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РОЗМОВА НА АКТУАЛЬНУ ТЕМУ

ГЕРОЇ ПОРУЧ З НАМИ
Готуючись до 40-річчя
Перемоги і 40-річчя виз
волення України від ні
мецько-фашистських за
гарбників, юнаки та дів
чата Кіровоградщини ви
рушають
в
походи
«Шляхами слави бать
ків». Доповнюються яс
краві сторінки літопису
Великої Вітчизняної. Тут,
на берегах Дніпра, Пів
денного Бугу, Інгулу ра
зом з нашими земляка
ми йшли в бій з воро
гом представники бага
тьох
національностей
рідної Батьківщини. Вліт
ку 41-го зупинив ворожі
танки під Голованівськом
грузин Таймураз Жорданія. Серед 1500 воїнів,
що полягли смертю хо
робрих при
визволенні
Куцеволівки, Герої Ра
дянського Союзу
ро
сіянин П. С. Кузуб, біло
рус К. П. Гриб, башкир
О. І. Рутчин. У ході двох
останніх етапів Всесоюз
ного походу комсомоль
ців і молоді «Шляхами
слави батьків»,
червоні
слідопити
Деріївської
середньої школи Онуфріївського району
роз
шукали 892 живих і вста
новили імена 646 досі
невідомих полеглих ге
роїв. Вони з найвіддаленіших
куточків
нашої
Батьківщини.
Командир
кулеметного рою Ф. Д.
Глухов із Саратовщини,
комбат Е. Ф. Асташин з
Орловщини, снайпер Садибек Абдузамапаров із
Татарії. Музейні експо
нати розповідають
про
героїзм росіянина В. М.
Карпова і українця А. Г.
Радченка, про юного ге
роя з далекого Мінусінська Толю Арзамасова.
На честь
героїв,
котрі загинули під
час
визволення села, деріївські комсомольці і піо
нери посадили
дерева
пам’яті. Ростуть вони йу
селі Рівному Новоукраїнського району, плека
ють їх школярі Долинської й Ульяновки. Так
у кожному місті і селі.
На XI етапі
походу
місцями
революційної,
бойової і трудової сла
ви радянського народу
комітети комсомолу ма
ють ще більше активізу
вати роботу по військо
во-патріотичному
вихо
ванню молоді. Слід ще
ширше розгорнути
тимурівський рух по шеф
ству над інвалідами вій
ни.. родинами загиблих,
вміло вести пошук мате
ріалів для «Літопису Ве
ликої Вітчизняної». Обов язок
комсомольських
активістів — систематич
но
організовувати зу
стрічі з колишніми фрон
товиками, молодими вої.
нами, які прийняли еста
фету слави батьків та
дідів і нині з честю ви
конують свій священний
обов’язок перед
Бать
ківщиною.
З високим патріотич
ним піднесенням зустрі
ли юнаки та дівчата Кі
ровоградщини
заклик
москвичів стати на Вахту
пам’яті — Вахту Миру,
присвячену 40-річчю Ве-

«ЙДУЧИ НАЗУСТРІЧ ЗНА
МЕННОМУ
ЮВІЛЕЮ
—
40-РІЧЧЮ ПЕРЕМОГИ
РА
ДЯНСЬКОГО НАРОДУ У ВЕ
ЛИКІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ,
ТРЕБА ШИРШЕ РОЗГОРНУ
ТИ РОБОТУ ПО ВІЙСЬКОВОПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАН
НЮ. СЛІД ЩЕ З БІЛЬШОЮ
НАПОЛЕГЛИВІСТЮ ВИХОВУ
ВАТИ У МОЛОДІ ПОЧУТТЯ
ЛЮБОВІ ДО БАТЬКІВЩИНИ
І НЕНАВИСТІ ДО ЇТ ВОРО
ГІВ. ВИСОКУ
ПОЛІТИЧНУ,
КЛАСОВУ ПИЛЬНІСТЬ,
ПО
СТІЙНУ
ГОТОВНІСТЬ
до
ПОДВИГУ».

З ПРОМОВИ ГЕНЕРАЛЬ
НОГО
СЕКРЕТАРЯ
ЦК
КПРС. ГОЛОВИ ПРЕЗИДІЇ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ
СРСР
К. У. ЧЕРНЕНКА НА ВСЕАРМІИСЬКІИ НАРАДІ СЕК.
РЕТАРІВ
КОМСОМОЛЬ
СЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ.

ликої
Перемоги.
Цілі
трудові колективи праг
нуть ознаменувати цю
дату новими
звершен
нями у праці. Про свої
досягнення рапортують
машинобудівники,
шах
тарі, залізничники,
хлі
бороби.
623 уродженці Малої
Виски загинули на фрон
тах Великої Вітчизняної.
Серед
них
колишній
бригадир з Ульяновсько
го відділку цукрокомбінату Захарій Володими
рович Табунець. Він од
ним із перших у червні
1941-го з’явився на збір
ний
пункт і попросив,
щоб його направили в
діючу армію. Комуніст

Табунець здійснив
свій
подвиг у катакомбах Аджимушкая
недопалік
Керчі. Там через двад
цять років після війни
був знайдений його пар
тійний квиток № 1 723 344.
Нині в колективі меха
нізаторів
Маловисківського
бурякорадгоспу
працюють син і внук зви
тяжця— Борис Захаро
вич Табунець і Володи
мир Табунець збирають
насінники цукрових бу
ряків. Почесним членом
екіпажу є 3. В. Табунець.
Механізатори щодня ви
конують
більше
двох
змінних норм.
На Вахту пам’яті
за
ступила
комплексна
бригада з кіровоград
ського виробничого об’
єднання
по
сівалках
«Червона
зірка»,
яку
очолює Герой Соціаліс
тичної Праці О. О. Кошурко. Плановий виробі
ток цей колектив пере
крив майже вдвоє.
А в списку колективів
тракторних бригад і автогаражів
колгоспів
«Мир»,
імені
Карла
Маркса, імені
Ватутіна,
імені Ульянова Новоукраїнського
району
—
Герої Радянського Сою
зу В. М. Ткаченко, В. Д.
Чорноморець, І. І. Куві,
ка. За прикладом улья
новських
мехаїїізаторів
новоукраїнці
вирішили
зібрати
кукурудзу
за
25 робочих днів.
Пра
цюватимуть по-ударному
за себе і за полеглих героїв-земляків,
воїніввизволителів.
Жива пам’ять про тих,
хто завоював для нас
сонячний день
щастя.
Скорботно схиляємо свої
голови біля обелісків і
могил героїв, котрі запо
відали нам оновити рід
ну землю, уквітчати
її
садами.
Нині своєю доблесною
працею ми примножує
мо багатство рідної Віт
чизни. Всьому світові ра
дянські люди заявляють:
«Ми хочемо жити в ми
рі, щасливо
і красиво,
під чистим голубим не
бом». І впевнено йдуть у
завтрашній
день. Рів
няючись на прапор Пе
ремоги. А прапор
той
тримають дужі руки, які
прийняли естафету бать
ків.
І вони, герої, поруч з
нами. Кличуть нас на
подвиг.

Кожна третя
тонна кормів—
комсомольська!

Слово
ділом сильне

ПОЛЬОВА ЛЕТУЧКА «МК»
Заготовити півторарічний запас кормів, у тому числі не менше тонни сіна і 15
тонн силосу на корову — таке зобов’язання кормодобувників області. І хорошим
стимулом для їх виконання і перевиконання стало нагородження нашої області
Почесною грамотою ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС'і ЦК ВЛКСМ за
успішне проведення зимівлі худоби, збільшення виробництва і продажу державі
продуктів тваринництва в зимовий період 1983/84 року.
Поряд із досвідченими успішно працюють над виконанням своїх зобов’язані»
юнаки й дівчата. Ініціатива новоархангельських та новомиргородських молодим
кормодобувників «Кожна третя тонна кормів — комсомольська!» — знайшла ши-«
рокий відгук у багатьох господарствах Кіровоградщини.
Сьогодні матеріали польової летучки «Молодого комунара» розповідають пре
роботу кормозаготівельників колгоспу імені Куйбишева Устинівського району.
(Матеріали польової летучки «МК» читайте на 2-й стор.).
4 вересня у приміщенні
обласної наукової бібліо
теки іме.чі Н. К. Крупської
відбулося урочисте від
криття залу — найбільшо
го в нашій республіці
центру радянсько-болгар
ської дружби. У торже
ствах з нагоди цієї події
взяли участь консул Гене
рального консульства НРБ
у місті Києві товариш Недєлчо Драганов, ветера
ни Великої Вітчизняної

Відкрито
центр
дружби
війни учасники визволення
Болгарії від німецько-фа
шистських загарбників, пе
редовики виробництва, гро.
мадяни НРБ, які навчаю
ться в нашому місті.
Із теплими словами при
вітання звернувся до гос
тей перший секретар мі
ськкому Компартії Украї
ни В. О. Сокуренко. Він
зазначив, що дружба двох
братніх народів своїм ко
рінням сягає у глибину
століть і з кожним роком
вона розвивається і міцніє.
Честь розрізати червону
стрічку була надана кон
сулу
Генерального кон
сульства в місті Києві Недєлчо Драганову, учасни
ку визволення братньої
країни від німецько-фа
шистських загарбників Ге
рою Радянського Союзу
М. Ю. Сретенку та елек
трозварниці
виробничого
об’єднання
по сівалках
«Червона зірка» кавалеру
ордена Леніна Н. К). Гав
риш.
Гості та перші відвідува
чі залу радянсько-болгар
ської дружби оглянули
експозицію, фотодокумен
ти та історичні довідки
якої красномовно свідчать,
що історичним шляхом на
роди Радянського Союзу
та Народної Республіки
Болгарії ідуть пліч-о-пліч.
Після закінчення огляду
експозиції Недєлчо Драга
нов висловив глибоку по
дяку обкому та міськкому
Компартії України за ро
боту по зміцненню друж
ніх зв’язків двох братніх
країн.

ТВАРИННИЦТВУ —
КОМСОМОЛЬСЬКУ ТУРБОТУ

І радість, і обов’язок
Як члену
комсомоль
сько-молодіжного колек
тиву другої молочнотовар
ної ферми й переможцю
соціалістичного
змагання
за зимово-стійловий пе
ріод 1983/84 року та за
перше півріччя нинішньо
го року, мені випала ве
лика честь представляти
наших тваринників на пар
тійно-господарському ак
тиві області.
Не секрет, що г.раця
доярок у стійловий період
особливо напружена. І тим
радісніше відчувати при
четність
до звершеного
тваринниками області, на
ми особисто. Підтверджен
ням цього стало нагород
ження нашої області По
чесною
грамотою
ЦК
КПРС,
Ради
Міністрів
СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ.
їдучи на актив, думала,
чи все в нас зроблено для
досягнення високої про
дуктивності тварин? І при
йшла до висновку — по
слухаю інших, запозичу в
них все позитивне, У співставленні побачу свої не

доліки. Тепер можу з пев
ністю сказати:
зроблено
нами чимало, але невико
ристані резерви є. Ми
значно перекрили завдан
ня по підвищенню продук.
тивності дійного стада за
зимовий період. Но 520
центнерів
більше проти
плану одержали молока за
перше півріччя.
Дев'ять
доярок перевиконали свої
особисті зобов'язання. За
два місяці другого півріч

чя продуктивність корів
теж залишається високою.
Зараз ми готуємось до но
вого стійлового утриман
ня. Завершується ремонт
приміщень. Створюються
належні умови праці. Але
скажу, що головним у на
шій роботі й далі будуть
міцна дисципліна праці й
раціональне,
господар-*
ськ^ витрачання кормів,

Р. ХВАСТА,
член КМК молочното
варної ферми кол
госпу імені Шевченка
Новгородківського ра
йону.

Серед переможців соціалістичного змагання тва
ринників області за період зимівлі худоби в 1983.84
році і номсомолка Олена Бардацьна. Бона доглядає
молодняк до шестимісячного вікуФото №. САВЕНКА.
Колгосп «Шлях Леніна». Онуфріївський район.
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ВАХТА ПАМ'ЯТІ

«Молодий

комунар»

СЛОВО
ДІЛОМ
СИЛЬНЕ
"запас кормів комсомольці
Володимир Сагайдак, Ва
лерій Криштоп, Сергій та
Микола Варенюки, Юрій
Булка, кандидат у члени
КПРС Василь Басай, Сергій
Калита та Сергій Сугак,

КІРОВОГРАД. У роки
Великої Вітчизняної війни в
Кіровограді діяло 6 диверСінних загонів і 16 груп.
Підпільники провели 682
диверсії, розповсюдили серед населення окупованого
міста більше 17 тисяч лис
тівок і відозв, визволили ти
сячі юнаків і дівчат, яких
фашисти гнали на каторжні
роботи в Німеччину. Під час
виконання бойового завдай,
ня смертю хоробрих загинув член підпільної комсо
мольської організації Юрій
Голуб. Разом зі своїми то.
варишами В. П. Рибалкіним
та І. І. Волощепком він вчи
нив напад на штаб німець
кої частини. Було захопле
но і відправлено партиза
нам Чорного лісу зброю та
боєприпаси, вбито шість гітлерівськнх офіцерів і десятки солдатів:..
Про це розповіли моло
дим робітникам заводу до
зуючих автоматів колишні
фронтовики А. Л. Дягілєв
та О. І. Давидов. А зварни
ки з бригади С. Чоколяра.
портували їм про свої здо
бутки в праці. Кожну зміну
вони закінчують з переви
конанням виробничого завданий. На робочому кален
дарі
бригади
квітень
1986-го.
ЗНАМ’ЯНКА. За себе і за
керівника підпільно-дивер
сійної групи А. 1. Олександрова працюють кормодобувники колгоспу «Ок.
тябрь». Транспортуючи зе
лену масу до траншей, Ф. Д.
Молодченко і його син Во
лодимир за два останні дні
виконали триденне завдан
ня. Серед ударників зелених
жнив наставник молоді Г. І.
Смуглій та комсомольці Во
лодимир Кобець і Сергій
Космап.
ГОЛОВАНІВСЬК. Моло
ді водії комсомольсько-мо
лодіжної бригади колгоспу
імені Гельмана (групкомсорг В. Ільченко) зарахува
ли у свій колектив команди,
ра бойової групи підпільної
комсомольської організації
«Спартак» Михайла Громо
вого та одного з керівників
партизанського загону «Пів
денний» Петра Граматчико.
ва. Вони вже перевезли від
комбайнів більше 4200 цент
нерів зеленої маси. Най
більше її на рахунку групкомсорга та комсомольців
Юрія Марчака, Василя Олійника
Петра Патика. Зі
знанням справи уклали цін
ний корм у траншеї їх ро
весники Микола Гулько та
Володимир Чорнобай.
З трудовим успіхом мо
лодих водіїв поздоровив ко
лишній спартаківець В. Р,
Тиховський, який НИНІ ОЧО
ЛЮЄ
загіп
комсомольців
Красногіркп, котрі беруть
участь в XI етапі походу мо
лоді «Шляхами слави бать
ків». Під час зустрічі з во
діями він розповів про пер
ші
комсомольські збори
юних патріотів Красногіркп,
на яких своїм комсоргом
вони обрали Любу Римар.

6 вересня 1984 року

Змаганню-

Секретар партійної ор
ганізації колгоспу Л. Л.
КОРНІЧЕНКО:

— Високі завдання, по
ставлені
перед нашим
господарством по заготів
лі кормів, обумовили на
шу неослабну увагу до
цієї важливої сільськогос
подарської кампанії. При
вели в дію всі резерви.
Ще весною на егньному
засіданнГ правчінчя і педколективу
Устинівської
восьмирічної школи про
думали участь / кормоза
готівлі учнів. 1 сьогодні,
коли почався новий на
вчальний рік, хочу сказати:
добре спрацювали школя
рі. їх внесок у виконання
господарством своїх со
ціалістичнії'
зобов’язань
Є) в чималий.
Наші зобов’язання, висо
кі: заготовити 6360 тонн
силосу, 990 — сінажу, 1500
— комбінованого силосу,
3605 — соломи і 400 — сі
на. Переглядаючи зведен
ня про хід заготівлі кор
мів, переконуюсь: по всіх
показниках зобов’язання
вт конаємо!
Приємно, що застрільни.
ком багатьох важливих
«грав у колго-тіі здавна
виступає мопС'До. Трудова
невгамовність,
небайдужість до долі врожаю, вбо
лівання за стан справ у
рідному колгоспі — ці ри
си притаманні молодому
поколінню. І молоді у кол
госпі залишається сьогод
ні більше. Зараз в органі
зації 77 комсомольців.
Нині на передньому краї
боротьби за півторарічний

Ось хоч би й такий при
клад. Ознайомилась із зве
деннями про хід заготівлі
кормів і виявила такий
факу: Сергій Каленик, пра
цюючи на КСК-100, випе
реджає свого наставника—
досвідченого Григорія Пет
ровича Кам’яного! А якби
про це дізналися всі?! То
ді й Григорій Петрович,
безсумнівно, підвищив би
темпи, а Сергій наполег
ливіше працював, аби від
стояти першість.
Сумлінна, працьовита у
нас молодь. Тільки треба
її енергію і завзяття, нам,
комсомольським активіс
там, підтримувати, розви
вати, поширювати. Іншими
словами, — забезпечити
гласність соціалістичного
змагання. А результати
прийти не забаряться.

Довір’я
Секретар
комсомоль
ської організації господар
ства Наталя Н1КОЛАЄВА:

— Недавно мене обрали
ватажком спілчан. Приєм
но і почесно, але турбот
одразу додалося. Зусил
ля комсомольського акти
ву насамперед спрямува
ли на організацію дійово
го соціалістичного змаган
ня серед молодих КОЛ
ГОСПНИКІВ. Насторожив той
факт, що особливо зане
дбаним було трудове су
перництво серед кормозаготівельників. Розмовляла
із водієм ГАЗ-53 комсо
мольцем Сергієм Варенюком. Скільки цікавого роз
повів він про роботу в по
лі спілчан Володимира Са
гайдака, Юрія Булки, Ва
лерія Криштопа! Дізнала
ся, що молодим кормозаготівельникам не вистачає
запчастин (а звідси простої
техніки, зниження темпів
роботи). Але вони не зна
ють своїх показників ро
боти. Отож допомогти ви
рішити проблеми запчас
тин, налагодити дійове со
ціалістичне змагання
—
вагомий резерв приско
рення ходу кормозаготів
лі — вважаю справою пер
шочерговою.

З комсомольським
завзяттям
улен кормодобувного за
гону водій Сергій ВАРЕНЮК:

— Не перший рік беру
участь у заготівлі кормів.
Ось і цієї весни, коли до
зрівали трави, мені і моїм
товаришам знову випала
честь заготовляти корми.
Один одного ми знаємо
добре, не рік і не два го
туємо кормові запаси. То
му й покладає на нас надії
правління, довіряє. А це
спонукає до одного — до
вір’я виправдати.
Якнайшвидше заверши
ти збирання кукурудзи

Письменники—МОЛОДІ
Всесоюзний конкурс на
кращий твір, адресований
підростаючому поколінню,
вирішено провести в 1985
році. Про це було пові
домлено на розширеному
засіданні
секретаріату
правління Спілки письмен
ників СРСР, яке відбулося
31 серпня в Москві. Його
учасники обговорили зав
дання
письменницьких
організацій країни в світ
лі постанови ЦК КПРС
«Про дальше поліпшення
партійного
керівництва
комсомолом і підвищення
його ролі в комуністично
му вихованні молоді».

Перший секретар прав
ління СП СРСР Г. М. Мар
ков, секретар правління
В. М. Озеров, інші про
мовці говорили про те, що
майстри багатонаціональ
ної радянської літератури
гаряче схвалюють і під.
тримують документ пар
тії, положення і висновки,
що їх містять виступи
товариша К. У. Черненка,
спрямовані на виховання
у молоді високих ідейноморальних якостей, влас
тивих людині суспільства
розвинутого соціалізму.
На засіданні відзначало
ся, що активна участь у за-

на силос — таке нині наше
завдання. Працюємо весь
світловий день — з сьомої
ранку до дев’ятої вечора.
Важкувато доводиться, але
всі без винятку розумі
ють важливість дорученої
справи. Приклад у роботі
подають комбайнери Сер
гій Каленик, Василь Басай.
Оперативно, без простоїв
транспортують зелену ма
су водії ЮМЗ-6 Сергій Су
гак та Валерій Криштоп.
Здавалося, мені легше:
ГАЗ-53 усе ж. Але ж і нор
ми у мене вищі. Сьогодні
дізнався: випереджаю по
ки що своїх товаришів.
Думаю, .не поступлюся
першістю до закінчення
силосування.
Чи могли б ми працюва
ти ще краще? Так. Але ча
сом підводить
техніка.
Правда, наш дружний ко
лектив одразу вживає за
ходів, щоб простої техніки
були незначними. Ось і вчо
ра вийшла з ладу трубка
для зливу масла у відстій
ник на комбайні Сергія
Каленика.
Але швидко
знайшли необхідну деталь
і поломку усунули.
Отож, думаю, високоякісніше треба готувати
машини до роботи, Все
це врахували при підго
товці техніки до збирання
кукурудзи на зерно. Про
думали до дрібниць, аби
потім не було простоїв у
полі,

гальнопартійній справі ко
муністичного
виховання
молодого покоління є од
ним з першорядних зав
дань радянських письмен
ників. Протягом усієї істо
рії літератури вони писали
і пишуть талановиті тво
ри, які глибоко відобра
жають революційні, ратні,
трудові
подвиги нашої
молоді. Зі сторінок їх книг
постає багатогранний об
раз молодого сучасника—
пристрасного
борця за
комуністичні ідеали, осо
би
соціально-активної,
працьовитої, духовно ба
гатої.

Завідуючий
відділом
комсомольських організа
цій райкому комсомолу
Микола ДОНЕЦЬ:

— Після жнив знову на
перший план вийшла кор
мозаготівля,
Незвичайна
вона цього року: йде бо
ротьба за півторарічний
запас кормів. Тому своє
часною і необхідною була
ініціатива новоархангельських та новомиргородських молодих кормозаготівельників
боротися за
кожну третю комсомоль
ську тонну кормів. Підтри
мали цю ініціативу і ком
сомольці нашого району.
Ми часто говоримо про
те, як краще мобілізувати
молодь на заготівлю кор
мів. Палке слово, звичай
но, повинне бути ефектив.
ним фактором. І таким во
но стає, коли підкріплює
ться ділами. Не буду ба
гатослівним, скажу: поки
що комсомольці та неспілкола молодь припасли 40
процентів кормів від усіх,
заготовлених у районі. Ре
зультат говорить сам за
себе.
Але ударною роботою
на місцях не вичерпую
ться можливості збільшен
ня КОМСОМОЛЬСЬКОГО внес

ку в заготівлю кормів,
забезпечення ситої зимівлі
громадської худоби. Цьо
го року райком ’заплану
вав провести три ударних
суботники райцентрівських
організацій по кормозаго
тівлях. Й відрадно, що
ініціатором ще одного,
додаткового
суботника
були кормозаготівельники
колгоспу імені Куйбишева,
Отже, три суботники вже
провели, незабаром —
четвертий.
Успіху часто добиваю
ться у тих господарствах,
де довіряють молоді.
Нині господарства про
довжують закладати си
лос з кукурудзи, гичку
цукрових буряків. І темпи
кормозаготівель не зни
жуються.
Матеріали польової
летучки «МК» підготу
вали М. САВЕНКО (фо
то) і А. БЕЗТАКА.

Однак, підкреслювалось
у виступах, з’являються ще
твори, в яких виступають
громадсько пасивні, ін
фантильні молоді люди,
які не бажають плодотвор
но працювати.
У постанові, прийнятій
учасниками засідання, на
мічено конкретні заходи
по підготовці і виданню
високохудожніх творів, які
оспівують працю молодих
будівників нового життя,
глибоко і яскраво розкри
вають духовну красу мо
лодого покоління і його
передового загону — ком
сомолу, вірного помічника
Комуністичної
партії в
ідейно-моральному вихо
ванні молоді.
Спілка
письменників

СРСР і ЦК ВЛКСМ наміти
ли провести Всесоюзну
експедицію на ударні бу
дови п'ятирічки і видати
по підсумках цього рейду
колективний збірник нари
сів і оповідань. У ниніш
ньому і наступному році
вирішено
організувати
всесоюзні літературні кон
курси імені м. Островськогд і М. Горького на
кращий
літературно-ху
дожній твір героїчного,
революційно - патріотич
ного характеру. Видав
ництво «Советский писа
тель» включило до своїх
перспективних планів нову
тематичну серію під наз
вою «Молода людина ра
дянської епохи».
(Кор. ТАРС).
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О «ОСНОВНИХ напрямах
*■* реформи загальноос
вітньої і професійної шко
ли» зазначається, що вихо
вання в кожної молодої
людини усвідомленої по
треби у фізичній праці €
завданням
першорядної
економічної, соціальної і
моральної значимості. Ви
конати його можна лише
при
об єднанні
зусиль
школи, сім ї та виробни
чих колективів.
Позитивний досвід твор
чої співдружності по під
готовці молоді до вибору
сільськогбсподарської про
фесії нагромадили педа
гогічний колектив Кам'янецької середньої школи
Новоархангельського ра.
йону і колгосп імені М. І.
Калініна.
Робота по вихованню
любові до праці починає\ ться ще з дитячого садка.
Тут створено ігрові куточ
ки, що відображають галу
зі, в яких трудяться їхні
батьки. На ділянках виро
щуються всі культури, що
культивуються на полях.
У дошкільному закладі
є свій невеликий сад, кім
ната ручної праці, де діти
знайомляться з найпрості
шими
технічними при-,
строями, опановують на
вики роботи з різними ін
струментами, матеріалами
- і вчаться бережливо ста
витися до них.
Проблема трудового ви
ховання в дитячому садку
Кам’янечого вирішується

спільно з партійною та
Знайомство з роботою
профспілковою організа батьків, передовиками ви
ціями школи й колгоспу, робництва, екскурсії на
жіночою радою. Це сприяє поля і ферми колгоспу
наступності
дошкільного вчителі
використовують
виховання і трудової під для розкриття характеру
готовки учнів. У ШКОЛІ з праці сучасної людини. Цій
допомогою колгоспу об- меті служит. гра «Подо-

лістичної Праці
нашого
району»,
«Передовики
колгоспу», «Вас запрошу
ють на роботу» яскраво
розповідають про досяг
нення колгоспу, соціаль
но-культурний
розвиток
села, про вчорашніх ви-

Р Е З У А Ь ТАТ
■спід ь н О ї
РОБОТИ
КРОКИ РЕФОРМИ

ладнано робочу кімнату
для трудового навчання
учнів 1—3 класів. Молод
ші школярі систематично
оволодівають елементар
ними прийомами обробки
різних матеріалів, вирощу
ванням сільськогосподар
ських рослин.
З метою ознайомлення
з деякими професіями,
учні з першого класу пи
шуть «Книгу праці». Сюди
вони
занотовують свої
враження від екскурсій,
зустрічей з передовиками
виробництва, ілюструють
їх малюнками, фотогра
фіями. У книзі є сторінки
«Кукурудзяне поле», «Тва
ринницька ферма»,. «На
току»,
«На. тракторній
бригаді».,. .

пускників, які пов’язали
свою долю з сільськогос
подарським виробництвом.
У свою чергу педаго
гічний і учнівський колективи школи вносять ваго
му частку в соціальноекономічний, культурний
розвиток села і колгоспу.
Так, 1980 року вчителі
спільно з правлінням кол
госпу провели тематичне
анкетування старшоклас
ників. В анкеті, крім ін
ших, були й такі запитан
ня: «Яким ти уявляєш своє
село через п’ять років?»,
«Що зробиш для втілення
своєї мрії?»; В кожній від
повіді учні висловили кон
кретні пропозиції щодо
поліпшення благоустрою
Кам янечого,
культурнопобутового обслуговуван
ня, умов праці жителів.
Зокрема, школярі бачили
в ‘Недалекому майбутньо
му села новий спортивний
зал, стадіон, будинок по

рож у світ по іці». Почи
нається вона 5 вулиць рід
ного села. Вчителі розпо
відають дітям про історію
Кам’янечого, його людей,
революційні,
бойові та
трудові трад-іції.
1
Правління ко ігоспу іме
ні Калініна — безпосеред
ній учасник виховного про
цесу в школі. Участь ця
полягає, передусім, у ве
ликих і
взаємовигідних
справах. На кошти кол
госпу споруджено
нову
школу на 450 місць, ста
діон, обладнано навчаль
ні кабінети естетики, на
вчально - методичний
і
профорієнтації, що
від
повідають сучасним
ви
могам.
Стенди «Герої
Соціа

ПОПОВНЮЄТЬСЯ

Хліборобська
СІМ’Я
У селі Панчевому 28
юнаків і дівчат прий
няли до колгоспу імені
Куйбишева. В цей же
день одинадцять вете
ранів праці провели па
заслужений відпочинок.
Та ті, чия праця впро-

комунар»

свій досвід, уміння мо
лоді. Через усе своє
життя проніс, скажімо,
Микола Федорович Ла
заренко любов до зем
лі і техніки. І сьогодні
не змінив він свого
ставлення до обраного

ча Панкула, учасника
Великої
Вітчизняної
війни, кавалера ордепів Слави другого і третього ступенів. Молодими прийшли працювати
сапальницями
Раїса Прокопівна Ку
дин та Олена Дмитрів
на Жанталай... Коли їх
проводжали на заслу
жений відпочинок, бу
ли квіти, поздоровлен
ня, подарунки, та най
головніше — повага за
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ків Зіиаїда та Іван Ггіосореіь;
Світлана та
Петро Руснаки — теж.
Зіна та Світлана сьо
годні одержують на
кожну
корову своєї
групи по 17 — 18 кіло
грамів молока. Добре
працює слюсар Анато
лій Афоній.
Напутнє слово ска
зала випускникам ди
ректор місцевої деся
тирічки Мар’ям Абду
лаевна Гірпч. Володи
мир Нечепурний, Ми
кола Веліков, Микола
Сандул, Сергій Чеголя
запевнили, що не під
ведуть школу і вчите
лів, стануть гідними
звання хлібороба.
Від імені посвячених
у хлібороби Юрій По-

На знімках: молоде подружжя Ірина та Віктор БОГЗИ; мо
лодого слюсаря Анатолія АФОНІНА із вступом до колгоспу поздо
ровляє ветеран війни і праці Віктор Митрофанович ПАНКУЛ.
Фото автора.

довж десятиріч була
прикладом для наслі
дування, не збираються
відсиджуватися вдома.
З кожним роком мо
лодіє село, прикрашає
ться новими житлови
ми та побутовими бу
динками. Це все для
ІІПХ, для молодих. І во
ни залишаються в селі,
будують нове життя і
хочуть, щоб воно було
прекрасним. Тож 1 пра
цюють добре. Ветерани
колгоспного виробни
цтва щедро передають

шляху.
Від важеля
трактора і штурвала
комбайна залишились
па його долонях шка
рубкі мозолі.
Та й не тільки його.
Тридцять п’ять років
працював Володимир
Іванович Карпов меха
нізатором. Віддячува
ла земля йому щедри
ми врожаями. Не один
десяток весен зустрів
буйноцвіттям колгосп
ний сад завдяки невтом
ним рукам садівника
Віктора Митрофанови-

старанпу самовіддану
працю. Були й сльози.
Від радості, від щастя,
що на землі мир, що
хліборобському
роду
нема переводу.
З року в рік міцніє
господарство,
вагомі
шими стають урожаї.
За останній рік майже
вдвоє збільшилось ви
робництво молока. І ді
ла й славу батьків при
множують молоді чле
ни КМК автопарку Сер
гій Клименко, Юрій
Шевченко, Сергій Ма
тих, Юрій Грудницький, Сергій Осипов.
Молоді сім’ї тваршши-

грібний подякував бать
кам і односельцям за
довір’я до молодої змі
ни і запевнив присут
ніх, що надію їх моло
ді хлібороби виправда
ють.
Миру і щастя. Ці
слова
на урочисто
му вечорі адресували
молодим
хліборобам
аматори. В ім’я миру 1
піастя па планеті’ бу
дуть працювати молоді
хлібороби поруч із до
свідченими.
М. САВЕНКО.

Нозомиргородський
район,

З стор
буту, Пропозиції старшо
класників були внесені ДО
комплексного плану соці
ально-економічного роз
витку села на одинадцяту
п’ятирічку й затверджені
на засіданні сесії сіль
ської Ради. Коли директор
школи Олександр Івано
вич Стрілець ознайомив
десятикласників з цим пла
ном, друге питання анкети
вони обговорили на ком
сомольських зборах. То
го ж року майже всім кла
сом залишилися працюва
ти в рідному селі. І в то
му, що тут є прекрасний
будинок культури, бібліо
тека, дитячий садок, по
бутовий комбінат, магазин,
лазня з басейном, готель,
спортивний клуб, стадіон,
краєзнавчий музей, заас
фальтовані
всі
вулиці,
значна заслуга випускни
ків школи.
У Кам’янечому
закла
дено новий мікрорайон;
постійно ведеться будів
ництво житла; молоді сім’ї
одержують благоустроєні
квартири.
Як результат цього —
село
молодіє. Молодь
своєю працею завойовує
шану в однесельчан. Сьо
годні нікого не дивує, що
більшість спеціалістів кол
госпу — люди комсомоль
ського віку, що найкращі
результати в роботі на
жнивах показує молодь,
що піклування про мо
лодь — основний напрям
у роботі правління тдпар
тійної організації.

Результатом спільної ро
боти господарства і шко
ли, тісного зв’язку комсо
мольських організацій ста
ло те, що лише за остан
ні п’ять років з 143 ви
пускників
залишилось
працювати в селі 79. Крім
того, направлено на на
вчання за колгоспний ра
хунок вісім випускників.
Колгосп став одним з пе
редових у районі й облас.
ті. За успіхи у виконанні
планів та соціалістичних
зобов язань він нагород
жений перехідним Черво
ним прапором ЦК КПРС,
Ради
Міністрів
СРСР,
ВЦРЛС та ЦК 8ЛКСМ.
Сьогодні всі ділянки ви
робництва в колгоспі за
безпечені робочими рука
ми. Мета правління — до
битися, щоб керівниками
середньої ланки працюва
ли люди з вищою та се
редньою спеціальною ос
вітою. Це дозволить на
лагодити наукову органі
зацію праці, впровадити у
виробництво останні до
сягнення науково-техніч
ного прогресу, домогти
ся найбільших показників
у розвитку рослинництва і
тваринництва.
Майбутнє
колгоспного
виробництва — в
руках
молодих.
Д. КРИМСЬКА,
методист
кабінету
трудового навчання,
виховання і профорі
єнтації обласного ін
ституту
вдоскона
лення вчителів.

ПЕРЕВІРЯЄМО ХІД ВИКОНАННЯ
СОЦІАЛІСТИЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Мають, бо дбають
Біля прилавка секції продати товарів на суму
«Нитки і гудзики» універ 5 тисяч Карбованців. Сьо
сального
торговельного годні дівчата звітують про
об’єднання «Кіровоград» свої піврічні успіхи, основ
йшла жвава торгівля. Ли не завдання виконано на
ше двоє дівчаток стояли в 114,2 процента, понад план
нерішучості. Видно, вага продано товарів на суму
лись; що купііти, що ви 35 тисяч карбованців.
Члени КМК врізноманіт.
брати?
форми торгівлі.
— Вам, дівчатка, шо по нюють
трібно? — запитала ввіч Секція постійно організо.
вує виносне обслуговунанливо продавщиця.
— Мережива на комір ня, виставкн-продажі. Не
продавщиці
ці, — відповіла одна з них. раз молоді
І олразу ж поспішно уточ виїжджали торгувати в
нила: — До шкільної фор радгосп «Зоря» Кірово
градського району, на ви
ми.
— У нас різні мережива робниче об’єднання «Чер.
є. Ось це підійде тільки вона зірка», інші підпри
для комірця, а до манже ємства. Ці пошуки дають
тів зовсім інші — ось такі. багато не тільки колекти
ву, а й покупцям.
Подобаються?
Члени КМК підвищують
— Подобаються, — ус
свій ідейно-політичний рі.
міх на їхніх лицях.
А продавщиця вже за вепь, навчаючись у ццсолі
гортає покупки у фірмо комуністичної праці та в
вий папір. Це Т. П. Долго- комсомольській полії школі.
ва, керівник комсомоль Кілька продавців зміцнюсько-молодіжного колек ють свої професійні знан
тиву комплексу № 4 «Все ня і навики на вечірніх нід.
діленнях технікуму. Тісні
для шиття та в’язання».
Заклопотано оглядає віт взаємини у колективу і з
рину молоде подружжя, шефами. Влітку дівчата
вибираючи застібку до ди працюють на сінокосі, на
заготівлі кормів, взимку—
тячої куртки.
— До дитячої куртки на овочевих базах. На сьонайбільше пасує кольоро годні уже повністю вико,
ва, — доброзичливо про нано пункт зобов’язань
шефської допомоги.
понують продавці.
Уже не перший рік три.
— Дякуємо щі ро, —
променяться очі в молодих ває суперництво КМК сск.
ції «Нитки і гудзики» з
тата і мами...
Подяк у продавців цієї КМК секції «Шовкові тка
секції справді багато. Від нини». Рідко таке бувало,
криваю книгу скарі і про. щоб один комсомольсько,
позицій; «Коти не підхо молодіжний колектив ЛІДІЇ,
диш до секції «Нитки і рував протягом двох —
гудзики» — завжди тут па трьох кварталів. Як і ни
нішнього року. Колективи
нує піднесений настрій».
Багато добрих відгуків обмінялись першістю, але
занесли у книгу не тільки за підсумками
півріччя
кіровоградці, а й гості на. кращий результат все ж
шого міста. Ось запис вол. виявився у КМК секції
гоградця, учасника визво «Нитки і гудзики».
лення Кіровограда. Група
На профспілкових збо
киян, відвідавши секцію, рах колективу універсаль.
теж не.лишилась байду ного торговельного об’єд
жою, дякуючи «за чесне і нання «Кіровоград» не раз
добре ставлення до нас, відзначалось, що члени
покупців».
КМК секції «Нитки і гуд
Дбають продавці про зики» ввічливі з покупця,
план товарообігу. У соціа ми. А це, мабуть, найлістичних
зобов’язаннях потрібиіша риса для пра.
колективу записано: план цівнпків прилавка.
Л. КРАМАРЕНКО.
товарообігу виконати до
м. Кіровоград.
29 грудня, понад план

4 стор

«Молодий

комунар»------------- -------------------------------- 6 вересня 1984 року

Кіноекран вересня
21 вересня відбудеться
всесоюзна прем’єра кіно
фільму «ЄВРОПЕЙСЬКА
ІСТОРІЯ».
Постановку
картини здійснив на студії
«Мосфильм» заслужений
діяч
мистецтв РРФСР,
лауреат Державної премії
СРСР режисер Ігор .Г остєв.
Глядачам добре відома та
ка його робота, як трило
гія «Фронт без флангів»,
«Фронт за лінією фронту»,
«Фронт у тилу ворога».
Нова картина знята у
жанрі політичного детек
тиву. Напружений сюжет,
гострі драматичні ситуації,
складні
взаємовідносини
героїв розгортаються на
фоні політичних подій, що
відбуваються сьогодні на
Заході, подій, про які ми
щоденно читаємо у газе
тах, чуємо по радіо, диви,
мось репортажі по теле,
баченню.
Пде жорстока передвнборна боротьба, справжнє
«полювання за голосами»:
прихильники
та
хазяї
неофашиста Олдена (ар
тист Р. Раманаускас) не
гребують ніякими засоба
ми заради того, щоб про
сунути його па пост мера.
У їхньому арсеналі вбив,
ства і шантаж, сфабрпко.
вані скандальні компро
метації
супротивників і
грубі лестощі.
У фільмі «ЄВРОПЕЙ
СЬКА ІСТОРІЯ» зайнятий
чудовий ансамбль акторів.
У головній ролі політич
ного оглядача Лоссера —
Герой Соціалістичної Пра
ці, народний артист СРСР
Вячеслав Тихонов. Дружи
ну Лоссера Анну, яка в
юності пережила страхіття
фашистського
концтабо
ру, грає популярна поль
ська актриса Беата Тпшкевпч.
її
співвітчизник
Станіслав Микульський ви
ступає в ролі оглядача ко
муністичної газети Пауля
Га.меліва. Серед виконав,
ців ролей — відомі актори
В. Стржельчик, 10. Буд.
райтіс, А. Масюліс, Т. Аку
лова, Л. Філатова, моло
дий актор О. Шевельков.
Фільми Миколи Губен
ка — актора, сценариста і
режисера — користуються
великим успіхом у гляда
чів різних вікових катего
рій. Дія його нового філь.
му «І ЖИТТЯ, І СЛЬО-

ЗИ, 1 ЛЮБОВ» відбуває Лісіціан за сценарієм, на.
ться у Буднику ветеранів.
Кожен з його мешканців
прожив важке й насичене
подіями життя, нерозрив
но зв’язане з історією на
шої країни. Очима Варва
ри Дмитрівни, нового лі.
каоя, вперше ми бачимо
Будинок і його мешканців.
В цій ролі знялася відома
актриса Жаіша Бологова,

писаним нею у співавторстві з відомим журиалістом-міжнародником В. Малпшевим.
Головні ролі
викопують: Івар Калнинь,
Олександр Збруєв, Олена
Фіногеєва, Юрій Соломін.
На
кіностудії
імені
М. Горького режисер Те
тяна Пі.мепова за сцена
рієм
Д.
Драгунського

ХОКЕЙ НА ТРАВІ
І

Нагороди вручено
різницею в два м’ячі над
красноярським «Стартом»
могла дати команді «РС
ДІОШОР» (Ташкент) шан
си вийти на перше місце.
Однак красноярці зуміли
відібрати очко в ташкен-тців — 1:1. В останніх від
значилась кращий бом
бардир турніру Апжеліка
'Ген (5 голів).
В останньому матчі пер
шості спортсмени «Енер
гії» з Чебоксар завдали
поразки «Зарбдарці» з міс
та
Джнзак
Узбецької
РСР — 1:0, та для загаль
ної перемоги цього вияви-

лось мало. Хокеїстки рос.
публіканської школи вії.
тої спортивної майстер,
пості з Алма-Ати, набрав,
шп 8 очок у п’яти матчах,
стали переможцями пер.
шості країни. Скільки ж
очок і в другого' пріще«
ра — «Енергії» з Чебоксар,
однак у неї гірша різниця
забитих і пропущених м’я.
чів (5:2 проти 8:4 у чем.
піонок). Па третьому міс.
ці з 7 очками гравці рес
публіканської школи олім.
пінського резерву
(Таш.
кент).
В. ПЕРЕВЕРЗЕВ.

ПЕРЕМОГА ,,
В «ПРОЛОЗІ»

ДОРОГІ ЧИТАЧІ!

ПАРИЖ,
5
вересня.
(ТАРС). З перемоги
ризь
кого велосипедиста Петра
Угрюмова в «Пролозі» по
чався «Тур де Л’авенір».
Трасу довжиною 5,8 нілометра радянський, спорт
смен проїхав за 7 хвилин
22,24
сен. Друге
місце
зайняв французький про
фесіональний
гонщик
Шарль
Мотте — 7.23,11,
третє
—
Иорг
Мюллер
(Швейцарія) — 7.25,17.

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТА НА ГАЗЕТИ
І ЖУРНАЛИ. НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕДПЛАТИТИ
СВОЮ ГАЗЕТУ

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
При Кіровоградсько
му автопідприємстві
10021
(АВТОБУСНИЙ ПАРК)

обов’язкова учасниця усіх
фільмів М. Губенка. Яскра
ві ролі у фільмі зіграли
Петро Щербаков, Євген
Євстигнєєв, Наталя Гунда
рева, Сергій Мартінсон.
Фільм створено на кіносту.
дії «Мосфильм». .
Картина «ТАЄМНИЦЯ
ВІЛЛИ «ГРЕТА» — також
вирішена в жанрі політич
ного детективу. Події, про
які йдеться у фільмі, від.
буваються в ваші дні в
одній із західноєвропей
ських держав. Використо
вуючи складну політичну
обстановку, таємна масон
ська ложа «Щит і шолом»,
діючи за планом, розроб
леним ЦРУ, готує держав,
ний переворот. Картину
поставила режисер Тамара

кінострічку

створила

«МАЙЖЕ РОВЕСНИКИ».
Це фільм шкільної тема
тики, де роль молодого
вчителя грає актор Ленін
градського Великого дра
матичного театру Михайло Морозов. Як завоюва
ти дружбу її повагу учнів?
Як поводити себе молодо
му вчителю зі старшоклас
никами, майже ровесника
ми? Ці проблеми належить
розв’язати молодому педагогові. Ролі учнів вико
нують юні актори Ю. Жу
ков, Д. Гальчук, Л. Вино
градова, О. Дольнпкова.
І. ПІДОПРИГОРА.
м. Кіровоград.

На
знімку:
кадр з
фільму «Таємниця
вілли
«Грета».

ЛЮДИНА ТА її СПРАВА

ПЛАНЕТА НА ДОЛОНІ
Химерні раковини з бе.
регів Індійського океану,
шматочок гейзериту з Кам
чатки, пробірка з піском
аравійської пустелі — не
просто експонати самої по
собі дивовижної колекції
професора Донецького ме
дичного інституту А. О.
Слюсарєва,
виставленої
для огляду в рідному ву
зі. Ці та інші «речові дока
зи» перебування донечча
нина в різних куточках
нашої планети стали доб.
рою підмогою в його ро
боті по пропаганді знань
лро
минуле і сучасне
нашої Землі.
Визнаний спеціаліст, ке
рівник інститутської ка
федри біології, автор під
ручника для медичних вузів країни з питань генетики, Аркадій Олександро
вич ось уже півстоліття
присвячує дозвілля дале

Пролупав останній свис
ток судді всесоюзної кате
горії А. Мухаметшина з
Казані,
і юні хокеїсткп
шести найсильніших
команд Радянського Сою
зу вишикувались на зеле
ному полі кіровоградсько,
го
стадіону
«Спартак»
для вручення нагород пер
шості країни.
Як ми вже повідомляли,
перед завершальним - ту
ром реально претендували
на чемпіонське звання три
команди, які між собою
зіграли внічию.
і ось перший матч останпього дня: «РШВСМ»
(Алма-Ата) — «Крила Рад»
(Москва). Перевага ка
захстанських хокеїсток бу
ла переконливою — 3:1.
Тепер лише перемога з

ким і близьким мандрів
кам. І це своє захоплення
зумів зробити корисним
для багатьох. Активіст об
ласної організації
това
риства '«Знання» постійно
виступає перед робітника
ми, студентами, школяра
ми з лекціями та бесідами
про спосіб життя людей,'
розділених континентами
і різними ПОЛІТИЧНИМИ СПстенами, про культуру і
побут народів, природні
багатства земної кулі.
Розміщена па невеликих
планшетах колекція А. О.
Слюсарєва, доповнена фо
тографіями і кольоровими
слайдами, є прекрасним
ілюстративним матеріалом
до захоплюючих бесід. Бо
ж одне діло повідомити
слухачам, що був у Греції,
Кенії, на острові Занзібар
чи Сінгапурі, і зовсім ін
ше — підкріпити свої сло

ва привезеним звідти су
веніром. Ось чому, бу
ваючи в туристських по
їздках, службових відряд
женнях, Аркадій Олек
сандрович нерідко дивує
своїх супутників, акуратно
підбираючи уламок мівс.ралу чи коралового рифу,
листочок рідкісної росли
ни, бумеранг, керамічні
вироби, мініатюрне каное.
З кіпця в кінець про
йшов А. О. Слюсарєв і на
шу країну. Середня Азія,
Забайкалля,
Курпльські
острови, Карпати — це да
леко не всі адреси його
подорожей. А з походів по
рідному краю народилась
популярна книга «Природа
Донбаоу». Постійно під
кріплювана новими мате
ріалами, вона витримала
кілька- видань.
• •
І. ДЯЧКОВА,
кор. ГАТАУ.

машинобудівний технікум

ПРОДОВЖУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
на 1984—1985
навчальний рік
на вечірнє навчання
на базі середньої школи
пас за скороченням
Технікум готує:

ПРАЦЮЮТЬ
П'ЯТИМІСЯЧНІ
КУРСИ
ПО ПІДГОТОВЦІ
ВОДІЇВ АВТОБУСІВ

З ВІДРИВОМ
ВІД ВИРОБНИЦТВА
На курси приймаю
ться особи віком не

менше 20 років, що
мають освіту не ниж
чу 8 класів, які за ста
ном здоров’я придат
ні для роботи на ав
тобусах.
Особи, що закінчи
ли курси і зараховані
водіями, забезпечую
ться форменим одя
гом, безплатним про
їздом в автобусах мі
ських і приміських
сполучень.
За період навчання
на курсах виплачує
ться стипендія.
Одинокі
забезпе
чуються добре об
ладнаним гуртожит
ком.
Проїзд на роботу і
з роботи службовим
автобусом.
Початок занять

Кіровоградський

—

в міру комплектуван
ня груп.
Після
закінчення
курсів водії одержу
ють право працювати
на автобусах усіх ма
рок.
По довідки зверта
тися на адресу: м. Кі
ровоград, вул. Аерофлотська, 15. Відділ
кадрів.
Телефон
6-40-77.

їхати
автобусом
№ 24 до
зупинки
«Хлібозавод».

техніків - технологів
по інструментальному
виробництву;
техніків - технологів
по обробці металів
різанням;
техніків - технологів
по ковальсько-штам
пувальному
вироб
ництву;
техніків - механіків
по
металообробних
верстатах і автома
тичних лініях;
техніків - планови
ків по плануванню на
підприємствах маши
нобудівної
промис
ловості.
Вступники за ба
жанням
складають
екзамени російською
або українською мо
вами.
Вступні екзамени —
з 20 вересня (потока

ми).
Вступники склада
ють екзамен з мате
матики (усно) і пи
шуть твір.
Без вступних екза
менів на всі спеціаль
ності зараховують:
осіб, які закінчили
навчальні заклади з
відзнакою;
нагороджених
по
закінченні середньої
школи
похвальною
грамотою «За особ
ливі успіхи у вивчен
ні окремих предме
тів», якщо з
цих
предметів встановле
но вступні екзамени;
військовослужбов
ців, звільнених у за-

штатів, а також осіб,
які закінчили серед
ню школу, середнє
профтехучилище
з
оцінками «4» і «5»,
технічне училище з
відзнакою (крім спе
ціальності «плануван
ня на підприємствах
машинобудівної про
мисловості»).
Початок занять груп
нового прийому —
1 жовтня.
Заяви приймаються
до 15 вересня.
Вступники подають
такі документи: заяву

на ім'я ректора за
встановленою
фор
мою, документ про
середню освіту (ори
гінал), медичну довід
ку (форма № 086/у),
видану
лікувальнопрофілактичним за
кладом, 4 фотокарт
ки 3\4 см, виписку з
трудової книжки.
Паспорт або вій
ськовий квиток пред’
являють особисто.
Приймальна комісія
працює щодня, крім
суботи й неділі, з 14
до 20 години в кімна
ті № 108.
Адреса технікуму:
316050, м. Кіровоград,

МСП-1, вул. Фрунзе,
6, Телефон 7-24-11.
їхати
автобусами
№№ 6, 8 або тролей
бусами №№ 3, 6, «А»
до
зупинки «Парк
їм. В. І. Леніна»,
Дирекція технікуму.
Зам. 095.
— . 1

«Молодой коммунар» —
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