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Завтра — 8 Березня. 
До Міжнародного жіно
чого свята працівники 
Кіровоградського ремонт
но-будівельного управ
ління зеленого будів
ництва підготували чудо
вий подарунок. Хоч на 
дворі лежить сніг, хоч 
морози ще не відступи
ли — загляньте до теп
лиці — тут живуть кві
ти. Тисячі троянд, калл,

КВІТИ
для

тюльпанів розквітли на
передодні жіночого свя
та. Більше десяти тисяч 
квітів відправлено до ма
газинів міста. Серед тих, 
хто зростив ці квіти — і 
молода квітникарка,’ком
сомолка Олена Коробка. 
Лише чотири місяці то
му, по закінченні Зна- 
м’янського СПТУ № 9 
прийшла вона працюва
ти до управління зелено
го господарства. Ллє мо
лодість справі не зава
дить. Дівчина постійно 
перевиконує місячні нор
ми виробітку. Чи любить 
вона свою роботу? Зви
чайно. Адже вирощує во
на квіти для краси.
* 11 а и І VI. лиліии-

молка Олена КОРОБКА 
задоволена — калли, ви
рощені нею, зможуть 
прикрасити будь-яке свя
то. Начальник ремонтно- 
будівельного управління 
О. Й. РЕШЕТОВ і го
ловний агроном управ
ління М. С. БРАТКО об
говорюють виробничі пи
тання.

року М 29 (3530). Ціна 2 кой.

В обкомі ЛКСМ України
На черговоллу засіданні 

бюро обкому комсомолу 
розглянуто питання «Про 
підбиття підсумків ог
ляду роботи міських і ра
йонних комсомольських 
організацій по виконанню 
рішень 
за 1984 
цією в

.ступив . 1___
обкому ЛКС/АУ І. Шев- 
ченко.

У прийнятій 
відзначається, що 
мольські 
ласті, виконуючи рішення 
XXVI з’їзду КПРС, наступ
них Пленумів ЦК партії, 
XIX з’їзду ВЛКСМ, свої зу
силля спрямовували на 
дальше посилення ідейно- 
політичного, трудового і 
морального виховання мо
лоді, удосконалення сти
лю, форм і методів своєї 
практичної діяльності.

В центрі уваги комітетів 
комсомолу була участь 

• комсомольців і молоді в 
патріотичному русі «Оди
надцятій п’ятирічці — 
ударну працю, знання, іні
ціативу і творчість моло
дих», у боротьбі за при
скорення темпів науково- 
технічного прогресу, еко
номію і бережливість, по- града 
ліпшення якості роботи, 
впровадження нових форм 
організації праці. Торік у 
промисловості на 27 збіль
шилась кількість комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів. .

В області розгорнуто ма-

XXVI з’їзду КПРС 
рік». З інформа- 
цьому питанні ви- 

перший секретар

постанові 
комсо- 

організаціі об-

совий рух серед молоді 
по виконанню Продоволь
чої програми. Здійснюючи 
шефство над громадським 
тваринництвом, комітети 
комсомолу області прове
ли певну роботу по ство
ренню КМК на молочно
товарних фермах. Нині 
працює в цій галузі 
що на 15 більше, 
1983 році.

Поліпшилася і 
спілкова робота 
мольських організацій.

Разом з тим, як відзна
чається в постанові, у ро
боті комітетів комсомолу 
е ще ряд недоліків. Діяль
ність окремих комсомоль
ських організацій ще не 
відповідає вимогам сьо
годення. Комітети комсо
молу Добровеличківсько- 
го, Олександрівського, 
Ульяновського, Новоар- 
хангельського і ряду інших 
районів слабо спрямову
ють зусилля юнаків і дів
чат на підвищення ефек
тивності виробництва, ма
ло дополлагають КМК, мо
лодим виробничникам у 
виконанні взятих соціаліс
тичних зобов'язань. Кіров- 
ськай і Ленінський райко
ми комсомолу м. Кірово- 

не в повній мірі 
реалізували /ложливості 
створення комсомольсько- 
молодіжних колективів, пе
реведення їх на прогре
сивні форми організації 
праці.

Недостатню роботу про- питань внутріспілкової ро- 
водять окремі комсомоль- боти.

їх
77, 

ніж у

внутрі- 
комсо-

ські організації по закріп
ленню молоді на селі. Ці
льова програма по . на
правленню молоді в тва
ринництво виконана лише 
на 75 процентів. Недопра
цьовують тут комсомоль
ські організації Бобринець- 
кого, Новомиргородсько- 
го, Долинськсгс, Знам’ян- 
ського та інших районів.

Комітетам комсомолу 
предметніше треба займа
тися шефством над виро
щуванням кукурудзи і цук
рових буряків за індустрі
альною технологією.

Більше уваги мають при
діляти комітети ко/лсомо- 
лу с ідейно-політичному 
вихованні молоді, підви
щенню ефективності -і 
якості комсомольського 
політнавчання.

Звернуто увагу міськко
мів і райколтів комсомолу 
на наявні недоліки у робо
ті і зобов’язано цілеспря
мованіше працювати над 
виконанням рішень XXVI 
з’їзду КПРС, наступних 
Гілену/иів партії, XIX з’їзду 
ВЛКСМ.

Бюро обкому ЛКСМУ 
визнало переможцями ог
ляду роботи міських і ра
йонних комсомольських 
організацій, за підсумками 
1984 року, Олександрій
ську міську і Гайворонську 
районну комсомольські ор
ганізації.

Бюро обкому комсомо
лу розглянуло і ряд інших

СЕЗ

ЕШЕШЗ
...І БУДЕ 
МІСТО-САД

Першими у місті на іні
ціативу москвичів відгукну. 
лиси трудівники головного 
заводу виробничого об’єд
нання «Дніпроенергобуд- 
пром», де в п’ятницю від
бувся загальнозаводський 
мітинг по схваленню і під
тримці нових трудових іні
ціатив, висунутих москов
ськими виробничниками. 
«Зустрінемо Ленінський ко
муністичний суботннк 
ударною працею!» — та
кою була одностайна від
повідь світловодців.

За традицією, основна 
частина робітників промис
лових підприємств міста 
працюватиме на своїх ро
бочих місцях, інженерно- 
технічні працівники та 
службовці — на впоряд- 
куванні території міста, 
своїх підприємств, на но
вобудовах. Зокрема, ро
бітники заводу чистих ме
талів працюватимуть у 
день '.червоної» суботи на 
будівництві нового цеху, 
обладнають теплицю для 
вирощення овочів та кві
тів, впорядкують свої ло- 
дочні станції. Окрім того, 
виробничники заводу зо-

бов’язалися у цей день 
"Здати 10 тонн металолому.

Макулатуру та метало
лом збиратимуть у день 
комуністичної праці й 
школярі. Комсомольці міс
та обладнають два спор
тивні майданчики, виса
дять дерева біля новозбу- 
дованих робітничих гурто
житків.

О. ПОКРОБСЬКИЙ, 
другий секретар Світ- 
ловодського міськко
му ЛКСМУ.

ПЕРЕВІРЯТЬ 
В ДІЇ

Комсомольська органі
зація Маловисківського 
цукрового заводу налічує 
близько ста членів 
ВЛКСМ. У день комуніс
тичного суботнпка вони усі 
працюватимуть на впоряд
куванні території підпри
ємства, міста, збиратимуть 
металевий брухт — згідно 
плану його цукровикам у 
цей день треба здати 40 
тонн. У день комуністичної 
праці робітники й інжене
ри готуватимуть обладнан
ня до нового сезону пере 
робки цукрової сировини.

20 квітня перевірять сіль 
ськогосподарську техніку 
в польових умовах комсо 
мольні та молодь колгос 
пі. «Зоря» та «Победа».

В. ТІЛЬНОВ.
Маловисківсьі.ий район.

СПОЧАТКУ— 
комсо- 
МОЛЬСЬКИЙ

У Знам’янському локо
мотивному депо розгорну
лось соціалістичне зма
гання між двома вантаж
ними електровознимп ком
сомольсько - молодіжними 
колонами імені XXV з’їзду 
КПРС та імені 60-річчя 
комсомолу України за пра
во проведення естафетно
го великовагового поїзда 
по маршруту П’ятпхаткн— 
Знам’янка — Мировівка. 
Естафетний поїзд пройде 
23 березня — у день ком
сомольсько - молодіжного 
суботника, який стане «ге
неральною репетицією» 
свята прані.

Комсомольці і молодь 
цеху експлуатації працю
ватимуть на своїх робочих 
місцях, відремонтують один 
електровоз, впорядковува
тимуть територію підпри
ємства. Гроші, зароблені 
на суботнику, будуть пе
рераховані у фонд XII Все
світнього фестивалю моло
ді і студентів.

С. МУЛЕНКО, 
секретар комітету ком
сомолу Знам’шіського 
лоном отиг.яого депо.
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ЯК НЕ МИ, 
ТО ХТО ж?

С. ТУРОК, 
майстер машинного до
їння колгоспу «Друж-

> ба».

У НАШИХ БАШКИРСЬКИХ ДРУЗІВ

-

Дояркою я працюю з 
юних літ. 1 жодного разу 
не з’являлася думка помі
няти професію. Для мене 
вона не тільки престижна, 
а іі захоплююча, бо ре
зультатом роботи доярки є 
свіже запашне молоко, яко
го чекають споживачі.

Щастю не було меж, ко
ли доручили групу корів, 
коли перші струмені мо
лока, видоєного моїми ру
ками, задзвеніли у дійниці. 
До цього допомагала мамі 
доїти, доглядати корів. 
Приглядалася, старалася, 
вчилася — словом, робила 
все. аби пошвидше опану
вати нелегку професію 
тваринника.

В колгосп імені Жданова Кіровоградського району технік-будівельник Наталка 
Сабанська приїхала, закінчивши Київський будівельний технікум. Нині в селі її 
знають не лише як хорошого спеціаліста, але й людину гарної вдачі, громадського 
активіста. Порівняно недавно, скажімо, очолила Наталка танцювальний гурток 
при сільському будинку культури, а він уже набув неабиякої популярності у мо
лоді села.

На знімку: Н. БАБАНСЬКА. Текст і фото А. ПЕЧЕНЮКА.

Ніші вже самостійно до
глядаю групу корів, роблю 
все, шоб вони були висо
коудійними, давали якнай
більше молока. Торік на
доїла ного 6060 кілограмів 
від кожної корови. А в ни
нішньому, завершальному 
році одинадцятої п’ятиріч
ки, планую надоїти не 
менш як по 6500І

Допомагатимуть мені ви. 
конувати взяті високі со
ціалістичні зобов’язання і 
рільники, що вирощувати
муть кормові культури, 
і кормодобувннки, що зби
ратимуть і заготовляти
муть їх, і зооветспеціаліс- 
ти, і фуражири- на фермі.

Я в цьому ланцюжку —. 
остання. І кінцевий резуль. 
тат значною мірою зале
жить від мене. Тому я від
чуваю велику відповідаль
ність за доручену справу і 
робитиму все. щоб колек
тивна боротьба за «велике 
молоко» дала високі ре
зультати.

Бувають дні, коли на
доюю від групи своїх ко
рів по 500 і більше кіло
грамів за добу. А його ж 
треба не тільки здоїти і 
процідити, а й доставити 
до вагів, звахентп. На одні 
руки — нелегко. Але са
мій все робити не дово
диться — за.нобкн допо
магають діти.

їх у мене семеро, і всі 
тягнуться до ферми. Стар
ший Володя по закінченні 
восьми класів працював 
біля телят. Тепер учиться 
на механізатора. У травні 
нинішнього року йому ви
повниться вісімнадцять. До 
цього часу встигне закін
чити курси, відбути прак-

тнку і піде в армію служи
ти. А повернеться в рід
шій колгосп механізато
ром. Справжніми доярка
ми стають шістнадцятиріч
на Алла і семикласниця 
Світлана, які під час літ
ніх канікул підміняють 
тваршншць, котрі йдуть у 
відпустку. Росте 'зміна! 
Чоловік мій теж дояр.

Праця у нашій країні — 
основа життя, джерело ра
дості і щастя. Цю радість 
і щастя я знаходжу в моїй 
професії доярки. Професії, 
потрібної людям. Я ніколи 
не змінила б її на іншу. 
І прививаю любов до неї 

своїм дітям. Хочу, щоб і во-

ПІД СИЛУ 
молодим

Капризною виявилася 
погода минулої зими. То 
зненацька ударять моро
зи, то снігом замете всі 
дороги й бурові. Через 
негоду ПОМІТНО знизились 
останнім часом темпи ро
боти бурових бригад. 
Багато разів ранкові вах
ти через бездоріжжя не 
могли потрапити на бу
рові, навіть досвідчені 
водії не могли вчасно 
приїхати на окремі бази 
районних інженерно-тех
нологічних служб.

Однак деякі колективи 
Уфимського управління 
бурових робіт все ж зумі
ли протиставити важким 
Погодины умовам свою 
зрослу професійну май
стерність, згуртованість і в 
результаті значно пере
крили місячні завдання по 
проведенню нафтових 
свердловин. Особливо ви
сокопродуктивно працю
вали комсомольсько-моло
діжні бригади майстрів 
Альф'рита Мубарякова та 
Ільдара Гайсарова. Вони 

нн залишилися нрацюваїн 
у рідному селі.

Щодо закріплення моло
ді на селі, (зокрема, у тва
ринництві. Гадаю, там, де 
по-справжньому турбую
ться за молодь — будують 
сучасні будинки для моло
дих сімей, створюють не
обхідні умови для продук
тивної праці і відпочинку, 
довіряють нову техніку — 
там її не треба тримати за 
руку: вона сама залишає
ться у рідному господар
стві. З радістю і спокоєм 
за майбутнє села спостері
гаю, як змінюється облич
чя нашої Диківки. І щоро
ку все менше і менше мо
лоді залишає село: якщо і 

просвердлили понад місяч
ну програму відповідно 
більше на SOU і 750 метрів 
гірських порід.

На найві.чда.теніпюму 
К ул ьтюбі інськом у м а й да 11 - 
чпку ударно трудяться бу
рові бригади молодих май
стрів Михайла Овчиннико
ва й Валерія Васильєва. 
Вже на початку третьої 
декади вони рапортували 
про виконання місячного 
завдання. Успішно спра
вився з ним і колектив ін
шого молотого майстра — 
Зуфара Каримова.

Ф. толстдков.
Уфимський район.

СПІВАЮТЬ

В Уфимському річково
му училищі відбувся за
ключний концерт першо
го туру республікансько
го огляду художньої твор
чості учнів середніх спе
ціальних навчальних за
кладів «Цвіти, мій краю, 
Башкиріє -рідна!», присвя
чений 40-річчю Перемоги. 

їдуть вчитися, то, як пра
вило, повертаються. І 
йдуть працювати у трак- 
ториі бригади, на ферми...

Молоко... Свіже запашне 
молоко. Ного достаток ми 
завжди відчуватимемо, ко
ли пам’ятатимемо золоте 
правило: як не ми, то хто 
ж? Цс я звертаюся до те
бе, юний сучаснику, до те
бе, учня СІЛЬСЬКОЇ школи. 
Пам’ятай: робота тварин
ника так потрібна людям!

Знам’янський район.

Оптиміспічно. заціято 
прозвучав уривок з поеми 
О. івардовського «Василь 
Тьоркін» у виконанні В, Го- 
луиова, лірично й тепло 
прочитала вірш М. Каріма 
«Мій край, який люблю 
навіки» О. «однакова. Ви
соку виконавську май
стерність продемонструва
ли вокальний дует В. Крас- 
иоусова —- Л. Хусаїлова. 
тріо Ф. Галієв — В. Луко- 
шии — В. Красноусова. 
Найактивнішою учасни
цею конкурсу була, повію, 
першокурсниця Ліля Ху- 
саі’нова: вона і співала, й 
танцювала.

В огляді художньої са
модіяльності взяли участь 
майже всі курсанти учи
лища. Майбутнім річкови
кам пригодиться вміння 
організовувати змістовне 
дозвілля, особливо коли 
вони почнуть працювати 
безпосередньо на суднах і 
подовгу знаходитимуться 
далеко від дому.

А. МАКУЛОВД.

С 
й
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Кілька місяців тому ме
ні довелося побувати в 
колгоспі «Прапор комуніз
му» Олександрійського ра
йону. Йшла гаряча порй 
кукурудзозбирання. Мав 
намір висвітлити досвід 
роботи комсомольсько- 
молодіжної тракторної 
бригади М. В. Лапка — 
однієї з ініціаторів у ра
йоні вирощування висо- 
ки : урожаїв кукурудзи.

Та, на жаль, поїздка в 
господарство не виправда
ла сподівань. Колектив 
М. В. Лапка не справлявся 
зі своїми соціалістичними 
зобов язаннями. Замість 
передбачуваних 55 цент
нерів зерна з гектара бу
ло зібрано лише по 40.

Ускладнилися особисті 
стосунки між керівництвом 
колгоспу І колективом цієї 
бригади. Саме це і було 
однією з найсуттєвіших 
причин низьких трудових 
показників традиційно пе
редового колективу. Біль
ше того, мікроклімат, що 
склався в бригаді, посту
пово міг призвести до 
розпаду колективу.

І в райкомі комсомолу, 
і в районному управлінні 
сільського 
про 
ли 
але 
них 
минулого року в «Моло
дому комунарі» було на- 
і руковано критичну ко
респонденцію з колгоспу 
«Прапор комунізму» під 
заголовком «Хто ж допо
може?».

Пізніше редакції пові
домили, що М. В. Лапка з 
посади бригадира звільне

господарства 
все це знали, вжива- 
відповідних заходів, 
без істотних позитив- 
наслідків. 18 жовтня

но, особисті стосунки між 
керівництвом господар
ства і механізаторами на
лагоджуються. І ось ми 
знову побували в цьому 
господарстві.

Новий бригадир трак
торної бригади № 2 Олек
сандр Федорович Толстя-

ДВІЧІ
ков був на навчанні. Роз
мовляємо з тимчасово ви
конуючим обов’язки бри
гадира Василем Хохлен
ком.

— Погані в бригаді спра
ви, — журливо хитає го
ловою В. Хохленко. — Ба
гато порушень трудової 
дисципліни. Особливо від
чув це, коли тимчасово 
очолив колектив. Та й з 

ЧОТИРИ?
бригадним підрядом ніяк 
не вдається подружитися. 
Є □ нас цілий ряд претен
зій до того, як розподіляє
ться заробітна плата...

А все тому, що доклад
но нам ніхто не розкаже 
Про ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПІД

РЯДУ. — продовжив меха
нізатор І. С. Таранець. Я от 
що скажу: хороше це ді
ло — колективний підряд. 
Минулий рік, як ніякий з 
попередніх, вивів на чис
ту воду ледарів, недбаль
ці.!, прогульників. Хто 
краще і сумлінніше пра
цював, той і більше заро
бив. Але ще треба чимало 

зробити. Найперше, ду
маю, слід відділити ферму 
від бригади. Члени нашо
го колективу, працюючи 
на фермі, фактично «бе
руть» гроші з «підрядно
го» котла, бо ферма • — 
відрядний колектив. По- 
друге, незрозумілий роз
поділ грошей при пересі
ванні з вини агротехнічної 
служби. Є ще ряд незро
зумілих питань... І погано, 
що не вчать нас. Навіть то
ді, як їздили запозичувати 
досвід у сусідів — дніпро- 
петровців, в числі делега
ції були лише спеціалісти

ПО ДВА
господарства. Не завади
ло б побувати там, повчи
тися і механізаторам...

відразу ж 
спеціалістів 

бригадира 
тракторної 

механізато-

Про розмову з механіза
торами на тракторній 
бригаді розповів голові 
колгоспу М. М. Касьянен- 
ку. І керівник 
запросив усіх 
господарства, 
та обліковця 
бригади № 1, 
рів.

У ході предметної, ді
лової, місцями гострої 
розмови спеціалісти гос
подарства відповіли прак
тично на всі запитання ме
ханізаторів.

Досвідом роботи за ко
лективним підрядом по
ділилися представники

ПОВЕРТАЮЧИСЬ

першої тракторної брига
ди.

Так, бригадний підряд 
у колгоспі тільки стає на 
ноги, набирається сил. Не 
за горами той час, коли 
дія госпрозрахунку стане 
чіткішою» Але ще треба 
наполегливо попрацювати 
тут і правлінню колгоспу, 
і механізаторам. Насампе
ред хвилює значна кіль
кість порушень трудової 
дисципліни в колгоспі: не

мало тих, хто ще полюб
ляє заглянути а чарку, 
схильних до прогулів. Тут, 
думається, слід почати з 
виховної роботи з кадра
ми. Правильними видаю
ться в цьому плані дії го
лови колгоспу, коли на 
розширеному засіданні він 
призначив механізатора 
І. С. Таранця «відповідаль
ним за бригадний підряд» 
у колективі... Отже, керів
ництву треба в повсякден
ній роботі і надалі вияв
ляти людям довір’я.

Правління колгоспу і 
райком комсомолу спер
шу намагалися оіднайти 
перекручення фактів у ма
теріалі «Хто ж допомо
же?». Однак редакція не 
отримала ніякого спросту
вання критики. Не доче
кався і автор публікації 
більш-менш чітких пояс-

ДО НАДРУКОВАНОГО В

нень і від першого секре
таря райкому комсомолу 
Г. Недобиткіна, і від голо
ви колгоспу М. М. Касья- 
нечка.

Амбіції!? Але ж в офі
ційній відповіді редакції 
райкому партії говориться: 
«Факти, викладені в ко
респонденції «Хто ж допо
може?» підтверджуються».

Коментарі, як кажуть, 
зайві.

І ще одне. У колгоспі 
з’ясувалося, що справжній, 
повноцінний КМК трактор
ної бригади № 2 існував 
ще років п’ять тому. Із 
року в рік склад бригади 
змінювався, молоді в ньо
му залишалося все менше 
й менше. Нині в колективі 
з 38 механізаторів лише 
З комсомольці.

— Та ця бригада вже 
кілька років, як не комсо
мольсько - молодіжна, _
запевнив голова колгоспу 
М. М. Касьяненко.

Виходить, принаймні 2—З 
останні роки в обком ком
сомолу йшли справні циф
ри виконання і перевико
нання планів КМК трак
торної бригади № 2. Саме 
комсомольсько - молодіж
ної. Тут би вдарити на 
сполох: розпався КМКІ 
Але перший секретар рай
кому комсомолу Г. Недо- 
биткін реагує па це досить 
спокійно:

— Нічого, створимо тут 
молодіжну ланку...

А. БЕЗТАКА, 
спецкор «Молодого 
комунара»».

Олександрійський район.

«зоненькии голос
Мєльпомєнй»

У вміщеному під таким 
заголовком актуальному 
інтерв’ю («МК» за 12 січ
ня ц. р.) йшлося про зволі
кання з будівництвом но
вого музично-драматично
го театру у Кіровограді. 
На виступ газети відповів 

начальник управління куль
тури облвиконкому М. І. 
Снчсико:

«На 1985 рік на будів
ництво театру виділено 
350 тисяч карбованців із 
резервного фонду Ради 
Міністрів УРСР. З 1985 
року Міністерством куль
тури УРСР за клопотан
ням нашого управління 
введена у штатний розпис 
одиниця заступника ! ди
ректора по будівництву, 
який безпосередньо разом 
3 управлінням контролю
ватиме хід спорудження 
даного об’єкта і вишуку
ватиме резерви для його 
прискорення.

В існуючому приміщенні 
театру нині проводяться 
ремотні роботи. У їх про
цесі будуть усунуті недо
ліки, вказані в публікацій. / 
«Тоненький голос Мельпо*- 
меііи»: поліпшиться Ін
тер’єр приміщення, буде 
придбано нові меблі, одяг

Для артистів тощо».
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. А СПОР- 
ї И В Н И X 

базах Знам’ян- 
ського райо
ну відбувся 
обласний тур
нір з багато, 
борства ГПО 
на приз Ге
роя Радянського Союзу 

•В. О, Верхоланцева серед 
допризовників — вихован
ців колетивів фізкультури 
«Колоса».

Ф Ф #

Відкриваючи ці змаган- 
, колишній бойовий 

льотчик В. О. Верхоланцев 
давав напуття майбутнім 
воїнам:

— Загартувати себе фі
зично, скласти залік з вій
ськово-технічної підготов
ки — це для вас обов’яз
кова вимога. І якщо ви си
стематично займатиметесь 
спортом, то мети досягне
те. Адже спорт виховує 
і мужність, і витривалість, 
і волю до перемоги.

І ось уже еони, сімнад
цятирічні юнаки, виходять 
на старт, щоб продемон-

струвати свою майстер
ність після напружених 
тренувань і завоювати приз 
Героя. Перший вид зма
гань — підтягування на пе
рекладині — показав, що 
знову найкраще підготува
лись до турніру допризоз-

НА ПРИЗ
ГЕРОЯ

ники Гайворонського ра
йону. Наприклад, Едуард 
Нікітін, Олександр Гресько 
та Олександр Жук пере
крили норматив у два ра
зи. Ця команда одразу за
хопила лідерство.

Гайворонні не збира
лись вступати його і на 
вогневому рубежі. Однак 
допризовникам Ульянов-

ського району все ж вда-| 
лося випередити їх на 21 
очко.

Кінцевий результат вирі
шував марш-кидок на шес- 
тикілометровій засніженій' 
трасі. Тут передусім виру
чать витривалість, уміння 
розподілити сили впро
довж всієї дистанції.

І ось в ульяновців тра
пився зрив. Четверо бігу
нів не змогли набрати на
віть такої кількості очок, 
скільки мав один з них на 
вогневому рубежі. І це 
змістило їх на тре:є місце. 
А гайворонці і знам’янча- 
ни довели свою перевагу 
тим, що у кожному виді 
мали сталі результати. Тож 
і вийшли відповідно на 
першу і другу сходинки 
п’єдесталу пошани.

Отже, приз Героя .Ра
дянського Союзу В. О. 
Верхоланцева, як і торік, 
завоювали допризовники 
Гайворонського району, В 
особистому заліку призе
рами стали Едуард Нікі
тін, Олександр Гресько 
(Гайворон) та Микола Кри- 
ворученко (Ульяновка).

Наш хор.

КОЛОНКА 
ЗАПИТАНЬ 

і ВІДПОВІДЕЙ

ЗА РЯДКОМ РЕФОРМИ

•ОХ, ЦІ ХЛОПЦІ 3 6 «Б»!

Рік народження Кіровоградської дитячої музичної 
школи № 3 — 1975-й. Десятирічний ювілей вона від
значить восени нинішнього. За цей строк 128 хлопчи
ків і дівчаток вийшли звідси з музичною освітою: 15 із 
них продовжили її в музучилищі, а троє вже самі на
вчають юних у музичних школах області.

Поєднання навчання з продуктивною працею пе
редбачає включення учнів, починаючи з молодших 
класів, у систематичну, організовану, посильну для їх 
здоров я і віку суспільно корисну працю — працю 
справжню, необхідну суспільству.

(Із Основних напрямів реформи загально
освітньої і професійної школи).

Уже третій рік підряд у 
Персгонівській середній 
школі займаються веден
ням підсобного господар
ства. Пристосували неве
лике приміщення під тва
ринницькі' ферму, а в ній 
— кілька телят. Завчасно 
діти подбали про корми, 
вирощуванням яких зай
малися самі, під час літ
ньої трудової чверті.

Раніше за телятами до
глядали старшокласники. 
Але ось до учителя біоло
гії Степана Олександрови
ча Пашешока підходять 
хлопчики з 6 «Б» класу:
— Дозвольте і нам догля

дати за тваринами. Ось 
побачите, все будемо роби
ти акуратно і вчасно.

— Ну згода, — сказав 
Степан Олександрович.

Своїм бригадиром піоне- 
ри обрали Славка Олійни
ка, бо він серед хлопчиків 
найсумліннішин, часто хо
дить на ферму радгоспу 
«Перегонівськпй» допома
гати матері, яка працює

дояркою. Він настирливий 
і робота в його руках ла
диться. Ного помічником 
одноголосно обрали Олега 
Рябчеика — старосту кла
су. його слово для всіх уч
нів дуже авторитетне. Всі 
виконують його зауважен
ня без зайвих розмов.

Свої обов’язки вони роз
поділили так. Володя Си
дор і Руслан Гулінський— 
вичищають біля тварин, 
роблять нові підстилки. 
Перші дні Руслан запізню
вався на роботу, просипав, 
по секрету кажучи. Ллє то 
було колись.

Сашко Карпенко, Сашко 
Слюсаренко і Вітя Борей 
закладають у годівниці 
корми. 1 тварини вже звик
ли до своїх господарів. А 
в обов’язки Олега Рябчен- 
ка, Миколи Грабчака, Ми
коли Онпщука, Станіслава 

' Олійника, Олександра 
Олійника, Ігоря Поліщу
ка, Миколи Нечипоренка і 
Олега Горюнова входить 
дістати жом. Учні поділи-

лнсь на дві групи і почер
гово виконують завдання. 
Взаємодопомога і взаємо-' 
виручка, дисципліна й аку-1 
ратність — характерна ри
са для хлопців із 6 «Б».

Радує тс, що робота на | 
шкільній фермі негативно1 
не позначається на навчан
ні. Навпаки. Вчитель біо
логії Степан Олександро
вич Пашенюк зустрічає
ться з хлопчиками щодня, 
радить, допомагає.

— А як з дисципліною в 
класі? — запитую у ста
рости класу Олега Ряб- 
ченка, бо їхній клас у шко
лі раніше зразковою ди
сципліною не відзначався.

— Тепер майже зразко-, 
ва, — почув у відповідь.

/\ керівник 6 «Б» класу. 
Василь Дмитрович Явор- 
ськнй додав:

— Особливо змінилися' 
на краще Славко Олійник, і 
Олег Рябченко, Ігор По
ліщук, Сашко Карпенко. І 
Молодці!

І це найвища похвала і 
14 хлопчикам із 6 сБ»кла-І 
су за відповідальність, на-1 
полеглпвість, старання.

4 М. ЧУБ, 
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».

Голованівський район.

Нинішні учні третьої музшколи освоюють і шліфу
ють гру на фортепіано, баяні, акордеоні, скрипці та 
віолончелі. У січні нинішнього року школа перебра
лася у нове приміщення по провулку Великовисків- 
ському, 2.

А. Биковський з села Ди- 
нівки Знам'янсьного райо
ну звертається до газети з 
запитанням: чи правильно 
йому оплачують роботу з 
тракторній бригаді, де е;н 
працює обліковцем?

«У нашій бригаді Я? 1 
нолгоспу «Дружоа» 27 трак
тористів, більше десяти 
комбайнерів, але працюю я 
обліновцем без помічни
ка, — пише А. Биков- 
сьний. — Постійно доводи
ться їздити на центральну 
заправку за мастилами. 
Проводжу заміри викона
ної роботи на полях, на
раховую оплату механіза
торам. Практично розпо
рядок дня у мене такий са- 
мии, як і в механізаторів, 
але додаткову оплату з 
кінці року не отримую. Не 
платять і за вислугу ро
ків».

Листа ми направили в 
обласний комітет проф
спілки працівників сіль
ського господарства, на 
який нам відповів заві
дуючий відділом праці і 
заробітної плати Г. І. Гю- 
тюненко:

— Згідно «Рекомендацій 
по оплаті праці в колгос
пі Української РСР» пра
во на отримання надбавки 
за безперервний стаж ро
боти по спеціальності в да
ному господарстві па обль 
ковців-заправщиків не роз
повсюджується.

Згідно з «Положенням 
про оплату праці в кол
госпах» обліковцям випла
чується додаткова оплата 
за перевищення рівня рен
табельності в середньому, 
за останні 5 років. Додат
кова оплата за вироблену 
продукцію нараховується 
тільки працівникам, які 
зайняті на виконанні ос
новних видів робіт виро
щування даних культур».

*

Руденко з 
в листі до

ЧИТАЧ СТУРБОВАНИЙ

ЩО ЦЕ ЗА КІНО?
Дуже задоволені були 

мешканці мікрорайону Че
ремушки, коли став до ла
ду кінотеатр «Ятрань». 
Гарна, зведена за остан
нім словом техніки спору
да, два зали.,. Уперше я 
відвідала кінотеатр одразу 
ж після його відкриття,

тоді цікава фотовиставка 
демонструвалась у вести
бюлі. Та, зайшовши з хо
рошим настроєм у малий 
зал, я була розчарована. 
Під час сеансу нілька ра
зів була поломка, у залі 
включали світло хвилин на 
5, ремонтували, потім про-

довжувався фільм, а через 
якийсь час — знову те ж,

Наступного разу я пішла 
в кінотеатр не скоро. І зно
ву, як і тоді, включають 
світло, ремонтують, знову 
пускають і знову повто
рюється те ж... Складає
ться враження, що в кіно
театрі увійшло в правила 
так показувати кінофіль
ми. У чому ж справа?

В. АЛЕКСАНДРОВА.
м. Кіровоград.

ТУРНІРНЕ

ф Турніри з настільного 
тенісу та шахів, що вхо
дять до заліку обласної 
спартакіади міст, закінчи
лися в Світловодську. Пе
реможні очки принесли 
своїй команді кіровоградці 
Ігор Волков, Сергій Лн- 
сицин, Володимир Лисен

ко, Сергій Власенко та 
Людмила Залевська, які 
найкраще виступили за 
команду Кіровограда.

І в турнірі тенісистів 
сильнішими були представ
ники обласного центру — 
вихованці ДІОСШ № З 
Дмитро Волер, Вікторія 
Куриленко, Лариса Кро
пивка, Олександр Гоал, 
Світлана Полякова та Рус
лан Рувінштейн.

На базі Кіровоград
ської радіотехнічної школи 
ДТСААФ проходив тур

першості республіки з 
швидкісної радіотелеграфії 
Командою тут перемогли 
дтсаафівці олександрій
ського спортивно-технічно
го клубу. В особистому за
ліку першими були кірово- 
градець П. Бондаренко (се
ред чоловіків), олександ- 
рієць В. Гутнєв (серед 
юнаків), кіровоградка 
Л. Чинченко (серед жінок) 
та представниця команди 
Світловодського міського 
комітету ДТСААФ Т. Мо- 
рякова (серед дівчат).

На знімках: завідуюча фортепіанним відді
ленням Валентина Іванівна Ткаченко спостерігає за 
грою своєї учениці — шестикласниці сімнадцятої мі
ської десятирічки Світлани Ткаченко; Костя 
Лимаренко (на передньому плані) та Володя Філіп- 
пов навчаються па відділенні народних інструментів; 
урок сольфеджіо у класі теорії музики веде 
викладач Ірина Володимирівна Бусуйок, випускниця 
Кіровоградського музучилища.

Фото в. ГРИБА.

Читач А. П. 
Кіровограда _ ____
редакції розповідає, що по 
дорпті на роботу 10 грудня 
о 7 гсдині 45 хвилин ран
ку еіь травмував руку. На 
роботі йом ■ надали ме- 
дичч' допомогу Наступно
го дня він звернувся з 
травмопуннт, де був зроб
лений знімок і нанладений 
гіпг. А. П. Руденку видано 
лікарняний /м-.-ок. Акт об
стеження теж був складе
ний .гздалегідь.

оПо виходу па рсботу я 
представив у бухгалтерію 
всі документи для нараху
вання грошей, — пише
A. П. Руденко, — в бухгал
терії зробили нарахування 
не з 11 грудня, як у лікао- 
няному, а з 17 грудня. Чи 
правильно вчинили адмі
ністрація і профспілковий 
комітет?».

На лист читача редакція 
попросила 
дуючого 
профради по державному 
соціальному страхуванню
B. М. КОЗЛОВА:

— Призначення і випла
та допомоги по тимчасовій 
непрацездатності у випад
ку отримуваної травми 
проходить на основі мате
ріалів розслідування об
ставин травмування. Якщо 
травму одержано по до
розі па роботу, або з ро
боти — допомога призна
чається з першого дня 
розмірі і00 процентів 
робітку 
тривалості бе ^перервного 
стажу роботи і членства 
профспілки. Якщо травма 
отримана в побуті, то до
помога призначається з 
шостого дня непрацездат
ності в залежності від 
безперервного стажу і 
членства профіті лкн:

Але допомога не повин
на перевищувати в загаль
ній сумі подвійної тариф
ної ставки або подвійного 
окладу.

А якщо травма отрима
на у випадку вживання ал
коголю, то допомога не 
призначається і не випла
чується.

Отже, в даному випадку 
профспілкова організація і 
адміністрація вчинили 
правильно, адже А. П. 
денко травмував руку 
дорозі на роботу, про 
свідчать документи.

відповісти заві- 
відділом обл-

в
38-

незалежно від

не- 
P.v- 
по 

що
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Кировоград комсомол

Ц* Ц- турі

Стихи и глузыка Александра ИВАНОВА
Призывными тонами 
Играй, труба, играй 
Пусть утро встретит с нами 
Стенной родимый край.
От отчего порога
Открыты все пути — 
Хоть прожито немного, 
Но много впереди.

ПРИПЕВ:

Кировоград п комсомолі 
'Гы дружбе с ними 

верность сохрани. 
Кировоград н комсомол! 
Истории и юности огни.

Ч^о-/*-Л«р М ^іне- Ц> ке

Как из колосьев поле, 
А море из ручья, 
В огромном комсомоле 
Частица есть твоя 
И все, что будет скоро. 
Мы создаем сейчас. 
Кто Родины опора? 
То миллионы нас!

ПРИПЕВ.

Призывными топами 
Опять труба зовет — 
Пас ждут Магнитки, бамы. 
Смелей, друзья, на взлет! 
Давайте дружно в ногу 
Шагать к плечу плечо! 
Пусть прожито немного 
Нас много ждет еще.

ПРИПЕВ.

8 БЕРЕЗНЯ
А, ЦТ (І програма)

а.оо — «Час». 8.35 — Вітає
мо наших мам. Концерт ди
тячих художніх колективів. 
9.05 — Сьогодні — Міжна
родний жіночий день. 9.35— 
«Вам ці рядки...». Поетична 
композиція. 10.00 — «Народ
на творчість». Телеогляд. 
10.45 — Документальний те
лефільм «Милі красуні Ро
сії». 11.40 — Концерт артис
тів Ленінградського держав
ного театру опери та балету 
їм. С. Кірова. 13.15 — Теле- 
клуб «Москвичка». 15.00 — 
Світ рослин. 15.45 — Співає 
народна артистка СРСР Іри
на Архипова. 16.10 — На
арені цирку. 17.00 — Мульт
фільм. 17.35 — Чемпіонат 
світу з фігурного катання. 
Довільний танець. 19.15 —
Прем’єра фільму-впстасн 
Державного театру ім. Мос
ковської Ради «Пічка на ко
лесі». Автор П. Семенова. 
21.00 — «Час». 21.35—Свят
ковий концерт. 23.35 — Сьо
годні у світі.
А УТ10.00 — Новини. 10.15 
Сонячне коло. (Кіровоград на 
Республіканське телебачен
ня) І0.40 — Неспокійні сер
ця.'11.25 — Художній фільм 
«4:0 на користь Тетянки». 
12.50 — Новини.
Чемпіонат СРСР 
ЦСКА — «Сокіл».
«Мати». Нарис про ма_тір-ге- 
роїіно С. I. Маковей. 15.45 — 
Катрусян кінозал. 16.50 —
Солдати правопорядку. 17.30 
— Художній фільм «Поєди
нок».' 19.00 — Актуальна
камера. 19.30 — Концерт на
родної артистки УРСР С. Ро
тару. 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.35 — 
Художній фільм «Батьки і ді
ди». 22.55 — Новини.
А. ЦТ (II програма)

3.00 — Гімнастика. 8.15— 
До Міжнародного жіночого 
дня. Документальні фільми. 
9 05 — Ритмічна гімнастика. 
9 35 — Документальний те
лефільм «Тече річка Хорол». 
9.45 — Музика в театрі, кі
но. па телебаченні. Музика і 
мультиплікація. 1130 — Те
лефільм -Пливи, кораблик». 
•12.40 — Міжнародні змаган
ня з синхронного плавання 
на приз журналу «Советская 
женщина». 13.30 — Мульт
фільм. 14.20 — «Перші кві
ти». Кіпоетюд. 14.25 — Те
лефільм «Бідна Маша». 1 і 2 
серії 16.40 — Співає Длсані 
Моранді. (Італія). 17.45 —
Клуб мандрівників. 18.45 — 
«В нашому домі». Телеогляд. 
20.00 — .Вечірня казка. 20.20 
^-Науково-популярний фільм 
«Кара-Даг». 20.30 — На VIII 
вимов і її Спартакіаді народів 
РРФСР. Лижний спорт. Ес
тафета 4X5 км. Жінки. 21.00 
— «Час». 21.35 — Телефільм 
«Приїхали на конкурс куха
рі».

оркестр Палацу культури 
«Прожектор» м. Москви. 9.50 
— До 40-річчя Великої Пере
моги. Документальний екран. 
10.50 — Більше хороших то
варів. 11.20 — Мультфільм. 
11.30 — До 40-річчя Великої 
Перемоги. «Ти пам’ятаєш, 
товаришу...». 12.30 — Оче
видне — неймовірне. 13.30— 
Тележурнал «Сім’я 1 школа». 
14.00 — VI Міжнародний фес
тиваль телепрограм про на
родну творчість «Веселка». 
«Пісня у серці народу» (Аф
ганістан). 14.30 — Новини. 
14.45 — В. І. Ленін. Сторінки

раїни. 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.40 — С. Гуцало.
«Жінки є жінки». Телевпста- 
ва. 20.40 — На добраніч, ді
ти! 21.00 — «Час». 21.35 — 
Кіномеридіапи. Ведучий — 
письменник- В. Коротич. 22.55 
— Тележурнал «Футбол — 
хокей». 23.30 — Новини,
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Якщо хочеш бути здоровим. 
8.30 — Документальний те
лефільм «Не професія, а до
ля». 9.00 — На VIII зимовій 
Спартакіаді народів РРФСР,

13.00 —
з хокею.

15.15 —

11.00 — Здоров'я. 11.45 
Ранкова пошта. 12.15 
Кіножурнал «Будівництво і 
архітектура». 12.30 — Сіль
ська година. 13.30 — Музич
ний кіоск-.. 14.00 — В гостях 
у казки. 15.25 — Клуб манд
рівників. 16.25 — «Ану, дів
чата!». 18.00 — Міжнародна 
панорама. 18.45 — Мульт
фільм. 19.00 — Чемпіонат 
світу з фігурного катання. 
Показові виступи. 21.00 —
«Час», 21.35 — Футбольний 
огляд. 22.10 — Концерт ар
тистів зарубіжної естради. 
22.55 — Чемпіонат СРСР з 
баскетболу. Чоловіки. «Жаль- 
гіріс» — ЦСКА. 23.35 — Но
вини.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Концертний зал «Дружба». 
Виступ Державного ансамб
лю пісні і танцю «Русь». (Кі
ровоград на Республіканське 
телебачення). 11.00 — Село і 
люди. 11.30 — «Засідання ко
місії у справах неповноліт
ніх». Вистава. Під час перер
ви — Новини. 12.55—Фільм- 
концерт «Коли лине пісня». 
13.10 — У майстерні худож
ника. 13.50 — Екран моло
дих. 14.55 — Слава солдат
ська. 15.55 — Програма пе
редач. 16.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу: «Чорномо
рець» — «Динамо» (Київ). 
17.45 — Кіндмозаїка. 19.00 — 
Актуальна камера. 19.30 — 
В сім'ї вольній, новій. 20.45 
— Па добраніч, діти! 21.00 — 
«Час». 21.35 — «Здавалося б, 
одне лише слово». Вистава.

9 БЕРЕЗНЯ
А ЦТ (І програма)

3.00 — «Час . 8.30 — «Час
тівки. приспівки, страждан
ня» 9.00 — Архітектор
Ф ІДсхтель. 9.35 — Телеог- 
ляд-конкурс Грає духовий

життя. Багатосерійний теле
фільм «Симбірська трилогія. 
1870—1887 рр.». Фільм 1.
15.45 — Чемпіонат світу з 
фігурного катання Жінки. 
Довільна програма. 17.10 — 
Бесіда політичного оглядача 
В. Бекетова. 17.45 — Мульт
фільми. 18.10 •— Докумен
тальний фільм «Змова проти 
Країни Рад». 19.15 — «Лас
каво просимо». Естрадна 
програма. 21.00 — «Час».
21.35 — На екрані — кіноко
медія. «Одр\ ження Бальзамі
нова». 23.00 — Новини.
± УТ

10.00 — Новини. 10.20 
Вінок Кобзареві. 10 50 — 
попрограма «У світі ~__
пиленої природи». 11.15 —
Доброго вам здоров'я. 12.00 
— Призначається побачен
ня. 12.30 — «Я з’явився б до 
вас». Телевистава. ~ 
Новини.
майстрів ____ ________ .
15.00 — Наука 1 час. 15.20— 
Вперед, орлята! 16.15 — «Ра
дуйся, ниво неполптая». Т. Г. 
Шевченко. 16.35 — «Наші 
гості». Народна артистка 
В. Артмапе 18.00 — Теле- 
фсс.тиваль піонерської пісні 
1«; 45 — Скарби музеїв Ук-

кь 
диво-

13.00 —
13.10 — Концерт 

ііістецтв УРСР.

Стрибки з трампліна. 9.30— 
Мультфільм. 9.50 — «Ранко
ва пошта». 10.20 — «На зем
лі, в небесах 1 па морі». 10.50 
— Салют, фестиваль! Моло
діжна передача. 13.15 — Лю
дина — господар на землі. 
14.15 — Програма Литов
ського телебачення. 15.45 — 
Міжнародний огляд. 16.00 — 
Творчий вечір Героя Соціа
лістичної Праці С. Михалко- 
ва в Державному театрі 
естради. 17.00 — Музичний 
телефільм «Весела вдова», 
і і 2 серії. 19.20 — Мульт
фільм. 19.30 — Теніс. Кубок 
Девіса. Збірна СРСР — збір
на ЧССР. 20.00 — Вечірня 
казка. 20.15 — Здоров’я.
21.00 — «Час». 21.35 — Кон
церт Державного Закарпат
ського народного хору УРСР. 
22.20 — Теніс. Кубок Девіса. 
Збірна СР,СР—збірна ЧССР.

дг

А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку ставай! 

3.15 — В кожному малюн
ку — сонце. 8.30 — Ритміч
на гімнастика. 9.00 — Росій
ська мова. 9.30 — На VIII 
зимовііі Спартакіаді народів 
СРСР. Лижний спорт. 20 іш. 
Жінки. 10.00 
Таджицького ___________
11.10 — У світі тварин. 12.15 
— До 40-річчя Великої “ 
^емоги. Кіноепопея «Велика 

ітчизняна». Фільм 7 —
«Оборона Сталінграда»: фільм 
8 — «Перемога під Сталін- 
градом». 13.50—Мультфільм. 
14.00 — Документальний те
лефільм. 14.20 — «Т. Хренни
ков. Сторінки життя і твор
чості». Фільм-концерт. 16.00 
— Чемпіонат СРСР з футбо
лу: «Зеніт» — СКА. 2-й тайм. 
16.45 — Розповідають наші 
кореспонденти. 17.15 — VI 
Міжнародний фестиваль те
лепрограм про народну твор
чість «Веселка». «Пісня в 
серці народу». (Афганістан). 
17.45 — Теніс. Кубок Девіса. 
Збірна СРСР — збірна ЧССР. 
18.15 — «Часу не підвладно». 
Передача з квартири-музею 
народного артиста СРСР 
Бюль-Бюля в Баку. 19.05 — 
Хочу все знати. 19.15 — Су
путник кіноглядача. 20.00 — 
Вечірня казка. 20.15 — «Ви
датні радянські композито
ри — лауреати Ленінської 
премії». Д. Шостакович. Ора
торія. «Пісня про лісп». 21.00 
— «Час». 21.35 — До 40-річ
чя. Великої Перемоги.

— Програма 
телебачення.

10 БЕРЕЗНЯ 
ЦТ (І програма)

— Будильник. 10.00
А
9.30 .... ............. .......
Служу Радянському Союзу!

Наступний номер «Молодо
го комунара» вийде в п’ятни
цю 8 березня.

Редактор 
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

Пе-
3

які закінчать

янське

Училище готу« робітни
ків таких спеціальностей;

для сільськогосподар
ських організацій і Кірово
градської механізованої 
колони № 7 —

трактористів - машиніс
тів широкого профілю з 
умінням виконувати робо
ту слюсаря-ремонтника 1 
правом водіння автомо
біля;

електромонтерів сіль
ської електрифікації та 
зв’язку;

машиністів холодильних 
установок.

Приймають осіб, які за
кінчили вісім класів ден
ної школи.

Початок занять — 1 ве
ресня.

Зарахованим на навчан
ня виплачують стипендію 
в розмірі 10 карбованців 
на місяць. Учнів забезпе
чують триразовим харчу
ванням, обмундируван
ням, надають гуртожиток;

для роботи по закінчен
ні училища в Кіровоград
ській механізованій колоні 
№ 7 —

електромонтерів сіль
ської електрифікації та 
зв’язку (строк навчання— 
1 рік).

Приймають юнаків віком 
від 17,5 року із середньою 
освітою. Зарахованим на 
навчання виплачують сти
пендію 10 карбованців, за
безпечують безплатним 
харчуванням, обмундиру
ванням, надають гуртожи
ток;

електромонтерів сіль
ської електрифікації
(строк навчання — 8 міся
ців).

Приймають воїнів, звіль
нених у запас

Олександрійське СОТУ № 33
ОГОЛОШУЄ 

ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1985—1986 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

дянської Армії. Зарахова
ним на навчання виплачу
ють стипендію в розмірі 
85 карбованців на місяць; 

для колгоспів, радгоспів 
та інших сільськогоспо
дарських організацій зі 
скороченим строком на
вчання — 

машиністів холодильних 
установок зі строком на
вчання 6 ліісяціи.

Приймають осіб за на
правленнями сільськогос
подарських підприємств 
(колгоспів, радгоспів, від
ділень «Сільгосптехніки»); 

тракторнстіз-машиністін 
З класу зі строко/л навчан
ня 8 місяців.

Приймають юнаків та 
дівчат з освітою 10 класів, 
які мають довідку про ви-, 
вчення сільгосптехніки і 
автосправи в середній 
школі. . » .

По закінченні училища 
видається посвідчення на 
право працювати на трак
торах усіх марок, у тому 
числі на тракторах Т-150К, 
К-701.

Зарахованим на навчан
ня виплачується стипендія 
96 карбованців на місяць.

Прийом документів з 
8.00 до 16.00 щодня.

Для вступу треба подати: 
заяву, автобіографію, ме
дичну довідку за формою, 
виданою училищем, шість 
фотокарток 3X4 см, сві
доцтво (атестат) про осві
ту, свідоцтво про народ
ження, довідку з місця 
проживання або паспорт.

Адреса: м. Олександрія- 
7, вул. Трудових резервів, 
СПТУ № 33. Телефони: 
5-14-09, 5-41-03, 5-17-84.
їхати, автобусами «А» або 
«В» до зупинки «Жовтне
вий».

ЗАПРОШУЄ ЮНАКІВ 1 ДІВЧАТ НА НАВЧАННЯ

В 1985—1986 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Училище готує кваліфі
кованих кадрів із серед
ньою освітою таких спеці
альностей:

електромонтажник освіт
лювальних мереж, 

машиніст мостових, коз
лових кранів,

машиніст автокрана 
правами шофера,

електрогазозварник, 
ПЛИ7КОВИК-МОЗаїСТ, 
фрезерувальник (токар- 

розточувальник),
слюсар - інструменталь-

НИК.

Особам, 
училище □ групах із серед
ньою освітою, видається 
диплом про середню осві
ту з присвоєнням розряду 
за професією.

Строк навчання — 3 ро
ки.

Училище готує також 
кваліфікованих кадрів за 
програмою професійно- 
технічних училищ зі стро
ком навчання — 2 роки:

столяр-будівельний, 
муляр-монтажник, 
маляр - штукатур - лицю

вальник.
Осіб, які мають серед

ню освіту, і відслужили у 
лавах Радянської Армії, 
приймають до училища на 
навчання по спеціальнос-

електроззарник (строк 
навчання від 3 до 11 міся
ців, стипендія — 70 крб.), 

муляр-монтажник (строк 
навчання від 3 до 11 міся
ців, стипендія — 70 крб.), 

кухар (строк навчання
2 роки),

продазець (строк навчан
ня — 1 рік).

В училищі працюють 
гуртки художньої самоді
яльності, технічної твор
чості, спортивні секції.

Випускники училища ко
ристуються всіма пільгами 
робітників залізничного 
транспорту. По закінченні 
училища їм надається ро
бота на залізничному тран
спорті Одеської залізниці.

До заяви на ім’я дирек
тора училища вступники 
додають такі документи:

свідоцтво про освіту 
(атестат), свідоцтво про 
народження або паспорт, 
медичну довідку, довідку
3 місця проживання, п’ять 
фотокарток 3X4 см.

Початок занять — 1 ве
ресня.

Адреса училища: м. Зна
м’янка, пров. Свердлова, 4.

Телефони: 20-75, 42-24 
(директор училища), 22-18 
(заст. директора по на
вчально-виробничій робс?-

«Молодой коммунар» - 
орган Кирсасградского 
областного комитета 
Г5<СМ Украины.
На украинском языке.
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