
Світловодці зробили вагомий внесок 

у здобуток авангардівців. Сергій Ка- 
линіок виграв гонку на каное на ди
станції 1000 метрів, а Юрій Галушко 
став переможцем у цьому ж класі чов
нів на дистанції 500 метрів.

М. ВІВИЧ.

кався: ШЕІІДКИЙ 'рейд лі
вим флангом, гострий 
простріл у центр, і напа
даючий гостей в падіплі 
• і.ткотнв» м’яч у ворота 
І). Філатова.

Лічені хвилини знадо
билися «Зірці», щоб зрів- 
нятії рахунок: відзначив
ся Сергій 1’алюченко. .Ллє 
потім довгий час па полі 
тривала боротьба у цент
рі. З появою Ігоря Го- 
рожаикіиз певпою мі
рою поліпшилася • якість 
атак кіровоградців. На
решті під завісу матчу 
самовіддано зіграв Сер
гій Ралючепко: у бороть- 
бі з захисником харків’ян 
виграв повітряну дуель і 
переправив м’яч у ворота. 
Отже, перемога «Зір

ки» — 2:1. С. Ралючснка 
визнано кращим гравцем 
матчу.

Успішні результати в 
останніх чотирьох іграх 
(7 очок із 8 можливих) 
дозволили «Зірці» значно 
поліпшити свої: турнірне 
становище — іішіі вона 
перемістилась па восьме 
місце.

18 травня - Зірку» на 
своєму полі прийматиме 
один із лідерів — павло
градський «Колос».

Наш мер.

•ц II ЧАСТО ми дідумуемо- 
ся над тим, яка нона, ця 

ціна? Чи завжди даємо-мо
ральну оцінку вчинкам лю
дини у стані легкого сп’я
ніння? Саме легкого, може, 
ії непомітного для навко- 
ЛГІН1І1ІХ.

Не буду говорити про ал
коголіка. що втратив люд
ську подобу. Про нього мо
ва окремо, він заплатив за 
гної сто грамів горілки со
ціальною деградацією, ви
родженням особистості, 
розладом або й розпадом 
сім'ї. Хочу поділитися дум
ками Про тих, хто заглядає 
в чарку, може, лі не так час
то, але всеодно платить за 
неї надто дорогою ціною.

Нам, працівникам держ
ав гоіпснсіїції. часто доводи
ться іусірічатііся з факта
ми, коли окремі водії авто
мототранспорту. 'освіжа
ють» себе дозою спиртного,

ЦІНА
і це при-.водить до небез
печних дорожиьо-травснорт- 
них пригод.

«Невинна» склянка віта, 
чарка горілки, ввиїїта во
дієм, — одне а найсерйозні
ших джерел небезпеки для 
транспорту, пішоходів, па
сажирів. Лише цього року 
з впни нетверезих водіїв в 
області сталося 125 дорож
ньо-транспортних пригод, в 
результаті яких 4 чоловіка 
загиііуло і 26 поранено.

Найчастіше сідають напід
питку за кермо водії сіль
ських трас. Насторожує 
факт,- що кожен другий 
тракторист вчинив аварію 
саме у нетверезому стані.

24 березня водій Кірово
градського комбікормового

Юнаки та дівчата!
ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ 
ЗДОБУТИ СЕРЕДНЮ 
ОСВІТУ
1 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ, 
ВСТУПАЙТЕ ДО 
БОБРИНЕЦЬКОГО 
СЕРЕДНЬОГО 
СІЛЬСЬКОГО 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩА 
№ 2.
Училище готує робітників таких спе

ціальностей:
тракторист-машиніст широкого профі

лю з одночасним одержанням загальної 
середньої освіти, водій автомобіля кате
горії «С» і с.тюсар-ремоитивк (строк на
вчання — 3 роки),

тракторист-машиніст (строк навчан
ня — 1 рік),

тракторист-машиніст (строк навчан
ня — 8 місяців).

До училища приймають юнаків і дів
чат. На трирічне навчання приймають 
осіб з освітою за 8 класів (без екзаме
нів).

СТА
заводу В. Горох, хильнувши 
після роботи гіркої, повер
тався до гаража. Наїхавши 
на пішохода, з місця приго
ди втік. Але.В. Гороха зна
йшли * притягнули до від
повідальності.

Цими днями сталася ава
рія з іншії водія автокрана 
управління зрошувальних 
систем Міпв'рдгоспу О. За- 
двориого, який у селі Під- 
г а й ця х Кіровоградського 
району, будучи напідпитку, 
наїхав па місцеву жительку. 
Для неї цс закінчилось тра
гічно...

Почуваючи безконтроль
ність з боку адміністрації 
Харківського кар’єроуправ- 
л і її и я У к р м і жкол госпбул у 
за використанням транспор

1а однорічні курси приймають осіб з 
освітою за 8—10 класів, па восьмнмісяч- 
пі курси — осіб, які мають ссрсдійо ос
віту.

Для вступу необхідно подати такі до
ну менти: документ про освіту (оригінал), 
свідоцтво про народження або паспорт, 
довідку з місця проживання. З фото
картку 3X4 см.

Початок занять — І вересня.

Учнів, зарахованих па трирічне іі одно
річне навчання, забезпечують триразо
вим харчуванням, обмундируванням, сти
пендією, гуртожитком і підручниками.

Учнів, які зараховані на восьми місячії і 
курси, забезпечують стипендією 96 крб. 
на місяць, гуртожитком і підручниками. 
В училищі працюють гуртки художньої 
самодіяльності, технічної творчості, пред
метні гуртки та спортивні секції.

Осіб, які закінчили училище, прийма
ють на навчання до вищих та середніх 
навчальних закладів па пільгових умо
вах.

Адреса училища: Кіровоградська об
ласть, м. Бобринець, вул. Діімвтрова, 1.

ГРАМІВ
ту, водій І. Посторонько взяв 
уночі автобус ЛАЗ-.072 і, не 
маючи достатніх навиків їз
ди, до того ж ще й добре 
напідпитку, не справився з 
управлінням і наїхав па де
рево. Результат — тяжко- 
травмованого водія відправ- 
лено до лікарні. Ось якою 
ціною обернулися сто грамів 
спиртного.

Значну кількість аварій 
допускають власники при
ватних транспортних засо
бів. Майже кожен другий 
при аварії був напідпитку.

Сталося це.па перехресті 
вулиць Кірова і Чкалова 
села Хмельового Маловпс- 
ківського району. Водій Кі
ровоградського вищого льот
ного училища цивільної

авіації П. Саленко в нетве
резому стані віз па мото
циклі свого товариша II. Ря. 
бокова. Перевищивши ІІІВІІД- 
кість, Саленко на повороті 
не справився з управлінням, 
мотоцикл перекинувся. При 
падінні пасажир потрапив 
під зустрішпій автомобіль і 
загинув..

Трапляються на дорогах 
не тільки п’яні водії, а й п’я- 
ні пішоходи, ’ які стають 
жертвами власної легко
важності. 18 квітня трак
торист колгоспу «Прогрес» 
Олександрійського району 
В. Пегрук, управляючи трак
тором у нетверезому стані,

КІРОВОГРАДСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 6

ПРИЙОМ УЧНІВОГОЛОШУЄ
на такі спеціальності:
на базі 10 класів —
токар, слюсар-інструмеїітальїшк, слю- 

сар-ремоптппк, Слюсар-ме.х.-іпік по радіо
апаратурі, електромонтер ііо експлуатації 
промислового устаткування, електрозвар
ник, копструктор-кресляр, каснр-коитро- 
лер- ощадкас, контролер ВТК;

па базі 8 класів —
токар-револьвернвк. столяр-верстат- 

ник, слюсар-ремоптпвк.
До училища приймають без екзаменів.
Встигаючим учням, які вступають до 

училища на базі 10 класів, і воїнам, 
звільненим у запас із лав Радянської 
Армії, виплачується стипендія 70—80 
карбованців па місяць, відмінникам на
вчання — 90 карбованців.

Під час виробничої практики учні

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № З 
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

з числа осіб, звільнених у запас із лав 
Радянської Армії, на такі спеціальності: 

машиніст електровозів вугільних роз
різів (строк навчання — 5 місяців, сти
пендія — 100 крб.);

машиніст екскаваторів вугільних розрі
зів (строк навчання — 5 місяців, стипен
дія — 100 крб.);

машиніст брикетних пресів (строк на
вчання — 5 місяців стипендія—85 крб.); 

наїхав заднім колесом па 
пішохода В. .Олп.чька, який 
теж був напідпитку. Пішо
хода тяжко 'гра вмов а по.

Так, дорога склянка го
рілки! Варто задуматися.над 
цим і працівникам сфери 
обслуговуванії я, торгівлі, 
особливо, в сільській місце
вості, де кожна-людина, як 
кажуть, на .виду. Па жаль, 
деякі продавці магазинів 
часто відпускають «сто гра
мів» і водієві.

Транспортом має право 
управляти лише той, у кого 
розум не затуманений вин
ними нарами і руки надійно 
тримають кермо'

М. РИБАЛКО, 
інструктор еблдержоьтс- 
інспекції УВС облвикон
кому. —

Редактор Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

одержують додатково 33 проценти від 
заробленої суми. •• •

Гуртожитком учіїліїшс не забезпечує.
Строк навчання — 10 місяців, для тих, 

хто закінчив міжшкільний комбінат, та 
воїнів, звільнених у запас із л;Їе Радян
ської Армії, — 7,5 місяця.

Початок занять — І вересня.
До заяви треба додати: документ про 

освіту (оригінал), свідоцтво про народ
ження або паспорт, характеристику зі 
школи або з місця роботи, військовий 
квиток або приписно, свідоцтво, медичну 
довідку (форма № 086/у). 6 фотокарток 
3X4 см.

Документи приймають щодня з 9.00 до 
18.00.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. 
Декабристів, 26, приймальна комісія. Те
лефони: 2-50-20, 2-35-31.

машиніст сушильних установок (строк 
навчання — 5 місяців, стипендія — 85 
крб.);

машиніст парових котлів (строк навчан
ня — 5 місяців, стипендія — 85 крб.);

машиніст парових турбін (строк навчан
ня — 5 місяців, стипендія — 85 крб.).

Початок занять — у міру комплекту
вання груп.

Адреса училища: м. Олександрія, 
пл. Кірова, 18. Тел. 2-14-32.

«Молодой коммунар» — 
орган Кирсгоградского 
областного комитета 
ЛИСМ Украины.
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