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КОНСМШЗ!

КОМСОМОЛЬЦЮ!
Стань правофланговим 
«зелених жнив»!

В області триває місячник по заготівлі кормів

НЕ БУТИ
В КОСМОСІ ЗБРОЇ!

ПОРУЧ
З ВЕТЕРАНОМ

Забезпечити громадській 
худобі ситу зимівлю — 
під таким девізом працю
ють трудівники другого 
відділку колгоспу імені 
Карла Маркса. З перших 
днів косовиці дикоросту
чих та сіяних трав високі 
темпи в роботі взяв вете
ран господарства комбай
нер Іван Васильович 
Джус. Отримавши нового 
КСК-100, він щодня нако
шує близько 1000 центне
рів зеленої маси. Вся во
на йде в сінажні траншеї.

Па її транспортуванні від 

комбайна до молочнотовар
ної ферми № 5 ударно 
працюють молоді шофери 
комсомольці Володимир 
Карпів, Леонід і Віктор 
Михни. На формуванні сі
нажної маси порядкує Ми
хайло ГІриймаков. Своїм 
Т-74 він ретельно ущіль
нює зелену масу, добавляє 
солому. Всю суміш здоб
рює сіллю, щоб узимку 
тварини мали поживну 
кормосуміш.

Кормозаготівельний» вже 
заклали у спеціальну спо
руду близько 600 тонн ви
сокоякісного корму.

І. БОЦМАН, 
керуючий відділком 
колгоспу імені Кар
па Маркса.

Олександрійський район.

ПІШОВ СІНАЖ
У колгоспі імені Чапаєва 

на заготівлі сінажу працює 
збирально . транспортний 
екіпаж, який очолює ко
муніст Петро Олексійович 
Таборовець. Із загальної 
площі 306 гектарів бага
торічні трави скошено вже 
на більшій частині. При
в’ялену масу механізатори 
без затримки доставляють 
до сінажної споруди. 
Зразки самовідданої пра
ці показує молодий водій 
ГАЗ-53 комсомолець Сер
гій Харковець.

Ставши на трудову вах
ту, присвячену 60-й річни

Заступає 
друга 
зміна...

Кожного року, КОЛІ! під
ходить пора заготівлі кор
мів, на птахофабриці «Са
га йдацька» вступає в ро- 
боту агрегат по виготов
ленню трав’яного борош
на. Обслуговує його по
стійно молодь. Нині тут 
створено комсомольсько- 
молодіжну бригаду, яку 
очолює молодий комуніст 
Володимир Демченко. Ро
бота на агрегаті ведеться 
в дві зміни. Це дає мож
ливість раціонально вико
ристовувати механізми, до
магатися високої продук
тивності праці.'

Значна заслуга в цьому 
й наставника молоді Ста
ніслава Івановича Лаш- 
кула. Він працює на зби
ральному агрегаті. Ного 
постійний денний виробі
ток — півторн-дві норми. 
Таке забезпечення зеле- 

ці присвоєння комсомо
лові імені В. І. Леніна, 
Сергій зобов’язався пра
цювати так, щоб кожний 
робочий день закінчував
ся значним перевиконан
ням завдання. Свого сло
ва молодий водій дотри
мує твердо. Щоденний ви
робіток на його автомо
біль становить 120—130 
процентів.

В. КОБЗАР, 
працівник районної 
газети «Прапор Ле
ніна».

Компаніїбськйй район.

иою масою сушильного 
агрегата підтримує висо
кий виробничий ритм усієї 
бригади. Цьому сприяє і 
механізатор Віктор Ту- 
бальцев, який транспортує 
зелену масу багаторічних 
трав до ЛВМ.

Машиніст Сергій Кова
льов, регулюючи форсунки 
сушильного агрегата, 
уважно стежить за пока
заннями приладів, за ро
ботою кожного вузла. 
Відриваючи па мить по
гляд від контрольного 
щитка, пояснює:

— Майже на півмісяця 
раніше, ніж минулого ро
ку, почали «зелені жнива». 
Прискорили події погоди! 
умови. Тож нам доводи
ться працювати більш на
пружено, щоб якомога 
більше заготовити високо
якісного вітамінного кор
му.

Повняться кормові засі
ки птахофабрики. Молоді 
працівники разом із своїм 
наставником першими в 
районі повністю розраху
валися з державою і від
правили на заготівельний 
пункт понад 1000 центнерів 
високоякісного вітамінно
го корму.

Робота агрегата не при
пиняється ні на мить. На 
ударну вахту заступає 
друга зміна. Машиніст Во
лодимир Мельник оглянув 
агрегат, включив піднімач, 
і чергова порція зеленої 
маси пішла по конвейєру. 
Біля паперових мішків 
порається приймальниця 
готової продукції груп- 
комсорг бригади Люба 
Вовк. Вона вправно фік
сує тару на дозатор, го
тову продукцію швидко 
відставляє для вистигання. 
Члени бригади зустрічають 
річницю присвоєння ком
сомолу імені В. І. Леніна 
добрими здобутками.

На знімках: біля 
АВМ Люба ВОВК і машиніст 
Володимир МЕЛЬНИК; на 

плантації багаторічних трас 
іде збирання зеленої маси. 
Тенет І фото М. САВЕНКА.

Устинівський район.

Ми, земляки космонав
та Л. І. Попова, з особли
вим зацікавленням читали 
відповіді Генерального 
секретаря ЦК КПРС, Го
лови Президії Верховної 
Ради СРСР товариша К. У. 
Черненка на запитання 
американського журналіс
та Дж. Кінгсбері-Сміта, 
які стосуються заборони 
використання космічного 
простору у воєнних цілях. 
Відчуваю за собою право 
говорити від імені всіх 
своїх колег, знайомих, всіх 
жителів нашого шахтар
ського міста. Олександрій- 
ці, як і всі радянські лю
ди, всі чесні люди Землі, 
проти війни. Ні для кого 
не секрет, що загроза її 
виникнення зросте, якщо 
почнеться мілітаризація

Відкриття Економічної 
наради країн—членів РЕВ 
на найвищому рівні

12 червня в Москві від
крилась Економічна нара
да країн — членів Ради 
Економічної Взаємодопо
моги на найвищому рівні. 
Нараду відкрив вітальною 
промовою Г енерг/іьний 
секретар ЦК КПРС, Голо
ва Президії Верховної Ра
ди СРСР К. У. Черненко.

В нараді беруть участь 
делегації:

Народної Республіки 
Болгарії на чолі з Гене
ральним секретарем ЦК 
Болгарської комуністичної 
партії, Головою Держав
ної Ради. Народної Рес
публіки Болгарії Тодором 
Живковим;

Угорської Народної Рес
публіки на чолі з Першим 
секретарем ЦК Угорської 
Соціалістичної Робітничої 
партії Яношем Кадаром;

Соціалістичної Республі
ки В’єтнам на чолі з Гене
ральним секретарем ЦК 
комуністичної партії В’єт
наму Ле Зуаном;

Німецької Демократич
ної Республіки на чолі з 
Генеральним секретарем 
ЦК Соціалістичної Єдиної 
партії Німеччини, Голо
вою Державної Ради Ні
мецької Демократичної 
Республіки Еріхом Хонек
кером;

Республіки Куба на чолі 
з членом Політбюро ЦК 
Комуністичної партії Куби, 
заступником Голови Дер
жавної Ради і Ради Мі
ністрів Республіки Куба, 
постійним представником 
Куби в РЕВ Карлосом Ра- 
фаелем Родрігесом;

Л'Уонгольської Народної 
Республіки на чолі з Гене
ральним секретарем ЦК 
Монгольської Народно- 
Революційної партії, Голо
вою Президії Великого 
Народного Хуралу Мон- 
гольської Народної Рес. 
публіки Юмжзгійном Це- 
денбалом; 

космосу. Наше завдання— 
не допустити цього.

Тому нас не може ке 
хвилювати й не обурюва
ти позиція уряду США, 
який не бажає тверезо 
підійти до оцінки міжна
родної обстановки, від
гукнутися на миролюбні 
пропозиції радянського 
керівництва. Ми, громадя
ни Країни Рад. віримо, що 
наша держава, яка стіль
ки зробила для мирного 
освоєння й використання 
космічного простору, яка 
послідовно бореться за 
мир в усьому світі, та інші 
країни, прийдуть до взає
мовигідного розв’язання 
цієї проблеми.

В. ДРОБОТ, 
мати двох дітей.

м. Олександрія,

Польської Народної Рес
публіки на чолі з Першим 
секретарем ЦК Польської 
Об’єднаної Робітничої пар
тії, Головою Ради Міністрів 
Польської Народної Рес». 
публіки Войцехом Яру<> 
зельським;

Соціалістичної Респуб
ліки Румунії на чолі з Ге
неральним секретарем Ру
мунської комуністичної 
партії, президентом Соціа
лістичної Республіки Ру
мунії Ніколає Чаушеску;

Союзу Радянських Со
ціалістичних Республік на 
чолі з Генеральним сек
ретарем ЦК Комуністичної 
партії Радянського Союзу,, 
Головою Президії Верхов
ної Ради Союзу Радян
ських Соціалістичних Рес
публік К. У. Черненком;

• Чехословацької Соціа
лістичної Республіки на 
чолі з Генеральним сек
ретарем ЦК Комуністичної 
партії Чехословаччини, 
президентом Чехословаць
кої Соціалістичної Рес
публіки Густавом Гусаком» 

На нараді головували: 
на ранковому засіданні— 
товариш Т. Живков, на ве
чірньому — товариш Я. Ка
дар.
На нараді обговорюються 

найважливіші питання еко
номічного розвитку і спів
робітництва братніх країн» 
Виступили товариші К. У, 
Черненко, Т. Живков, 
Я. Кадар, Ле Зуан, Е. Хо
неккер, К. Р. Родрігес.

Економічна нарада про
довжує роботу.

* * $

На початку засідання 
учасники наради вшанува
ли пам’ять визначного 
діяча італійського і між
народного комуністично
го та робітничого руху, 
Генерального секретаря 
Італійської комуністичної 
партії Енріко Берлінгуера.

ЦАРС).



■------------ 2 стор.------------------------------------
Сьогодні минає річниця червневого (1983 р.) Пленуму 

ЦК КПРС. Завдання, які поставив Пленум — це програ

ма дій для бійців ідеологічного фронту па роки. І у їх

ньому ряді рік, що минув, займає, безперечно, особливе

«Молодий комунар»---------------------- ------------- чеР8НЯ 1984 Р°Ку
РІШЕННЯ МРРВНЕВОГО (1983 р.) ПЛЕНУМУ ЦК КПРС. - В_ЖИТТЯ

місце. Бо він — найперший.
ПОЧАТОК Е. ПОПЕРЕДЇ-РОБОТА

МАТЕРІАЛИ червневого 
Пленуму, доповідь на 

ньому товариша К. У. Чер
ненка вказали головні на
прями конкретної дії. Ке
руючись ними, а також по
становою ЦК ВЛКСМ «Про 
дальше вдосконалення
марксистсько - ленінської 
освіти працюючої молоді в 
Світлі вимог XXVI з’їзду 
КПРС», працювали протя
гом минулого навчального 
року комсомольські пропа
гандисти області. Партійні 
організації направили для 
роботи в школах і семіна
рах півтори тисячі кращих 
ідейних наставників, в ос
новному комуністів. Вони 
спрямували свої зусилля на 
вдосконалення стилю систе
ми марксистсько-ленінської 
освіти, підвищення якості й 
результативності ідейного 
загартування молоді. Пропа
ганда велася творчо, з ура
хуванням усіх тих завдань, 
які постали на порядку 
денному після грудневого 
(1983 р.), лютневого й квіт
невого (1984 року) Пленумів 
ЦК КПРС. Враховуючи дос
від минулих років, комітети 
комсомолу предметніше 
контролювали проведення 
занять, систематично обго
ворювали це питання на за
сіданнях бюро, партійних, 
комсомольських зборах. 
Чітко налагодили роботу 
комсомольських політшкіл 
Онуфріївський, Новоукра- 
Іїнський райкоми, Світловод- 
ський міськком комсомо
лу; плідно працювали мето
дичні ради при них.

З метою вдосконалення 
методичного й організаційно
го рівня занять, надання 
практичної допомоги пропа
гандистам регулярно прово
дились обласні, міські та 
районні семінари пропаган
дистів та організаторів ком
сомольського політнавчання. 
Секція методичної ради Бу

динку політосвіти обкому 
партії організувала виїзди 
навчально-методичних поїз
дів у міста й райони. Вида
вались методичні рекомен
дації на допомогу пропаган
дистам і слухачам. Узагаль
нено досвід пропагандистів, 
нагороджених Почесними 
грамотами, настільними ме
далями і значками ЦК 
ВЛКСМ «Комсомольському 
пропагандистові».

Дійовою формою підви
щення ефективності марк
систсько-ленінської освіти 
молоді, формування соціаль
но активних особистостей у 
світлі рішень червневого 
Пленуму ЦК КПРС стала 
суспільно-політична практи
ка слухачів. її правильна 
організація допомогла про
пагандистам навчати своїх 
слухачів творчо мислити, ви
робляти у них правильний 
погляд на процеси і явища 
суспільного життя, вміння 
працювати з людьми.

Пропагандист школи кур
су «Соціалістичний спосіб 
життя і молодь» Семєзів- 
ського зазоду гірського 
воску Олександрійського 
району Б. І. Шнапер, постій
но добивається високої 
ефективності навчання. Він 
разом з комсомольською 
організацією вміло органі
зовує суспільно-політичну 
практику, використовує ак
тивні методи навчання: спів
бесіди, обговорення рефе. 
ратів, практичні завдання 
тощо. Не випадково біль
шість його слухачів — удар
ники комуністичної праці, 
громадські активісти. Про 
досвід роботи Б. 1. Шнапера 
йшлося у цьогорічній пере
дач' «Пропагандист» Укра
їнського республіканського 
телебачення.

Значно поліпшив свою ро
боту Ленінський міста Кіро
вограда райком ЛКСМУ. 
Тут практикують цільові ви-

їзди в комсомольські орга
нізації. В складі груп — 
працівники апарату райко
му, члени методичної ради, 
комсомольський актив. Ком-

сомольські організації, про
пагандисти одержують од 
них допомогу з конкретних 
питань. Сприяють групи усу
ненню недоліків у роботі

Цікаво, насичено проходило у минулому навчально
му році кожне політзаняття. яке проводив пропа
гандист школи комсомольської політосвіти колгоспу 
імені Дзержинського Бобринецького району Володи
мир Грінченко. Молодий комуніст працює вчителем 
Володимиро-Іллінецької восьмирічної школи. Пропа
гандистська діяльність — його партійне доручення. 
Працюючи над втіленням у життя рішень червнево
го (1983 р.) Пленуму ЦК КПРС, Володимир зумів до
битися високої віддачі занять заздяки їх чіткій орга
нізації. Один із показників успішної роботи пропа
гандиста В. Грінченка — зросла громадська актив
ність слухачів політшколи.

На знімну: В. ГРІНЧЕНКО.
Фото М. САВЕНКА.

первинних організацій.
А слухачі школи курсу 

«Ідеологічна робота і мо
лодь» Кіровоградського ча
вуноливарного заводу, вклю
чившись у боротьбу за вико
нання завдань партії по над
плановому підвищенню про
дуктивності праці на один 
процент та зниженню плано
вої собівартості на півпро- 
цента, виступили з ініціати
вою «Робочій хвилині — 
комсомольський облік». Ком
сомольці механоскладально
го цеху «№ 2 заводу «Гідро- 
сила» стали ініціаторами ру
ху «Виконати п’ятирічне 
завдання до 115-ої річниці 
від дня народження В. І. 
Леніна». Слухачі комсомоль
ських політшкіл Новоукраїн- 
ського району стали ініціа
торами шефства комсомоль
ців і молоді над вирощенням 
зернової кукурудзи за інду
стріальним методом. Члени 
комсомольсько - молодіжно
го колективу кукурудзоводів 
колгоспу «Дружба», напри
клад, на заняттях своєї по
літшколи за темою «Твоє со
ціалістичне зобов’язання» у 
грудні 1983 року зобов’яза
лись одержати на кожному 
із 150 гектарів по 65 цент
нерів зерна кукурудзи за
мість 50, як намічали рані
ше. Подібних прикладів 
можна навести чимало. Всі 
вони — свідчення зрослої 
активності слухачів, глибшої 
їхньої участі у справах і до
сягненнях своїх підприємств, 
колгоспів, організацій.

8 ТІМ, слід сказати й про 
те, що зроблене — це 

лише початок. Чимало ще 
невирішених питань у пере
будові пропа андистської 
роботи існує в ряді пог.іг- 
шкіл Нозоархангельського, 
Компаніївського, Олександ
рійського районів. Основ
ний недолік тут — ВІДСУТ
НІСТЬ зв'язку навчання із 
практикою. В названих ра

йонах ще слабо поставлена

інформація про роботу по
літшкіл, слабо поширюється 
досвід кращих пропагандис
тів. Причину цього бачу, зо. 
крема, і в тому, що бюро 
комітетів ЛКСМУ цих райо
нів недостатньо займаються 
питаннями марксистсько- 
ленінської освіти, не конт
ролюють як слід роботу 
комсомольських організацій 
на місцях.

Не сприяє підвищенню ре
зультативності комсомоль
ської політосвіти й те, що 
навчально-матеріальна база 
політшкіл області недосить 
зміцніла: працює лише 21 
кабінет. За рік з’явилося ли- 
ше два нових кабінети ком
сомольської політосвіти — 
в колгоспах «Дружба» Олек. 
сандрівського та імені Тель
мана Голованівського райо
нів. Необхідно повніше ви
користовувати можливості 
факультетів суспільних про
фесій вузів, де готують ке
рівників політшкіл і теоре
тичних семінарів.

Оглядаючись на пройде
ний рік і співставляючи 
зроблене із завданнями, які 
стоять перед нами, ще раз 
переконуєшся у мудрості і 
далекоглядності партії. Рі
шення червневого (1983 р.) 
Пленуму, втілившись у кон
кретні справи і форми, не 
втрачають своєї актуальнос
ті. Більше того, вони допо
могли нам глибше, повніше 
оцінити вже зроблене, 
принципіальніше підійти до 
оцінки упущень. Попереду 
ще багато роботи. Тільки 
через неї лежить шлях до 
мети — підняття на рівень 
сучасних вимог роботи всіх 
без винятку комсомольських 
політшкіл області.

В. К А ЖАНОВ,
консультант Будинку по
літосвіти обкому Ком
партії України з питань 
комсомольської політ
освіти.

І)

Оригінально зроблено фотознімок 
«Спогади» (автор — Федір Гронда), на 
якому зображений Герой Радянського Со
юзу Анатолій Трохимович Бурковсьний. 
14 вересня 1944 реку батальйон Буряов- 
сьного на Прибалтійському плацдармі 
знищив 6 танків, 5 бронетранспортерів, 
6 автомашин, понад 300 гітлерівців. Зірку 
Героя воїн отримав у березні 1945-го.

Цікаві фотознімки представили на ви
ставку С. Андрусенко (Петрове), О. Мі
рошниченко (Новоукраїнка), М. Гель
ман (Новомпргород), П. Арчпков (До- 
линська), кіровоградці Р. Рубін, Ю. Ба
ранов, В. Юрченко, В. Ковпак, М. Мос- 
кальов, В. Гриб, І. Корзун, М. Власенко, 
Л. Мельниченко, А. Хащинін, інші фото-

У СТРІМКОМУ пориві веде в атаку 
воїнів відважний політрук. Січневий 

день 1944-го. Бій за Кіровоград. Степів- 
чани зустрічають своїх визволителів, 

• Це — фотографії часів Великої Вітчпз- 
Іняної, взяті з фондів обласного крає

знавчого музею. А поруч кадри фотохро
ніки ТАРС. Все то яскраві сторінки 

, літопису бойової слави Радянської Ар- 
Імії, яка прогнала фашистські полчища з 

рідної землі і визволила від окупантів 
народи Європи. Репродукції цих фото- 

. документів, що відтворюють героїчне 
(минуле нашої Вітчизни, інші експоную

ться на обласній фотовиставці в кірово
градському кінотеатрі «Ятрань». Девіз 
виставки «У пам’яті — навічно».

І Плідну роботу провела фотосекція об- 
ласної організації Спілки журналістів 
СРСР. її керівник В. К- Ковпак разом зі 
своїми колегами, що працюють в облас- 
них і районних газетах, з допомогою 
членів обласного фотоклубу «Сучасник» 
відібрали з свого творчого доробку кра
ще з кращого. На виставці експонуються 
фотографії, зроблені під час зустрічей з 
колишніми фронтовиками, іцо відбували- 
ся в дні святкування 40-річчя визволення 
нашого краю від німецько-фашистських 
загарбників.

«Ветерани другої світової» — так на- 
“ звав серію своїх робіт оленсандрієць 
<■ Григорій Ганський. На одному із знімків 
Н ми бачимо Героя Радянського Союзу Іва-

Вічне полум’я подвигу
на Даниловича Очеретька, уродженця се
ла Попельнастого Олександрійського ра
йону. Особливо відзначився він під час 
форсування Дніпра □ районі Вишгорода, 
знищивши в чотирьох контратаках біль
ше 200 гітлерівців.

Щаслива усмішка на устах уже немо- 
лодої жінки у військовому. Це — Герой 
Радянського Союзу А. Ф. Худлнова — ко
лишній заступник командира ескадрильї 
46-го гвардійського авіаполку нічних 
бомбардувальників.

майстри та фотоаматори. Фотоекспозиції 
військової тематики доповнюють роботи, 
що відображають наше сьогодення.

Перші записи в кинзі відгуків зробили 
ветерани війни.

У підготовці виставки активну участь 
взяли представники меблевого комбінату, 
заводів «Гідроспла» і радіовпробів, ви-

ф3 Гр н ' м к а х:
ського Союзу' А^”т°ГкДИ*‘ <ГеР°й Радян- 

Р. ЄПЕИКІН п - БУРКОВСЬНИЙ).водську». * *г*ЛОьЦа Слави в м. Світло- 
заповіти».ИКОВ' *Пам’ятасмо ленінські

ЇЇЕ -Друкмаш».

баненко Геппг 2блвнконкому Є. М. Ча- 
бХ°к’ийСР0Н Ра^еького Союзу Г. Б.
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З ПОЧАТКУ
РОКУ

ДО РЕДАКЦІЇ 
НАДІЙШЛО 

3013 ЛИСТІВ

ЧИТАЧ ЗНАЙОМИТЬ

ДО МЕТИ
* — А ми сьогодні па екс

курсії були у третьому 
профтехучилищі, — сказала 
мені- недавно сусідка — 
восьмнклаетвця Тетяна.

— Ну і як, цікаво?
— Класи там просторі, 

світлі, майстерні теж хоро
ші, але я б і без навчання 
зуміла те, що робили дівча
та, яких ми побачили в учи
лищі. Хіба це так важко — 
блнцювати плиткою, па- 

приклад, будинок? І невже 
для цього треба стільки вчи
тися? Бери собі плитку і ту
ли до стіни...

— То чому ж ти, Тетяно, 
дома кухню не облицюєш?— 
запитала я.

Дівчина примовкла. .А не- 
довзі її мати розповіла, що 
етяна прийшла якось до

дому і заявила:
— Сама обновлю кухню. 

І дівчина взялася до роботи. 
Але швидко переконалась, 
що це не так просто. Бла
китні квадратики то роз'їжд. 
жалися в різні боки, то 
сповзали вниз. Уже й розби
лося кілька. Та й те, що сяк- 
так приліпила, через якийсь 

о
час відпало. Мало не плачу
чи, пригадала моя сусідка, 
як легко і вправно працю
вали дівчата з училища...

Не знала вона, що ті дів
чата уже неабияк знають 
свою справу. Бо пройшли ці
лий курс навчання, здали 
екзамени, а це нині — на 
практиці. Ось облицюють 
корпус майстерні, захистять
дипломну роботу — і випус-

«
т.ить профтехучилище своїх 
вихованців у широкий світ, 
до справжнього діла, дена 
них чекають новобудови п’я
тирічки. Та й те, що зараз

ХАИ СОНЦЕ
СМІЄТЬСЯ
НА СТІНАХ

роблять, хіба не важлива 
справа? Бо ж пам’ятатимуть 
у ПТУ, що ось цю майстер
ню облицювали дівчата з 
дев’ятнадцятої групи 1984 
року випуску. І училищні 
вестибюль та коридор при
красили вибагливими візе
рунками мозаїки теж їхні 
руки.

Зовсім не такими побачи
ла ці стіни три роки тому 
Валентина Бірсць, коли 
вперше зайшла сюди. Вона 
ще остаточно не вирішила, 
яку професію обрати — 
просто цікавилася, «на кого 
тут вчать». І коли їй повідо
мили, що можна набути спе
ціальність плптковика-мо- 
заїста, більше не вагалась. 
Чим привабила вона її, сіль
ську дівчину?

— Хочу, — каже Валя, — 
бачити будинки гарними, 
світлими, веселими не ТІЛЬКИ 
у місті, а й у селі. Щоб вік
на сміялися до сонця і кож- 
пий будинок мав своє лице, 
не був схожий на інші.

Людмила Первіненко ви
рішила стати плитковиком- 
мозаїстом під враженням

ЧИТАЧ РОЗПОВІДАЄ

розповідей своєї сусідки, яка 
навчалась в училищі. І в неї, 
і в Люби Мартпненко, і в 
Маргарити Тарасової не від
разу все ладилось. Зате вже 
після першого курсу відчу
ли себе впевненіше. Облпціо- 
вашія вестибюлю — то пер
ша серйозна робота їх гру
пи. Коли зробили, побачи
ли — красиво. І робота ви
явилася цікавою. А ще че
рез два роки дівчата і хлоп- 
ці зрозуміли: плитковику- 
мозаїсту, крім знань, по
трібні неабияке терпіння і 
найголовніше — талант. Ва
ля Бірець пригадує, що 
якось майстер виробничого 
навчання В. В. Хптрук дав 
малюнок візерунка. Лін по
дивилися, каже, подумали і 
запропонували деякі зміни. 
Якою ж була наша радість, 
коли Віктор Володимирович 
погодився, що, звичайно, 
так краще. Отож без твор
чості ніде не обійтись.

Авторитет майстра вироб
ничого навчання у групі не
заперечний. Можливо, тому, 
що В. В. Хптрук знайшов 
правильний тон у спїлкувап- 

ні з вихованцями: не мен
торський, наказовий, а тон 
старшого друга, наставника. 
А з другом, ясна річ, можна 
поговорити про все, що хви. 
лює. Чи не тому в групі па
нує дух товариськості, тут 
не.знають, що таке право
порушення.

Мине трохи часу, і робіт- 
інша сім'я нашої області по
повниться випускниками учи- 
лшца. Воно пишатиметься 
ними, як пишається нині 
Любов’ю Бахтіною, Сергієм 
Білогором, Людмилою То- 
машевською, Степанидою 
Зубкович, Володимиром Фі- 
ліпповим, Любов’ю Вовко- 
дуб та багатьма іншими. Є 
серед них і студенти вузів, і 
орденоносці, і просто висо
кокваліфіковані спеціалісти, 
про яких говорять, що воші 
мають золоті руки.

Любов Бахтіна, примі
ром, —- працівниця буді
вельно-монтажного поїзда 
№ 704, не пориває зв’язків 
з училищем, звідки одержа
ла путівку в життя. На не
давній зустрічі з учнями 
ГІТУ розповіла багато ціка
вого про свою роботу, про 
колектив, у якому трудиться.

Закінчився навчальний рік. 
Для тих, хто попрощався зі 
школою, настала пора вибо
ру. Це нелегке питання 
стоїть і перед моєю сусід
кою Тетяною. Ще невідомо, 
яку професію вона обере — 
є вагання, сумніви, однак 
недавно сказала мені:

— Кухню все одно обли
цюю. Сама. Не вірите?

Я їй вірю.

Н. НУЖНА, 
викладач Знам’янсько- 
го МПТУ № 3. 

Часто згадує свої 
перші трудові дні Роза 
Бурдейна. Ні завідуюча 
фермою Галина Григо. 
рівна Правиленко, ні ін
ші тваринники не 
сприйняли тоді дівчи
ну всерйоз, коли вона 
прийшла проситися на 
роботу.

— Куди ж тобі, такій 
молоденькій, після 
восьмирічки, до худо
би? — дивувались. — 
Не впораєшся. Матері 
пособляй — то інша 
справа.

Розина мати, Галина 
Терентіївна, працює те
лятницею. Дочка їй 
часто допомагала, а це 
вже побажала трудити
ся самостійно. Зреш
тою переконала заві
дуючу. 1 стала Роза 
Бурдейна телятницею. 
Працювала завзято. 
Перші, нехай і не такі 
вже на загальному фо
ні помітні успіхи, зігра
ли свою роль: коли Ро
за попросилась на гру
пу корів (одна доярка 
вийшла на пенсію), Га
лина Григорівна пого
дилася без вагання.

Розина попередниця 
від кожної корови на
доювала ледве за дві 
тисячі кілограмів мо
лока за рік.

— У мене буде біль
ше, — переконано за
явила Роза. І було у 
цих словах стільки 
впевненості, стільки 
твердості, що вірилось: 
слова дівчина дотри
має. Старші колеги — 
Алевтина- Яківна Во- 
робйова, Надія Іванівна 
Чорнуш, Таїсія Федо
рівна Козиренко під
тримали молоду тру

дівницю, допомагали 
їй порадами і ділом. 
Подобалось їм те, що 
дівчина не скаржиться 
на труднощі, робить 
усе залюбки. Спритно 
нагодує корів, підготує 
їх до доїння. А потім 
дзвенять дійниці...

Закінчиться робо
чий день. Пройдеться 
Роза від ферми додо
му — і втоми наче не 
було. Швиденько до
поможе матері по гос- і 
подарству, не забуде 9 
зазирнути в щоденни- 9 
ки молодших Зої і Сер- 
гійка — і до клубу. Кі
но для неї — найулюб
леніший вид мистецтва. 
Любить вона і читати 
художню літературу. 
Разом з батьком Гура- і 
мом Арсентійовичем, 
колгоспним шофером 
зібрали домашню біб- І| 
ліотеку. і]

У труді спливали'дні.
У 1982-му Роза надоїла | 
понад три тисячі кіло
грамів молока від ко- | 
рови. Наступний рік був 
ще вдалішим. А. Я. Во- 
робйова, Розина на- В 
ставниця, надоїла по 
4379 кілограмів, посіз- || 
ши перше місце на 
фермі. А Роза — ДРУ- і 
ге, одержавши по 3967 
кілограмів молока на 
корову. За це проф
спілковий комітет на
городив її путівкою в 
круїз по Чорному мо
рю.

Нині Р. Бурдейна ви- ; 
значила для себе чо
тиритисячний рубіж.

В. ДОЛЕНКО.
Колгосп 
імені Свердлова, 
Добровеличківсьісий 
район.

ЧИТАЧ ОБУРЮЄТЬСЯ

ГАРМО
У блакитному небі — 

жодної хмаринки. Сонечко 
грає міднотрубно, і птаство, 
заховавшись у тінь дерев, 
виспівує багатоголосо.
Уявіть собі таку картину. У 
парку квіти наповнили по
вітря духмяним ароматом, 
жовті кульбабки весело ми
готять на зелених скатерти
нах галявин. Парк манить 
до себе прохолодою, пахо
щами і кольорами, гармо
нією... І раптом:

«Остановите музыку!». Ні, 
це вже не гармонія, це — 
магнітофон, витвір сучасної 
цивілізації у руках невихо- 
ваної людини. Бо хіба обо
в'язково включати цю піс
ню на зась парк «Перемо
га»? Біля магнітофона ле
жать на траві підлітки і дим
лять цигарками.

Таких треба вчити, як се
бе вести у громадських міс
цях. А ось кремезного бо
роданя в потертих джинсах 
вже пізно до науки пристав
ляти. Він знає, що його не 
відшмагають лозиною, бо 
такий спосіб — антипедаго-

НІ Я...
гічний, та й хто схоче зв’я
зуватися із Цим здорованем. 
А він упевнений, що нічого 
поганого не робить. Віді
йшов подалі від компанії з 
двома порожніми пляшка
ми, знайшов у траві камінь 
й розніс склотару в цур’я.

— Для чого?
Всміхнувся білозубо:
— А що носитися з ними!
— А скло?
— Його не видно, бо теж 

зелене... А місце я запам’я
тав: наступної неділі сюди 
не прийдемо, не бійтеся...

Та бояться треба. Як і тих 
цивілізованих дикунів, що 
розклали багаття біля самої 
центральної алеї (в кінці її, 
ближче до пляжу) і сма
жать шашлики. Вогнище не
високе, бо сушняку не ви
стачає, тому кілька поста
чальників палива тягнуть уже 
до «шашличної» зелене гіл
ля. Розгориться!.. Хочеться 
запитати таких: А чи розго
риться у цих «любителів» 
природи созіСвТ^ласюк

м. Кіровоград.

«Правил руху повинен до. 
тримуватися кожен» — під
таким девізом проходять 
зустрічі працівників держ- 
автоінспекції зі школярами 
області. Вже стало тради
цією проводити їх па по
чатку літа. Це не випадково. 
Адже саме під час літніх ка
нікул різко зростає дитячий 
дорожньо « транспортний

На знімну: 
танлю.

зустріч дітей з артистами обласного ляльнопого театру після спек- 
Фото читача М. РИБАЛКА,

ЯК перейти вулицю?
травматизм. Нагадати ді
тям правила дорожнього 
руху, вчасно застерегти їх 
від нещасть на вулиці, ще і 
ще раз розповісти їм про 
порушення, які призводять 

до трагедії — мета таких 
заходів.

Для учасників зустрічей 
організовано виставку ма
люнків на тему «Я і пули- 
ця». Юні інспектори руху

ЧИТАЧ ПОВІДОМЛЯЄ

обласного Палацу піонерів 
та школярів імені В. І. Ле
ніна розповідають своїм ро
весникам, як треба вести 
себе на вулиці, де можна 
кататися на велосипеді, як 
користуватися громадським 
транспортом, вручають па
м’ятки «Юному пішоходу». 
Цікаве і музичне оформлен
ня па тему безпеки руху.

Закінчуються зустрічі 
спектаклем «Все починає
ться з дороги», поставленим 
артистами Кіровоградсько
го обласного театру ляльок.

Такі зустрічі відбулися 
вже в школах обласного 
центру, Новоукраїпського, 
Маловпсківського, Бобри- 
нецького та Компапіївського 
районів.

Попереду — зустрічі в 
піонерських таборах,

Л. ЩЕРБИНА,

старший Інструктор обл- 
державтоінспекції.

III НА ПОЧАТКУ 50-х років 
комсомол виступив з 

ініціативою «Скоріше за
вершити комплексну ме
ханізацію шахт Донбасу'». 
Молодь брала активну 
участь у будівництві ком
сомольських шахт. їх було 
побудовано 37 і притому в 
рекордні строки — усього 
за рік.

З березня 1976 року 
комсомол став шефствува
ти над вугільною промис
ловістю, а спорудження 
нових шахт ЦК ЛКСМУ 
оголосив ударними ком
сомольськими будовами. 
Це посприяло розширенню 
кола молодіжних кадрів 
гірників, ефективності і 
якості роботи комсомоль-

Твоя комсомольська путівка
СЬКО-МОЛОДІЖНИХ колект»: 
вів. В їх числі були И біИЦІ 
ударних КОМСОМОЛЬСЬКО- 
МОЛОДІЖНИХ загонів, на
правлених нашою облас
ною комсомольською ор
ганізацією- Тільки з почаї- 
ку одинадцятої п ятпріч- 
кп на діючі і ті, то» <»У- 
дуються, шахти Донбас., і 
виробничого об єднання 
«Олександріявугілля» ко
мітетами комсомолу оС;™с/ 
ті за комсомольськими пу
тівками направлено понад 
700 юнаків і дівчат. З гор
дістю, наприклад, ми нази

ваємо імена комсомольців- 
добровольців Сергія Мов
чала з НовомпргорОда, 
Анатолія Крисківа з Ком- 
паніївкп. До речі, Анатолія 
недавно прийняли до лав 
КПРС.

Почесна професія шах
таря. Про людей цієї ге
роїчної професії невтомну 
турботу виявляють Кому
ністична партія і Радян
ська держава. Особливі 
пільги передбачені для 
добровольців, що направ
ляються у вугільну про
мисловість за комсомоль

ськими путівками. Насам
перед, добровольцям, які 
вирішили будувати житло 
господарським способом, 
встановлюється початко
вий внесок особистих кош
тів у розмірі 10 процентів 
від кошторисної його вар
тості. Праця шахтаря висо- 
кооплачувана.

Шахтарську професію 
можна набути у гірничих 
профтехучилищах, безпосе
редньо па вугільних підпри
ємствах, шахтах, розрізах, 
збагачувальних фабриках, 
шахтобудівельпих органі

заціях, де створені на
вчальні комбінати і пункти.

У тих, хто хоче випробу, 
вати себе у важливій спра. 
ві, багатий вибір об’єктів. 
Нині добровольці нашої 
області вирушають на бу
дівництва атомних електро
станцій республіки — Пів
денно-Української, Хмель
ницької, Ровенської, Все
союзного піонерського та
бору «Артек». На споруд
ження комплексу шахт 
Донецької і Ворошплов- 
градської областей, вироб

ничого об’єднання «Олек- 
сандріявугілля». Добро
вольців також чекають на 
реконструкції Єнакіївсько
го коксохімзаводу в До
нецькій області. Молодь 
може виїхати і за межі 
республіки — у Нечорно
земну зону РРФСР, на бу
дівництво об’єктів м. Гага- 
ріпа Смоленської області, 
в _Комсомольськ-на-Амурі 
і в Москву на будівництво 
Палацу молоді, па будів
ництво залізниці Сургут— 
Уренгой.

С. КРАДОЖОН, 
інструктор відділу ро

бітничої і сільської мо
лоді обкому ЛКСМ 
України.



4 стор. «Молодий комунар»— 14 червня 1984 року

Втім, чому обов'язково 
громом? — міг би запере
чити Віктор СВІРІН. Сьо
годні він ще проводить 
останні обчислення в за-

ПОРА

І

І В ПУТЬ-ДОРОГУ
І И ЕРВЕНЬ — місяць тиші диться демонст| 

* ТіЛкІГМ ЛПЯ ППИППЛИ. ОЦІНКУ СВОЇ ЭДЧА1

І
- не тільки для природи. 

Вщух і повсякчасний га
мір у стінах вузів. У цей 
час в аудиторіях і читаль
них залах заглиблених у 
підручники хлопців і дів
чат побачиш більше, ніж 
завжди, а почуєш тут хіба 
що шелест перегортува- 
них сторінок. Тихо, йдуть 
екзамени...

Але не всі здають їх у 
безшумній академічній об
становці: курсантам Кіро
воградського вищого льот
ного училища цивільної 
авіації, приміром, дово

диться демонструвати 
оцінку свої знання і вмін
ня за хмарами під гуркіт 
двигунів.

Після одного з таких іс
питових польотів ми сфо
тографували на трапі 
АН-24 майбутніх інжене- 
рів-штурманіа (зліва на
право) Габіта АХМЕТОВА, 
Валерія ЯРОША, Олек
сандра ОРЛОВА і Вадима 
ШИЛА. Бони щойно ус
пішно склали екзамен з 
практики літаководіння. 
Екзамен державний, отже, 
нинішня сесія для хлопців 
остання. Лічені дні — й по

ра в путь-дорогу. Небага
то залишилося в курсан
тів часу для розмов з на
ставниками, та, певно, їх
ня доброзичливість і ува
га назавжди залишаться 
в серці. Незабаром ви
пускники стануть но
вим поповненням авіа
торів України й Сибіру, 
Прибалтики і Далекого 
Сходу. І всюди «неземная 
работа, неземной непо
кой, пахнут громом поле
ты над землей голубой...». 

тишній аудиторії, а за два 
місяці даватиме пілотам 
інформацію про курс літа
ка на авіалініях Якутії, де 
за синіми далями — сні
ги і сніги... .

Н. ДАНИЛЕНКО, 
М. САВЕНКО.

м. Кіровоград.

СПОРТ

На призи 
телебачення

Три дні в Кіровограді 
проходив традиційніш все
союзний турнір з боротьби 
дзюдо па призи Україн
ського телебачення. Серед 
його учасників майстри 
спорту міжнародного кла
су одесити Геннадій Яре
менко, Лері Накані, май
стер спорту з Харкова 
ЛеонідТубський. Вони бу
ли найспльнішнми в своїх 
вагових категоріях. Пере
можцями стали також ди- 
памівці з Львова, Києва, 
Луцька та Черкас Сергій 
ГІаксптін, Анатолій Чебо- 

тенко, Юрій Меєровпч, Во
лодимир Шраиксвнч і 
Олег Гуманецький.

А кіровоградці Володи
мир Паргамои, Іван Бури- 
лін і Валерій Тпхонов ви
бороли дві срібні і одну 
бронзову медалі.

Володарями командного 
призу Українського теле
бачення стали дзюдоїсти 

. збірної республіки. Друг.е 
і третє призові місця посі
ли спортсмени Львівської і 
Київської областей. Атле
ти Кіровоградщпнн ви
йшли на п’яте місце.

М. ВІВИЧ.

За «Дружбою»- 
«Зірочка»

На кіровоградському 
стадіоні «Піонер» закін
чився міський футбольний 
турнір на призи клубу 
«Шкіряний м'яч». У ньому 
взяли участь 22 команди 
дитячих спортклубів, що 
створені за місцем прожи
вання.
Серед спортсменів молод

шої вікової групи перши
ми призерами стали юні 
футболісти «Дружби»

(жек № 1), які у фіналь
ному матчі перемогли «Ді
рочку» (ж 11 т л о в о -к о м у-
пальний відділ внробніїВД- 
го об'єднання по сівалках 
«Червона зірка»), А в старі
шій групі найсильпішими 
були спортсмени «Зіроч
ки».

Д. БАДІЯН.

«Радист»
в трійці лідерів

}

• V

Наближається до завер
шення перше коло чемпіо-і 
нату республіки з футбол^ 
серед команд колективів 
фізкультури. Клубам зали
шилося провести по два— 
три матчі.

Олександрійський «Ша*_ч 
тар», який виступає в 
тій зоні, на своєму 
дірні мірявся майстерністїо 
з охтирським «Нафтову, 
ком». До перерви матч пі^вч, 
ходив у рівній боротьЧвд? 
М’яч так і не побував 
сітках воріт. У другому 
.таймі гостям вдалося двічі 
примусити господарів май
данчика вводити його в 
гру з центра поля. Отж/к, 
гірники зазнали четверті 
поразки.

А кіровоградський 
дист» на стадіоні «Піонер» 
зустрівся з полтавськоки__ 
«Ворсклою». З самого по
чатку поєдинку перевага 
була на боці кіровоградців. 
Під час однієї з атан на 
двадцять третій хвилині 
полтавчани у своєму 
штрафному майданчику по
рушують правила. Пеналь
ті. його чітко реалізував 
Володимир Ященно.

Після відпочинку гості 
докладають зусиль, щоб 
уникнути поразки. Але це 
їм не вдається. На 71-й хви
лині комбінацію заводчан 
завершує голом Олексій 
Харков.

Через одинадцять 
лин на --------- —■
страж 
Олексій Іонов, який п; 
рував пенальті. Маючи 
своєму активі сім очок Із 
десяти можливих при різ
ниці забитих і пропущених 
голів 10:5, наші земляни 
знаходяться у лідируючій 
трійці четвертої зони.

В. ШАБАЛІН.

хви-
висоті виявився

Есріт «РадиайЭ\

<
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Кіровоградський технікум радянської торгівлі 
Міністерства торгівлі УРСР 

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 
на денне відділення

на 1984—1985
Технікум готує працівників для систе

ми державної торгівлі таких спеціаль
ностей:

технологія приготування їжі. 
товарознавство іі організація торгівлі 

продовольчими товарами,
товарознавство й організація торгівлі 

непродовольчими товарами.
До технінуму приймають осіб віком до

ЗО років, що мають освіту за 10 класів.
Строк навчання:
на технологічному відділенні — 2 ро

ки 6 місяців.
на товарознавчих відділеннях — 2 ро

ки.
Прийом документів — з 1 червня по 

14 серпня.
Вступники складають екзамени з та

ких предметів:
російська (українська) література — 

твір.
хімія (усно).
До заяви на ім'я директора слід до

дати тані документи:
атестат про закінчення школи (оригі

нал).
шість фотокарток (3X4 см.), 
довідку про стан здоров'я (форма 

286),
виписку.з трудової книжки (для осіб, 

що мають стаж практичної роботи).
паспорт, військовий квиток, свідоцтво 

про народження пред'являються осо
бисто.

навчальний рік
Учнів забезпечують стипендією на за- 

гальннх підставах.
При технінумі працює заочний відділ, 

який готує спеціалістів без відриву від 
виробництва таких спеціальностей: .

технологія приготування їжі, строк 
навчання — 2 роки 6 місяців,

товарознавство іі організація торгівлі 
непродовольчими товарами, строк на
вчання — 2 роки.

товарознавство й організація торгівлі 
продовольчими товарами, строк на
вчання — 2 роки.

На заочний відділ приймають осіб, які 
мають освіту за 10 класів, стаж роботи 
но спеціальності не менше 2-х років.

Прийом документів на заочне відді
лення з 3 травня по 10 серпня.

Вступники складають екзамени з ук
раїнської (російської) літератури — 
(твір) та хімії — усно.

Звільнені із лав Радянської Армії за
раховуються до технікуму поза кой- 
курсом.

Особи, нагороджені по закінченні се
редньої школи золотою або срібного ме
даллю, а також похвальною грамотою 
за успішне вивчення хімії, літератури 
та мови, від вступних екзаменів звіль
няються.

Адреса технінуму: 316012. м. Кірово- 
град-12. вул. Василиви, 5.

Дирекція.

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.);

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.

Дніпропетровський 
технологічний технікум

ОГОЛОШУЄ 
НАБІР УЧНІВ

па денне відділення для набуття спеціальностей: 
па базі 8 класів —
зберігання зерна і продуктів його переробки (строк 

навчання — 3 роки 6 місяців);
бухгалтерський облік на підприємствах по збері

ганню й переробці зерна (строк навчання — 2 роки 
10 місяців).

Прийом заяв — з ЗО червня по 31 липня.
Вступні екзамени — з 1 по 20 серпня.
На базі 10 класів —
зберігання зерна і продуктів його переробки, бо

рошняно-круп’яне виробництво, спеціалізації — ви
робництво борошна, виробництво комбікормів (строк 
навчання — 2 роки 6 місяців);

бухгалтерський облік на підприємствах по збері
ганню і переробці зерна (строк навчання — 2 роки).

Прийом заяв — з 1 червня по 14 серпня.
Вступні екзамени — з 1 по 20 серпня.
На заочне відділення па базі середньої школи: 
зберігання зерна і продуктів його переробки, бо

рошняно-круп'яне виробництво, спеціалізації—вироб
ництво борошна, виробництво комбікормів (строк 
навчання — 2 роки 7 місяців);

планування на підприємствах харчової промисло
вості, спеціалізація на підприємствах по зберіганню 
зерна і продуктів його переробки (строк навчання— 
2 роки).

Прийом заяв — по 10 серпня.
Вступні екзамени — з 10-по 20 серпня.
Без екзаменів приймають осіб згідно положення, а 

також осіб, які закінчили загальноосвітню школу з 
оцінками «4» та «5», на спеціальність зберігання зер
на й продуктів його переробки, -борошняно-круп’яне 
і комбікормове виробництво.

Поза конкурсом при одержанні позитивних оцінок 
па вступних екзаменах зараховуються особи, які ма
ють дворічний стаж роботи на підприємстві, на спе
ціальності борошняно-круп’яне і комбікормове ви
робництво — незалежно від стажу роботи па під
приємстві.

Іногородніх .забезпечують гуртожитком.
Адреса технікуму: 320070, м. Дніпропетровськ, 

проси. Карла Маркса, 75. Телефони: 45-32-01, 
44-73-00.

ЮНАКИ
ТА ДІВЧАТА!

Вас чекають діючі 
Цехи і будівельні май
данчики Єнакіївського 
коксохімзаводу Донець, 
кої області і трес
ту «Брянськоблколгосп- 
буд» у місті Брянську.

Будуправлінням по
трібні робітники най
різноманітніших буді
вельних спеціальнос
тей. Хто не має спеці
альності, зможе набути 
її в учбово-курсових 
комбінатах і в бригадах 
на місці роботи.

Одинокі забезпечую
ться гуртожитком одра
зу, сімейні — до кінця 
1984 року. Постійне 
житло працівники Єна
кіївського коксох і м ком - 
бінату одержать через 
1,5—2 роки.

Штаби по підготовці 
і формуванню загонів 
добровольців знаходя
ться при кожному мі
ськкомі і райкомі ком
сомолу.

Юнаки та дівчата, які 
бажають працювати на 
будівництві коксохім
заводу і об’єктах Не
чорноземної зони 
РРФСР, будуть направ
лені в складі загону 
15—20 червня цього 
року.

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