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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить з І груди« 1939 р.

НАРІВНІ З ДОСВІДЧЕНИМИ

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Ю

НАБЛИЖАЄМО
ДЕНЬ ЗАВТРАШНІЙ
12 листопада 1984 року ЦК КПРС прийняв поста
нову «Про досвід роботи колективу Дніпропетров
ського комбайнового заводу імені К. Є. Ворошилова
по підвищенню ефективності використання виробни
чих потужностей на основі проведення атестації ро
бочих місць та їх раціоналізації». Наш кореспондент
зустрівся із заступником головного інженера заводу
«Гідросила» І. С. КОРЕЦЬКИМ і попросив відповісти
на кілька запитань з цього приводу.
КОР.: — Іване Степано
вичу, мені відомо, що іні
ціативу Дніпропетровсько,
го комбайнового заводу
імені К. Є. Ворошилова
працівники вашого під
приємства підхопили дав
но. Які це дає наслідки?
і. К.: — Диіпропетровці
атестацію робочих місць
почали з 1979 року. На на.
тому підприємстві робота
в цьому напрямі проводи
ться з початку цього ро
ку. Не можна сказати, що
ми цим раніше не займа
лися. Але здійснювані за
ходи мали безсистемний
характер. Досвід дніпропетровців дав нам науко
ву основу. Атестація ро
бочого місця проводиться
в чотири етапи. Спочатку
приходить комісія і ви
вчає,
наскільки робоче
місце відповідає сучасним
вимогам. Якщо умови пра
ці не дозволяють атесту
вати дане робоче місце,
намічаються заходи, які
треба здійснити для по
ліпшення роботи працюю
чого на даному верстаті.
Тільки при' виконанні всьо
го комплексу заходів ко
місія може знову розгля
нути питання про атеста
цію цього робочого місця.
Раніше, щодня
прохо
дячи повз якийсь верстат,
ми за звичкою вважали,
•що умови праці тут нор
мальні: верстат працює,
утримується в непоганому
санітарному стані, робіт
ники добре справляються
з виконанням планових
завдань. Чого ще бажати? 1
раптом ми виявляємо, що
тс, як ми працювали вчо
ра, зовсім не підходить
для сьогоднішнього дня:
робітникові незручно під
носити заготовки, багато
часу витрачається па дру.
горядпі
роботи, погана
'гігієна виробництва,
КОР.: — Чи можна го
ворити про конкретні циф
ри в плані проведення ате
стації робочих місць на
підприємстві?
І. К.: — Найкраще ця
робота налагоджена у це
ху № 2, де начальником
Б. О. Семсзенко. Тут про
ведено стопроцентну ате
стацію. Непогані резуль
тати у цехах № 5, № 8.
Сьогодні ми зрозуміли ве-

личезиу користь цієї спра
ви. На нашому підпрнємстві 2281 робоче місце. У
1984 році ми плануємо
атестувати 80 процентів із
них і за рахунок цього ви
вільнити 55 робочих місць.
Уже маємо ми 808 атестовашіх робочих місць в це
хах основного виробництва
та 144 у допоміжному.
КОР.: — Ви
сказали
«вивільнити за рахунок
цього». Чи можна навести
конкретний приклад, де
було б добре видно, за
рахунок чого це відбуває
ться?
і. К-: — От, скажімо, на
дільниці обробки шесте
рень H1U-32 раніше пра
цювало вісім верста jib. їх
обслуговувало вісім робіт
ників. Люди змушені були
всю зміну не відходити
від верстата. Розглянувши
умови їхньої роботи, ми
дійшли висновку, шо вер
стати треба додатково об
ладнати приладами актив,
ного контролю, вирішити
питання із забезпеченням
робочого місця необхідним
інструментом та заготов
ками і розвернути по два
верстата один напроти од
ного. Тепер шліфувальник
встановлює заготовку і
включає верстат.
Доки
триває обробка деталі (а
за її виготовленням слід
кує
прилад
активного
контролю), він має змогу
здійснити ту ж саму oneопцію па іншому верстаті.
Нині па цій дільниці пра
цює 4 чоловіки.
КОР.: — Іване Степано
вичу, крім технічної сторо
ни цієї справи, мені здає
ться, є і соціальна...
І- К.: — Справді, все це
робиться для кращого ви
конання планових завдань,
підвищення якості продук
ції, а також (і це в першу
чергу) для
поліпшення
умов праці. Ось для при
кладу, у цеху № 4 все ні
би було так, як треба. Піс
ля ретельного вивчення
комісія дійшла висновку,
що тут необхідно освітлен
ня довести до відповідних
санітарних ■ умов. Одним
словом, за цією ініціати
вою завтрашній день.
Інтерв’ю вів
В. АФАНАСІЄНКО.

У підсумки соціалістичйого змагання, що прово
дилось у межах району
під час збирання сільсько
господарських
культур,
увійшли й досягнення ав-

тотраиспортшіків. Началь
ник
автопарку
Сергій
Олександрович Козуля за
доволений:
попрацювали
хлопці непогано. Нарівні
з досвідченими водіями
ударно трудилися і моло
ді. Наприклад, комсомо
лець Леонід Предзимірськин водить МАЗ-5320.
За збиральний сезон цук
рових буряків перевіз 1800

О А ПІДСУМКАМИ третього кварталу
•-* на олександрійському заводі «Авто,
штамп» переможцем серед молодіжних
колективів став КМК по виготовленню
деталей на верстатах з числовим про
траленим управлінням (бригадир В. Т.
Трюх, групкомсорг О. Кравченко). Нині
ця бригада комуністичної праці працює
в рахунок грудня. Свій п’ятирічний план
молоді робітники дали слово виконати
до кінця серпня майбутнього року, ко
ли святкуватиметься 50-річчя стаханов-

тони. Зайняв третє місце
по автопарку!
Ритм перевезень зали
шався стабільно високим
упродовж усієї кампанії.
Водій Л. Предзимірський
вивозив корені із колгос
пів «Дружба» та «Зоря
комунізму»,- Щоденно пе
ревиконання норми вивело
його в трійку призерів.
На недавніх звітно-ви

ського руху. Вони зобов’язались підви
щити продуктивність праці на 2 процен
ти і знизити собівартість вироблюваної
продукції на 0,8 процента. Про те, як
КМК працює над виконанням цього
пункту соціалістичних зобов’язань, роз
повідають сьогодні бригадир комсо.
мольсько-молодіжноТ комплексної брига
ди В. Т. Трюх, майстер дільниці верста
тів з числовим програмним управлін
ням О, І. Жулинський, начальник цеху
П. І. Вадатурський.

+ 1% - 0,5%

НЕ ЗУПИНЯЮЧИСЬ
НА ПІВДОРОЗІ
В. Т.

ТРЮХ: — Можна

обіцяє, шо після закінчення
було б почати з цифр, бо са служби обов'язково прийде
ме вони насамперед свідчать працювати в рідшій цех.
О. і. ЖУЛИНСЬКИЙ: —
про те, як ніші працює колектив. Але я хочу розпо Незабаром проводжатиме
вісти про людей, про членів мо до лав Радянської Армії
моєї бригади, котрі, систе і Олега Гонцовського. Доки
матично перевиконуючи ви хлопці виконуватимуть свій
робничі завдання, творять священний обов’язок, на їх
ці цифри. Із двадцяти семи місці працюватиме молоде
робітників дев’ятнадцять — поповнення, бо йдуть у цю
комсомольці. Біографія на бригаду охоче. Це пов'яза
шого КМК тільки починає но, певно, з тим, шо спеці
ться — цієї осені виповнює альності оператора та на
ться два роки з того часу, ладчика верстатів з число
як ми стали єдиним колек вим програмним управлін
тивом. За цей період брига ням вимагають по тільки ро
да
поповнилася
новими боти рук, як ми кажемо, а й
хлопцями й дівчатами. Ба розумового напруження. На
гато приходить випускників дільниці у нас різні верста,
підшефної
п’ятнадцятої ти, але на будь-якому з них
ШКОЛИ. ШІСТЬ МІСЯЦІВ ВОНН може
працювати кожний
освоюють ази вибраної спе член * КМК.
ціальності, а потім, склавши
Коли
брали підвищені
екзамени строгій кваліфіка- соцзобов’язанпя, робітники
ціннім комісії, повноправни відчували, що резерви є. А
ми членами вливаються у якщо так, то треба їх вико
паш колектив.
ристовувати на повну силу.
Минулого літа з’явились І вагоме слово сказав у цін
у нашій бригаді вчорашні справі бригадир, бо від ньо
школярі Олег Гонцовськпн го як від керівника залежа
та Володимир Іидієнко. Ово. ла правильна організація
лодівіші спеціальністю опе кожної робочої зміни. А це
ратора верстатів з числовим нині особливо важливо, бо
програмним
управлінням, працює комсомольсько-мо
утвердилися
в колективі. лодіжний колектив не зав
Навесні Володимир пішов жди повним складом.
служити до лав Радянської
В. Т. ТРЮХ: - У бригаді
Армії, .але про нас не забу повинна бути висока трудо
ває. Часто від нього надхо ва дисципліна. Бо це — за
дять листи, в яких він ціка порука успіху. Боремось і
виться справами бригади, проти технологічних пору

потілвйиі 3
мм
верстатах
З часом ппийпр Г^ЬйеТ₽^гСЬ
часом прийде І майстерність,
ТО-лрнниі

шень, адже це мінус у нашій
роботі.
Хочу ще сказати про
взаємозамінність і взаемови.
ручку у бригаді. Кожного
новачка; котрий приходить у
паш колектив, прагнемо на
цілити па те, що кожний ро
бочий верстат повинен по
можливості
обов’язково
брати участь у технологіч
ному процесі, тобто ми про
ти невиправданих простоїв.
Не хвалюсь, але скажу, що
в комсомольсько молодіжно
му — один із найкращих
коефіцієнтів по використан
ню наявного устаткування.
У нас це не дивина, коли
оператор обслуговує відра
зу по два—три фрезерних
верстати, де операції по об.
робці деталей тривають до
двох і більше хвилин. Ось із
таких обов’язкових вимог,
неписаних законів колекти
ву, як трудова і технологіч
на дисципліна, взаємовируч
ка, висока вимогливість до
своєї роботи і роботи това.
риша, і складаються оті по
надпланові
проценти, зу
стрічні зобов’язання. .

О. І. ЖУЛИНСЬКИЙ; —

Володимир Терентіновнч не
сказав ще про одну важлпву деталь, яка, думаю, теж
вагомо впливає на виробни
чі показники бригади. Це
активна раціоналізаторська
діяльність. На нашій діль
ниці для молодих вннахід-

борних зборах, що про
йшли
иа підприємстві,
хлопця одностайно обра
ли членом бюро цехово?
комсомолі!. Попереду в
активіста, окрім чергових
рейсів, і добрі комсомоль
ські справи.'
В. НЕЧАЙ,
інструктор райкому
ЛКСМУ.

смт Олександрівна.
ппків роботи — непочатий
край. Приклад їм подає сам
бригадир. Одна з останніх
його рацпропозиції! спря
мована на вдосконалення
процесу обробки труби для
виготовлення
гвинтового
стільця і дала змогу значно
підвищити „продуктивність
праці.
Цікавими задумками ді
ляться і наладчики Віталій
Іванчснко та Володимир
Кравченко. У цьому році
члени КМК подали п’ять
рацпропозицій, всі вони за.
проваджені у виробництво.
Економічний ефект від цьо
го становить більше тисячі
карбованців.
Розмову
з бригадиром
комсомольсько - молодіжно
го колективу та майстром
дільниці підсумовує началь.
ник цеху П. 1. ВАДАТУР
СЬКИЙ:

— Відомо, що будь-який
колектив починається з ке.
рівнина. У цьому відношен
ні членам КЛІК по виготов
ленню деталей на верстатах
з числовим програмним уп
равлінням, вважаю, пощас.
тило, бо їхній бригадир —
то взірець умілого керівни
ка. Володимир Терентійович
не боїться брати в бригаду
новачків. Колектив постійно
працює з випередженням
графіка, молоді робітники
'завжди у творчому пошу.
ку, будь-який факт пору
шення трудової чи техноло.
гічної дисципліни не прохо
дить повз увагу хлопців і
дівчат. Рада бригади суворо спитає з винного, тихі
більше, що в кінці кожного
місяця саме вона з ураху.
ваннам усіх «за» і «проти»
виводить КТУ для кожного
робітника.
Так, творчо, злагоджено
працює колектив дільниці.
Використовують тут нові
верстати, і для роботи на
них потрібні саме такі за
взяті хлопці н дівчата, які
трудяться у комсомольськомолодіжній
комплексній
бригаді В. Т. Трюха. Тільки
б не зупинились вони на
гіівдорозі.
О. ПИЛИПЕНЙО.

м. Олександрія.

ро0оча ЗМІна- Бригадиру комсомольсько-молодіжної комплексної бригади по виго.
з числовим програмним управлінням В. Т. ТРЮХУ є про що поговорити з хлопця?Р°биТь зауваження, а новачків підбадьорить, мовляв, інші теж з азів починмкь
І досвід.
'
Фото В. ГРИБА.^^

--------- 2 стор.

«Молодий

15 листопада 1984 року

комунар»

НАШІ ЗДОБУТКИ — ТОБІ, БАТЬКІВЩИНО!

В гостях у казки

Сказати
чесно і щиро

Ще » року не минуло
відтоді, як при Кіроноградськом у чаву нол нвар ном у
заводі був створений ди
тячий танцювальний ко
лектив, яким керує 1. В.
Русул. його учасники, ви
хованці дитячих садків та
учні 1—2 класів, уже від
чули, як це не просто —
бути артистами. Адже ие
раз брали вони участь у
концертах, які проходи
ли в обласному центрі. У
репертуарі колективу чо
тири "танці: «Полька з
ляльками», «Танок із па
расольками», «Танок ма
леньких каченят», та «В
гостях у казки».
11 листопада на оглядіконкурсі художніх само
діяльних колективів райо
нів області, який проходив
у Палаці культури імені
Жовтня, дитячий танцю
вальний колектив Кірово
градського
чавуноливар
ного заводу був визнаний
кращим.

Наша районна комсомольська організація протягом
багатьох років виховує молодих хліборобів, якими гор
дяться наша область і республіка. Не один раз пере
можцем обласного соціалістичного змагання молодих
комбайнерів ставав Андрій Трюхан із радгоспу «П’ятихатський». Займав призові місця і в республіці. Очолю

вав змагання Микола Малиця з колгоспу імені Карла
Маркса. Високими результатами прославив нашу район
ну комсомолію комбайнер із колгоспу «Перше травня»
Віктор Миколенко. Саме йому випала честь вручити
президії XXIV з’їзду ЛКСМ України символічний ком
сомольський коровай.

Уже давно і А. Трюхан, і М. Малиця, і В. Миколенко—
наставники, виховують молоду механізаторську зміну.

На них, комуністів, рівняються ті, хто недавно почав
вести рахунок першим тоннам зібраного хліба, хто мріє
про місце за стерном степового корабля.
Є ким і нині гордитись комсомольській організації
району. Нарівні з досвідченими працюють молоді. В
число передовиків соціалістичного змагання району на

цьогорічних жнивах потрапили комсомольсько-молодіж
ний комбайновий екіпаж Василя Булавки з колгоспу «Ро
сія», комбайнер Леонід Фурса з колгоспу імені Карла
Маркса, жаткар Анатолій Данилков із колгоспу імені
Чкалова.

8300 центнерів збіжжя видав комсомолець Василь Бу
лавка з бункера своєї «Ниви» у перше літо після мину
лої комсомольської конференції. Це був Другий резуль.
тат з області. За трудовий успіх механізатора було на
городжено туристичною путівкою в Народну Республіку
Болгарію, В. Булавка, член міжнародного механізатор
ського клубу «Кіровоград — Толбухін», знайомився тоді
з досвідом своїх ровесників із братньої країни, ділився
своїми задумами.

Росте, набирається знань, мудріша« молода хлібороб
ська сім’я. Тільки нинішнього року на полях господарств
хліб збирали 27 комбайнових, 45 автомобільних комсо
мольсько-молодіжних екіпажів. Нині закінчили збирати
кукурудзу в районі. І майже кожен третій гектар —
комсомольський.

Йдуть випускники шкіл не тільки до трактора і ком
байна. Важливий фронт сільськогосподарського виробництва — тваринництзо. Останніми роками комсомольці
мобілізовуються на високі результати у тваринницькій
галузі. Так, за підсумками соціалістичного змагання ми
нулого року серед МОЛОДИХ доярок восьмеро пересту
пили 3-тисячний рубіж по надоях молока від кожної
корови. Добрими успіхами відзначають доярки й ниніш.
ній рік. Один приклад: комсомолка Лідія Шелест з рад

госпу «П ятихатський» виконала своє річне завдання до
дня 60-річчя присвоєння комсомолові імені В. І. Леніна,
юбто майже за півроку! До кінця року вона пересту
пить чотиритисячний рубіж.
Вагомий внесок у виконання Продовольчої програми
роблять і школярі. Учні Петрівської середньої школи
звернулися до своїх ровесників через районну газету—
допоможемо нашим батькам вирощувати кукурудзуі
Ініціатива, яку схвалило бюро обкому комсомолу, нині
живе і діє. її підтримали всі школи району. Учні догля
нули і виростили качанисту на 800 гектарах.
Помітне прагнення випускників шкіл йти в життя бать
ківськими стежками. Якщо ще років три тому в селах
залишався кожен шостий десятикласник, то в нинішньо
му році 23,5 процента випускників середніх шкіл обрали
собі сільські професії.

За звітний період районній комсомольській організа
ції доводилось вирішувати чимало проблем. Так, не на
належному рівні, думається, у нас стан комсомольської
політосвіти. Місяць тому довелось мені побувати на
занятті політшколи у колгоспі «Перше травням. Добре
підготувалася до заняття пропагандист Наталя Козачинська, а от прийшла на навчання лише половина слу
хачів.

Чимало нерозв’язаних проблем ще в нас і в плані
організації змістовного дозвілля молоді. А там, де мо
лодим нічим зайнятись у вільний час, зростає кількість
правопорушень. Треба самокритично зізнатись, що в
організації боротьби проти них відсутні чітка система,
конкретність і цілеспрямованість. Окремі первинні орга
нізації не зазжди дають принципову оцінку фактам по
рушення соціалістичної законності і правопорядку, рід
ко виносять ці питання на засідання комітету комсомолу.

Ось такий, приміром, факт. Цього року райком ком
сомолу надіслав чотири повідомлення в комсомольську
організацію колгоспу «Росія» про порушення громад
ського порядку комсомольцями господарства. Але ко
мітет комсомолу колгоспу не спромігся розглянути по
ведінку бодай одного порушника на зборах чи засідан
нях. Подібний стан справ у комсомольських організа
ціях радгоспу «П’ятихатський», райспоживспілки, між
колгоспної будівельної організації.
Два місяці тому райком комсомолу провів пленум, де
йшла серйозна розмова про активізацію боротьби ком
сомольців із правопорушеннями. Треба викорінювати
формалізм у розе язанні цих важливих завдань.
Комсомольці і молодь району до своєї конференції
підійшли з хорошими здобутками. Але на конференції
йтиме мова не лише про них.
Кожному комсомольцю
треба чесно подивитись один одному у вічі і сказати
відверто про те, що ще заважає нам сьогодні жити й
працювати.

М. ПЛАТОШИН,
перший секретар Петрівського райкому
ЛКСМ України.

«Ударниці» — так говорять про більшість швачок цеху № 5 по пошиву
чнх пальт Кіровоградського швейного об'єднання. Бригадир КМК К. І. ПОЛОЗЮК
має надійного помічника — групкомсорга бригади Людмилу РУДЕНКО (на знімку
зліва). Училася вправності дівчина У Г. П. РОЙТМАН, ветерана виробництва, котра
п’ятирічну завершила ще до Дня Конституції. Нині Люда вже працює за третім
розрядом.
Фото В. ГРИБА.

КРИТИКА НЕ ЗАРАДИ КРИТИКИ
П РИЗНАЧЕНІ па п’яту
•• годину вечора, збори
у колгоспі «Дружба» по
чалися лише на початку
сьомої. Секретар комсо
мольської організації гос
подарства Антоніна Опришко була у розпачі:
перші звітно-виборні збори
за її секретарювання, і та
ка ось прикрість. Однак
можна знайти і виправдан
ня тим, хто запізнився. Бо
в полі закінчували збира
ти кукурудзу і цукрові бу
ряки, в городній бригаді
дочищали" моркву, цибулю
— на цих роботах була
зайнята значна частіша
молодих колгоспників. Тим
більше, що у господарстві
три відділки, які розташо
вані далеченько один від
одного. Тому до Маловодянського сільського бу
динку культури, де були
призначені збори, комсо
мольці з інших сіл до п’я
тої години зібратися не
встигли.
Такий початок, чесно
кажучи, викликав у мене
дещо упереджене ставлен
ня до зборів. Подумалось:
якщо так збираються хлоп,
ці й дівчата, то, значить,
пройдуть збори без вогни
ка, за шаблоном.
Однак із перших хвилин
звітної доповіді секретаря
комсомольської організації
зрозуміла, що помилилась.
Антоніна очолює спілчан
колгоспу близько шести
місяців (попередній сек
ретар ніші керує одним із
відділків). Дівчині нелегко
було попервах справлятись
із тими обов’язками, що
постали перед нею, як пе.
ред комсомольським ва
тажком. Недоробок і у чле
нів комітету комсомолу, і
у його секретаря було чи
мало. Про це Антоніна від
верто сказала з трибуни
зборів. Болючим місцем
ще залишається явка хлоп
ців і дівчат на комсомоль
ські суботиики. В цьому

ПіСЛЯ\
вивтмну

«ЧОМУ
РОЗПАДАЄТЬСЯ
БРИГАДА?»
Відповідь на критичний
матеріал, вміщений під та
ким заголовком у сМК»
1 листопада ц. р.. надіслав
перший секретар Ленінсьного райкому комсомолу
м. Кіровограда І. ПАВЛОВ,

О. ДУМЕНКО.

холодно (хоч і проведено
парове опалення).
1 про незадовільну ро
боту оперативного ком
сомольського загону го
ворила
комсомольський
секретар. Певно, ие ду
же сумлінно ставився до
свого партійного доручен
ня керуючий
відділком
Анатолій Москаленко, який
як член парткому відпові
дав за роботу онерзагону.
Недопрацьовує і «Ком
сомольський прожектор».
Складається враження, що
начальник штабу «1\П»
Світлана Волох частенько
забувала про своє комсо
мольське доручення. За
цілий рік члени штабу не
зуміли навіть оформити
свій стенд, а рейди прово
дились вряди-годи.
— Усім цим проблемам,
про які говорилось вище,
і комітет комсомолу, і я
як секретар, — вказала у
звітній доповіді А. Оіірншко, — приділили мало ува
ги. Якби иойовитіше, напо
легливіше працювала на
ша комсомольська органі
зація, багато б критичних
зауважень сьогодні було
знято з порядку денного.
Що ж, похвально, що
комсомольський секретар
з такою самокритичністю
підійшла до діяльності
своєї й очолюваного нею
комітету. Досить критич
ними були і виступи спіл
чан Людмили Маркевич,
Олександра Гудзя, Любові
Горлової, Людмили Легерди. Але відрадніше бу
ло б слухати на звітно-ви
борних зборах, що ось тето питана у нас було не
допрацьоване, ця робота
теж була не на високому
рівні, та завдяки старан
ності членів комітету вона
налагоджується.
Думається, що новооб
раний комітет комсомолу
ліквідує шінішні прорахункн.

році була особливо потріб
на допомога молодих на
збиранні овочів і фруктів,
бо урожай уродив хоро
ший (вперше господар
ство здало державі більше
тисячі тонн городини, по
кривши
свій трирічний
борг), а робочих рук не
вистачало. Та на суботники з’явилися лише окремі
спілчани, у той час, як
майже щодня працювали
на колгоспному
городі
учні Маловодянської, Чор-

ідуть одиниці”, а цс зна
чить, що профорієнтаційна
робота з учнями ведеться
на дуже низькому рівні.
Ось у цій справі і сказав
би своє вагоме слово загін
виробничих вожатих. Ко
ли ж і приходять молоді у
тракторну бригаду чи автогараж, то буває ще н
так, що ті, хто призначе
ний до них наставниками,
вчать хлопців не розбира
тися у техніці, а загляда
ти у чарку. Звичайно, це

ноозерської та Ждаиів.
ської шкіл. Який же при
клад показують їм старші
товариші?
Сьогодні
закріплення
молоді на селі — один з
найважливіших напрямів
роботи сільського комітету
комсомолу. Однак шеф
ський сектор, за який від
повідала Галина Кошмітько, ніякими успіхами по
хвалитись не. може. Дав
ним-давно повинен існува
ти загін виробничих вожа
тих, але його немає навіть
на папері. А він необхід
ний, особливо зараз, коли
втілюється в життя рефор
ма школи. Про це сказала,
зокрема, під час обгово
рення доповіді і вчителька
Маловодянської
восьми
річки Любов Гордова.
У господарстві ие виста
чає кадрів, щоб організу
вати двозмінну роботу в
рослинництві, потрібні ро
бочі руки і на інших діль
ницях, однак за направ
ленням колгоспу в профе
сійно-технічні
училища

великий прорахунок ради
наставників, яку очолює
В. В. Телегуз, але ж нічо
го не робив тут і комітет
комсомолу.
Немає чим похвалитись
і членам комсомольського
комітету Марині Черезапченко та Івану Чсрнятнпському, які відповідали за
культмасову роботу. За
(звітний період не було
проведено жодного свят,
нового вечора, зустрічей з
ветеранами Великої Віт
чизняної війни чи праці.
Не практикуються у гос
подарстві вечори-проводн
юнаків до лав Радянської
Армії. Великі проблеми є
у діяльності Маловодяпського сільського буднику
культури.^ Ного завідуюча
Галина Кошмітько, член
комітету комсомолу, бід.
кається, що немає у їхньо
му вогнищі культурі! Ні
якої самодіяльності, бо
відсутній музичний керів
О. СКИРТА НЬ,
ник. Та й навряд чи пра
спецкор «Молодого
цювали б які гуртки, адже
комунара».
у приміщенні нестерпно Долинський район.

Стаття, повідомив він, об
говорена в усіх бригадах
взуттєвої фабрики. Комітет
комсомолу
підприємства,
спільно
з
колективом
швейників цеху № б. про
вів засідання, на якому
розглянуто стан справ У
Цеху.
Критичні зауваження на
адресу
комсомольського
активу фабрини визнані
правильними. Обрано но
вого групкомсорга брига
ди. Відділ надрів підприєм
ства проводить роботу по
забезпеченню цеху моло
дими робітниками. Тільни
в жовтні в цеху появилося
10 нових працівників. Пла
нові завдання за жовтень
цех виконав.
Щодо забезпечення мо
лоді фабрики житлом. Бу
дується благоустроєний сі
мейний
гуртожиток для
працівників
легкої про
мисловості по вулиці Жовт
невої революції. Там пе
редбачені місця І для мо

лоді
взуттєвої Фабрики
Однак до кінця 1985 — по
чатку 1986 рр. гуртожиток
в експлуатацію не буде
зданий
через
невисокі
темпи будівництва.
Питання про стан справ
У комсомольсько-молодіж
них колективах озято на
контроль відділом комсо
мольських організацій рай
кому комсомолу.

«коли
МОЖЛИВЕ
НЕМОЖЛИВЕ»
Так називався
критич
ний матеріал, який опублі
ковано на сторінках «Мо2яя?,го»комунаРа* 30 серпЦ. Р. у відповідь на

скаргу молоді села Крас
нопілля
Голованіоського
району. До редакції з при
воду проблем, зачеплених
У.газетній статті, надійшла
відповідь від в. о. завідую
чої відділом’ культури рай
виконкому С. ЖИКОВОЇ:
«Після виступу газети
райвідділ культури провів
таку роботу:
— на посаду завклубом
села Краснопілля призна
чено Т. !. Штанько;
— затверджено
репер
туар музики, яка звучить
У барі й кафе райцентру;
— регулярно
проводя
ться
вечори відпочинку
для молоді в районному бу
динку культури;
— посилено контроль за
роботою клубних занладів.
Регулярно
здійснюються
перевірки на місцях.
Ремонт сільського клуб'/
В селі Краснопілля зМХ°'
диться у завершальній ст
Дн*.

15 листопада 1984 року

«Молодий

комунар»

З стор.
лення читачами своїх від
повідей. За гарно, з ви
гадкою написані й оформ
лені відповіді буде нара
ховуватися до 7 балів про.
тягом кожного туру,
4. Переможців буде ви
значено до кінця ппніш.
нього року. Підсумки вік
торини буде опубліковано
в одному з перших номе
рів «Молодого комунара»
в Новому, 1985 році.

ПРЕМ'ЄРА РУБРИКИ
До редакції надходить
чимало листів, у яких ви,
юні друзі природи, роз
повідаєте про диких і
свійських тварин та пта
хів. Частину ваших лис
тів. ми публікували про
тягом року, а інші на
штовхнули нас на дум
ку звернутися за пора
дою до всезнаючого Лі
совичка. Цей симпатич
ний дідусь знає про при
роду геть усе. Він від
нині й відповідатиме на
запитання, що стосую
ться її законів і загадок.
Отже, прем’єра рубри
ки. Лісовичок відповідає
на лист Л. Тимошенко зі
Світловодська.
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Недавно
край дороги
знайшла я щиглика. Він но
був поранений, але літати
не міг. Мені навіть здало
ся, що він зрадів, коли я
принесла його додому. По
садила пташку в клітку,
насипала насіння. Як вона
накинулася на їжу! Вияв
ляється,_ щиглик буо дужз
голодний, через то й зне
силів, Але зараз ще скрізь
вистачає будь-якого кср.
му — є і насіння бур’янів,
і горобина, та й комахи ще
не всі поховалися. Чому ж,
пташка, яку я знайшла,
ледво не загинула з голо
ду/

Люба ТИМОШЕНКО,
12 років.
м. Світловодськ.

обхідно цього вчити. 10—
15 днів дайте йому полі
тати по кімнаті або у про
сторій вольєрі. 1 лише піс
ля того, як він навчиться
робити іуражі й піруети у
повітрі, можна вважати,
що з одним завданням ви
справилися.
2. Привчити птаха до
корму, який даної нори
року є у природі, треба не
пізніше як за 7—10 днів
до вильоту. На початку
травня снігурам, чижам,
чечіткам, щигликам, зеле
нушкам найбільш доступ
ними видами їжі будуть
квіти кульбабок, насіння
бур’янів. У більшості ко
махоїдних птахів легко
відновлюється властивість
ловити комах. Ллє перед
тим, як випускати пта
шок, їх треба навчити, (як
що вони не вміють) иоїда.
ти - живих
борошняних
черв’яків у клітці. Цих
птахів слід випускати тіль
ки влітку (червень — ли
пень), коли у природі є до
сить кормів.
У хижих птахів та сов,
які довго прожили у нево
лі, майже ніколи не від
новлюється швидкість ре
акції, необхідна для від
лову своїх жертв. Навіть
після порівняно короткого
перебування цих птахів у
неволі випускати їх не
слід. Адже разом з волею
треба дати їм і шанс ви
жити.
Тому, Любо, не поспі
шай,
відігрівши
свого
щіглика, знову випускати
його, бо він загине.

Запрошуємо до вітальні
В області активно впро
ваджується нова форма
духовного
спілкування
людей — музичні віталь
ні. Вже працюють вони
при Липнязькому СБК
Добоовеличківського ра
йону, Олександрійському,
Онуфріївському РБК, бу
динках культури колгос
пів «Перемога» та імені
40-річчя Жовтня Вільшанського району.
Музична вітальня «ЛІНІ
рідний край» Новомиргородського міського бу
динку культури — одвл
з кращих в області. Во
на гостинно розчинила
свої двері у 1982 році.
За час роботи вітальні
пже було проведено чпма—-чо зустрічей, вечорів. Се
ред них «Працюй завтра
краще,
ніж
сьогодні»,
«Подвиги ваші безсмерт
ні», «Справа в надійних

2. Що ви знаєте про
пугача? Чому цього птаха
занесено до Червоної кни
ги УРСР?
3. Взимку ставки та річ
ки нашого краю вкриваю
ться льодом. Як вдається
перезимувати під нам ри

УВАГА, КОНКУРС!

Дорога редакціє!

радить
Ти луже добре зробила,
Люби,
що пе залишила
птаха в біді. А з ним і
справді трапилося
лихо.
Він, напевно, опинився на
волі, тривалий час
прожнвши у когось удома у
клітці. Якщо таку пташи
ну випустити на волю, то
на неї чекає неминуча за
гибель. Так, певно, і щиг
. вхліік,
лик, який потрапив до те.
' ;, не зміг сам відшукати
собі корму — віп же звик
знаходити його у своїй го
дівниці. Не зміг вій і по
летіти на якийсь пустир
шукати насіння бур янів,
яким він лащиться, бо у
птаха
стали
слабкими
крильцята — у клітці не
було місця для тренувань.
Людина, яка випустила
щиглика, можливо, не зна
ла, що більшість відновле
них для утримання у не
волі птахів уже не повер
тається до колишнього
життя. Але не можна вва
жати, що, потримавши де
який час птаха у неволі,
його вже не можна ви
пускати на волю,
1 Іравпльно підготовлені
до вильоту птахи швидко
відновлюють стереотип по
ведінки ВІЛЬНОЇ особини і
повертаються па лоно при
роди.
Щоб відпустити пташину
на волю, любителям при
роди слід:
1. Упевнитися: вона вміє
нормально літати, знаходи
ти корм, що її фізіологіч
ний стан відповідає порі
року. Якщо птах добре лі
тати не ВМІЄ, то його не-

треба охороняти? Приве
діть приклад реліктової
рослини, яка росте у сте
пах та лісостепах України.

руках», «Сіяч розумного,
доброго, вічного».
Основна форма роботи—
організація вечорів за про
фесіями. Проводились но
ші для працівників побу
товою
обслуговування,
легкої промисловості, вчи
телів, доярок-тритнеячпнць,
лекторів - пропагандистів
шкіл партійного і комсопольського навчання. Від
булися всчорп-зустрічі чле
нів бюро райкому Ком
партії України з ветерана
ми партії, жіпкамп-керівііпками.
Влаштували й вечір для
голів колгоспів. Адже ке
рівники господарств, як
правило, не мають змоіи
зібратися
разом
часу
нема. Отож і скликали їх
телеграмою такого змісту:
«З’явитися
до райкому
партії разом з дружиною».
Прибулих чекав сюрприз—

Так ми вирішили назвати переднозорічну віктори
ну для любителів і знавців природи нашого степово
го краю, яку редакція проводить спільно з облас
ною організацією Українського товариства охорони
природи. У вікторині можуть взяти участь клуби,
станції, гуртки юних натуралістів, любителів приро
ди, а також усі бажаючі. Одним із завдань вікторини
є виявлення інтересу читачів «Молодого комунара»
до питань природоохоронної тематики. Жюрі чекає
від учасників вікторини порад і пропозицій щодо
організації конкурсу.

УМОВИ ВІКТОРИНИ
1. Вікторина проводиться
у два тури: перший тур —
у листопаді, ^другим — у
грудні і 984 року. Строк
надсилання відповідей —
десять днів за поштовим
штемпелем після опубліку
вання в газеті запитань
вікторини.
2. Кожному з учасників

вікторнни нараховуються
за відповідь на кожне з
питань бали від 0 до 10—
в залежності від повноти
відповіді. Переможці ви
значаються за. сумою ба
лів, одержаних протягом
двох турів.
3. При підведенні під
сумків буде враховано ху
дожність викладу і оформ

5. Учасникам вікторнни
(незалежно від того, колективник чи індивідуаль
ним), які займуть за під
сумками двох турів перціі
три МІСЦЯ, буде вручено
цінні й незвичайні ново
річні подарунки!

ЗАПИТАННЯ ПЕРШОГО
ТУРУ ВІКТОРИНИ
1. Які рослини назива
ють реліктовими? Чому їх

бам та жабам? Що
жуть зробити люди для
краще
того, щоб рибам
знмувалося?
4. Що ви знаєте про пам’ятки природи Кіровоградщшіп? Назвіть їх.
5. Як називається хут
ровий звір, зображений
на малюнку? Чи зустрічає
ться він на Кіровоградщині? Що ви знаєте
про
цього звіра?

ГОСТРИЙ СИГНАЛ

Заспокоїлись...
Поняття «харчова промисловість» ми

звикли пов’язувати з такими поняття.

ми як «висока культура», «чистота»,
«порядок», «акуратність». Але те, що

представники

обласної

Українського

товариства

організації

природи, міської санітарної

та Ленінського

районного

охорони
служби

комітету

народного контролю побачили на те.

риторії Кіровоградського об’єднання
пивобезалкогольної

промисловості,

свідчило зовсім про інше.

Холодна, чиста і прозора днина
Акація колюча на степу
Збирає снігу першого крупу,
І червоніє □ балочці калина.
А сонце на осінній
. степ спочилий
Вже дивиться
зимовими очима...
Фотоетюд В. ГРИБА.

вечір у музичній вітальні.
Запам’ятався вечір вша
нування ветеранів праці,
що був присвячений пра
цівникам легкої промисло
вості. Теплі слова адресу,
валися Ганні Карпівні Ти
мошенко. Тридцять два
роки трудиться вона на
шкірзаводі. Жінка вже на
пенсії, але без свого ко
лективу, без роботи не
уявляє життя.
Нині працівники будин
ку культури та його само
діяльний актив готуються
провести вечори вшану
вання багатодітних мате
рів, вечорн-розповіді про
ветеранів праці, вечорнзустрічі з провідними са
модіяльними колективами
району.
Л. СМОЛЯК,
заступник директора
обласного науково-ме
тодичного центру на
родної
творчості
І
культурно . освітньої
роботи.

Як же на ці та інші недоліки в охо
роні природи реагує пост «Комсо- !
польського прожектора» на чолі з
інженером-конструктором
Володи
миром Різником? На жаль, ніяк. Хоча
штаб «КП» й не бездіяльний. Просто
в комсомольській організації об’єд
нання пиво-безалкогольної промис
ловості на природоохоронні питання
ніхто не звертав увагу спілчан. Одна
з причин — відсутність будь-якого
контакту з первинною організацією
Українського
товариства охорони
природи. Ірина Книжник, секретар
комсомольської організації не змог
ла навіть назвати, хто ж очолює орга
нізацію УТОП підприємства. Певно, в
цьому не стільки її вина, скільки за
водських любителів природи, які так
замаскувалися, що й не чути про них.
Однак самій Ірині, як інженеровітехнологові по якості, слід би більше
цікавитися питаннями охорони при
роди й частіше турбувати адмі
ністрацію з приводу захаращеності
території. Зокрема — підключити до
цієї справи комсомольців, пост «КП».

Учасники рейду виязили на терито
рії підприємства розлиті нафтопро
дукти, які де-не-де утворили навіть
калюжі. Не вдалося виявити якоїсь
певної системи при складанні сміття,
металолому, відходів виробництва.
Треба сказати, що попередні анаТе ж саме і з вихідними матеріала логічні рейди не виявляли на терито
ми. Не виключено, що дощові води рії даного підприємства схожих недо
можуть змивати все це в річку Інгул. ліків. Певно, що їх появу спід пов’я
А це значить, що територія підпри зувати із самозаспокоєністю і комсо
ємства є забруднювачем навколиш мольських «прожектористів», і люби
нього середовища. До того ж пило телів природи, й адміністрації.
очисні установки у місцях викидів у
атмосферу не паспортизовані, хоча
М. ГАМОВ,
договір на їхню паспортизацію в 1984
С. ПЕТРЕНКО.
році й складено.
м. Кіровоград.

НА ЕКРАНІ-«БЕРЕГ»
16 листопада з нашій
країні відбудеться ще од
на Всесоюзне прем'єра —
цього разу художнього
фільму О. Алова і В. На
умова «Берег». У нашій об
ласті фільм вийде на ек
рани одночасно у восьми
кінотеатрах:
«Комсомо
лець» і «Ятрань» м. Кіро
вограда, імені Т. Г. Шев
ченка м. Світловодська,
імені В. І. Леніна м. Долинської, кінотеатрі імені
Ю. Гагаріна м. Гайворона,
«Дружба» емт Новгородки,
«Мир» Ульяновки та «Інгу
лець» Петрового.
Фільм «Берег» створено
на кіностудії «Мосфільм»
за
відомим
романом
лауреата Ленінської пре
мії, лауреата . Державних
премій СРСР та РРФСР
Юрія Бондарева, чиї ро
мани та повісті «Батальйо
ни просять вогню», «Ос

танні залпи», «Тиша», «Га
рячий сніг», «Вибір» ши
роко відомі не тільки у на
шій країні, але й за її ме
жами. Це ж можна сказа
ти й про фільми, створені
прославленим
режисер
ським дуетом — «Тривож
на молодість», «Біг», «Ле
генда про Тіля», «Тегеран.
43». І ось на екрани вихо
дить спільна робота май
стра художньої прози і
майстрів кінорежисури —
фільм «Берег». Дія його
відбувається в двох часо
вих вимірах: у наші дні й
навесні 45-го року, яка
оживає в пам’яті головно
го героя — письменника
Вадима Нікітіна. «Берег»—
не просто розповідь про
любов радянського офіце
ра та молоденької німкені
в останні дні війни, це
розповідь про долі цілого
покоління і в Радянському

Союзі, і в Німеччині, роз
повідь про складні зв’яз
ки між поняттями «люди
на і війна», «людина й іс
торія». Актори Н. Бєлохвостикова
(Емма)
та
Б. Щербаков (Нікітін) по
казали своїх героїв і в
юності, і в зрілому віці з
однаковою, підпорюючою
переконливістю. У фільмі
є ще цілий ряд актор
ських удач. Це і сержант
Меженін,
образ
якого
створив
відомий актор
В. Гостюхін, і старий сол
дат Зикін (В. Заманський),
і лейтенант Княжко у ви
конанні молодого актора
В. Сторожика.
І. ПІДОПРИГОРА.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО,

4 стор

«Молодий

комунар»

15 листопада 1984 року

Служба побуту — студентам
не більше трьох годин.
Будь-якою з цих по
слуг ви можете скори
статись в комплекс
них приймальних пунк
тах, розташованих за
місцем
проживання.
Телефон для довідок:
4-14-41.

Е ТАК давно як закінчилась літня сесія,
промайнуло таке довгождане, таке бажа
не, але таке коротке літо. Зараз навчання в
повному розпалі, немає коли, як кажуть, у
гору глянути. Але навчання навчанням, а про
свій зовнішній вигляд теж необхідно подбати.
Ось тут і стає у пригоді міська служба побу
ту, кваліфіковані майстри якої постійно скла
дають своїм замовникам екзамен майстер
ності.
«Старожили» — студенти других, третіх...
курсів вузів, технікумів, училищ уже, напевне,
знають адреси побутових комплексів та бу
динків побуту. А як бути тим, хто щойно став
першокурсником? Дуже просто — прочитати
нашу газету, в якій ми даємо адреси побуто
вих комплексів.

Н

У БУДИНКУ ПОБУ
ТУ «ІНГУЛ», який роз

ташований на площі
Декабристів, ви може
те замовити сукню,
костюм, демісезонне
та зимове пальто, які
вам пошиють за остан
німи вимогами сучас
ної моди висококвалі
фіковані майстри фаб
рики індпошиву та ре
монту одягу. До речі,
такі ж замовлення ви
можете зробити без
посередньо на фабриці
за адресою: вулиця
Леніна, 23. Тут же ви
можете замовити спід
ницю чи сукню з еле
ментами плісе, гофре.
Звичайно, мода не
стоїть на місці. І в
зв'язку з різною змі
ною форм і пропози
цій наш одяг мораль
но «старіє»: швидше,
ніж настає його фізич
на непридатність. Як
що ви звернетесь за
послугами до майстрів
ательє № 4 (в будинок
побуту «Інгул»), № 5
(вулиця
Компанійця,
69, телефон 2-37-85),
№ 6 (вулиця Ленін
градська, 85, телефон
7-00-03),
то вашому
застарілому одягу на
дадуть модного, сучас
ного вигляду.
# * ♦

♦

Карла Маркса 32/11,
вулиця Короленка, 36,
вулиця Волкова, 9, ву
лиця Героїв Сталінграда (будинок побуту
«Темп»), вулиця Па
цаева, 25.
♦ * *
Як би акуратно ви
не носили сукню, кос

Якщо ви мешкаєте в
гуртожитку, вам, зви
чайно, не доводиться
прати постільну білизну
і ви не знаєте, скільки
йде часу на цю досить
копітку і, можна сказа
ти, важку роботу. А от
тим студентам, що жи
вуть на квартирах чи
у рідні, доводиться
прати білизну самим.
І тут вам на допомогу
прийдуть знову ж таки
майстри сфери .послуг.
Цього разу ОБЛАС

тюм, плащ, пальто, все
одно час від часу їх
треба здавати в хім
чистку. Адже так при
ємно бачити одяг зно
ву чистим, без жодної
пилинки. Прийняти від
друзіє поздоровлення
з обновою і знати, що
ця річ — ветеран у ва
шому гардеробі, а за
раз тільки
почищена
чи пофарбована в ін
ший колір! І все це зав
дяки хімчистці. Вона і
чистить,
і виводить
плями, і апретує швей
ні вироби.
Майстри
обласної
фабрики
хімчистки
одягу та прання білиз
ни постійно працюють
над
вдосконаленням
своїх послуг і впровад
женням нових. Так, не
щодавно ними був за
проваджений
такий
новий вид послуг, як
термінова
хімчистка
одягу у присутності
замовника, або в строк

НОЇ ФАБРИКИ ХІМ
ЧИСТКИ
ОДЯГУ ТА
ПРАННЯ БІЛИЗНИ.

Білизну
в прання
можна здати в таких
приймальних пунктах:
вулиця Карла Лібкнехта, 88, вулиця Карла
Лібкнехта, 26, Еулиця

ф

♦

Ви ще навчаєтесь у
вузі чи технікумі. У де
котрих вже наближає
ться пора дипломних
робіт. Де віддрукува
ти курсову чи диплом
ну роботу?
Курсову чи диплом
ну роботу, статтю чи
реферат можна відда
ти до друку в бюро
машинопису фірми по
бутових послуг «РАЙ
ДУГА», яке розташо
ване по вулиці Гагаріна, 7. Телефон для до
відок: 4-14-41.
Якщо ви вивчаєте
англійську мову, але
знаєте її не так як вам
хотілось би, в цьому
вам допоможуть
ви
кладачі
англійської
мови, які працюють
при фірмі
побутових
послуг «Райдуга». Те
лефон для довідок:
4-14-41,
♦ ♦ *

ми можна скористати
ся в студії:
— звукозапис окре
мих виконавців та не
великих груп;
— виготовлення зву
кового листа (вітання
зі святом, знаменними,
ювілейними та пам'ят
ними датами);
— запис на гнучку
платівку або магніто
фонну стрічку улюбле
ної мелодії, пісні.
Якщо ви будете ро
бити замовлення без
посередньо в студії
звукозапису, то може
те самі зробити запис
вашого поздоровлен
ня.
Якщо ж надішлете
замовлення
поштою,
то
ваше привітання
прочитає диктор сту
дії.
В арсеналі студії зву
козапису ОБЛАСНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «ПОБУТРАДІОТЕХН І К А»,

яке знаходиться по ву
лиці Гоголя, 85, є сотні
цікавих записів, які ре
гулярно поповнюються.
Звукозапис
/ложна
зробити також і в фі
ліалах студії, які роз
ташовані в Олександ
Чи любите ви музи рії, Знам’янці, Світловодську, Новоукраїнці.
ку?
*
♦
Звичайно, так. Та ін
шої відповіді ми й не
Антон Павлович Че
чекали. Музика буває
хов
сказав: «У людини
різна: народна і кла
все
має бути прекрассична, камерна І ест
радна. Отже, кожний
любить те, що йому
до душі. І якщо ви
справжній
любитель
музики, то без усяко
го сумніву у вас є фо
нотека. Хай ще не та
ка, як вам хотілось би
мати, але є.
А якщо ви вже зби
раєте фонотеку, то без
майстрів студії зву
козапису вам, звичай
но, не обійтись. У її фо
нотеці багато записів ним: і обличчя, і одяг,
популярних
мелодій і душа, і думки...».
Так, красивий і зруч
радянської і зарубіж
ної естради, камерної ний одяг багато що
і симфонічної музики, значить, та якщо взяти
народні пісні і танці. ще й таку пору року
Запис ви можете зро як осінь, коли вже тре
бити безпосередньо в ба подумати не лише
студії звукозапису, або про плащ чи пальто, а
платівку єам пришлють й про красивий, еле
гантний
капелюшок,
поштою.
Ось якими послуга який би пасував вам

РИЗЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ
при <Саркана текстильниеце» по виготовленню меблевої
тканини й махрових рушників

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
по таких спеціальностях:
ткаля, прядильниця, мо
тальниця, оператор машин.
Приймають дівчат віком

«Молодой коммунар» —

від 15 років з освітою за
8—10 класів.

Для вступу треба, пода
ти такі документи: зайву,

свідоцтво про народження
або паспорт (з відміткою
про виписку), документ
про освіту, медичну довід
ку, 2 фотокартки.

316050, МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

вул. Луначарського, 36.
БК 05607.

Обсяг 0.5 друк орк.

Ін єн« 61103

на його ремонт прий
мають безпосередньо
на ФАБРИЦІ ІНДПО
ШИВУ
|
РЕМОНТУ
ВЗУТТЯ «РЕМВЗУТТЯ»,

яка знаходиться по ву
лиці Карла Маркса,
62, телефон для дові
док: 2-39-54.
• « *
Студентське
життя
чітко розписане не ли
ше на години, а й на
хвилини. Посудіть самі:
якщо ви вчасно не ся
дете на потрібний ва^
транспорт через те,
що ваш годинник «від
став» на 5 хвилин,
й зовсім зупинився,
ви, звичайно, запізни
тесь на лекції, в біб
ліотеку, читальний зал..,
на побачення. І тому
вкрай необхідно, щоб
ваш годинник працю
вав точно за москов
ським часом.

Ніщо так не прикра
шає людину, як модна
зачіска та красиве, еле
гантне, зручне взуття.
— Так, взуття по
винно бути обов’язко
во
зручним,----- ска
жуть вам
досвідчені
майстри фабрики інд
пошиву і ремонту взут
тя «Ремвзуття».
Бо якщо нові чере
вики чи чобітки будуть
вам тиснути, натирати
муть мозолі, ваша хо
да буде незграбна й
важка. І ні про яку гра
ціозність та елегант
ність не може бути й
мови. Зручне й еле
гантне взуття шиють
наші майстри.
Окрім індивідуально
го пошиття майстривзуттєвики
допомо
жуть вам тримати взут
тя в належному стані.
Якщо
ви, звичайно,
вчасно
попіклуєтесь
про це. Тобто обов'яз
ково принесете свої
черевики чи чобітки,
щоб замінити набойки
на підбори, відремон
тувати бляшки, шви,
підклеїти підошву.
Замовлення на інд
пошив взуття, а також
Строк навчання 2—6 мі
сяців.
Стипендія — 72 крб.
Іногородніх забезпечу
ють гуртожитком.
Звертатися на адресу:
226041, г. Рига, ул. Шампетера, 36, отдел кадров.
Прийом заяв щодня з 8
до 16.30, крім суботи ,й не
ділі.

Точність же вашого
годинника гарантують
майстри - годинникарі
ЗАВОДУ «РЕМПОБУТТЕХНІКА». Вони зна

ють ціну кожної робо
чої хвилини і тому зав
жди потурбуються про
ваш час.
Якщо у вас елек
тронний чи електрон
но-механічний годин
ник, ви його можете
відремонтувати в го
динниковому павільйо
ні, який знаходиться
по вулиці Тімірязєва,
66. Механічні годинни
ки усіх марок і систем
вітчизняного
вироб
ництва відремонтують
вам у майстернях, роз
ташованих по вулицях:
Шаталова, 2;
Карла
Маркса, 46; Авіаційній,
66; Короленка, 24; на
критому ринку, авто
вокзалі; залізничному
вокзалі; будинку по£*ту «Інгул»; годиннико
вій майстерні при уні
версальному
торго
вельному
об'єднанні
«Кіровоград».
За всіма довідками
й питаннями, що вас
цікавлять, звертайтеся
по телефонах:
0-59; 3-33-95; 3-11-84.

Дирекція комбінату.

Укрпобутреклама.
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лошень — 2 56 65; коректорської —
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до обличчя, вашого
кольору волосся, одя
гу. Тому й не дивно,
що ви так ретельно
його вибираєте. Але,
на жаль, в магазинах
ще не завжди є те, що
вам до вбодоби. Та ви
не хвилюйтеся,
май
стри фабрики індпо
шиву й ремонту одягу
задовольнять найприскіпливіших
поклон
ниць моди.
Звичайно, багато ви
думки,
майстерності,
художнього смаку не
обхідно для створен
ня модних і красивих
капелюхів, як для жі
нок, так і для чолові
ків.
Такою майстерністю
і володіють
майстри
по виготовленню чоло
вічих та жіночих капе
люхів із натурального
та штучного хутра із
ательє № 13, що роз
ташоване по вулиці Ле
ніна,
16,
телефон
2-46-91. Строк виготов
лення до 5 днів.
♦ * *
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