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Виходить з 5 грудня 1939 р.

27 УДАРНИХ ДЕКАД
РЕПОРТАЖ— Так.., — поглянув на годинника
Є. Ткачов, — зараз 16 годин. На пер
шій зміні у нас працюють найкращі
бригади, але...
Ось, скажімо, бригада Ушакова. Ду
маю, зустрінемося з цим КМК. Не
давно бригада виступила на заводі з
ініціативою: «XXVII з’їзду КПРС —
27 ударних декад!».
Разом з Євгеном поспішаємо в цех
№ 7, де працюють п’ять комсомоль
сько-молодіжних колективів. Один з
них — бригада регулювальників ра
діоапаратури, яку очолює Олександр
Ушаков. Колектив працює з особис
тим клеймом якості.
Першим нашим співрозмовником
стає виконуючий обов’язки бригади
ра Вадим Миколайович Катков.

— У нашій бригаді 18 чоловік, де
сять з них комсомольці. Не вважайте
за нескромність, але саме невгамов
ність, трудовий неспокій молоді, по-множені на досвід ветеранів, — і на
роджують ті, що радують око, цифри
перевиконання планів і завдань.
Почну з комсомольців. Звичайно,
найкращий серед них — Володя
Яриш. У бригаді він усі п’ять років Ті
існування. І за цей час добився п’я
того розряду.
Олександр Галат прийшов працю
вати до нас лише рік тому. У нього
поки що другий розряд. Та запитайте
будь-кого з членів бригади, і вам
скажуть: Сашко працює на рівні IV—
V розряду.
Розповідаючи про молодь колек
тиву, Б. М. Катков лише згадав пріз
вища наставників — А. О. Охріменка,
В. М. Плахотного. Вже потім я дізнав
ся, що сам В. М. Катков — один з
кращих наставників. І всі новачки, які
вливаються в бригаду, потрапляють
під надійну опіку досвідчених. Саме
вони закладають підвалини досвіду,
того досвіду, який місяцями і рока
ми збирається по крихті, а потім убе
рігає від помилок, економить робо
чий час, зміцнює віру у свої сили...

— Останнім часом ми позбавились
плинності кадрів, — втручається
в
розмову
Анатолій Либа. — Якось
«притерлись» хлопці, колектив став
монолітнішим.
У свій час бригада активно зайняЛося пошуком невикористаних резер
вів. Дійшли висновку: добре буде.

УРОК У ПОЛІ
У полі зустріли нинішню
весну учні сільського професїйі|0:техііічііого
учплїіща
АЬ 149. що в селищі Граніт
не. Вони працюють у госпо
дарствах Слов’янського, Во.
лодарського. Тельмапівського та інших районів Донець,
кої області, у конкретному
ділі перевірять свої знання,
подаючи безпосередню до
помогу хліборобам.
Навчальне поле в 500 гск.
тарів виділив для майбутніх
меліораторів колгосп імені
Леніна Тельмаііівського ра
їіону. В розпорядження уч
нів передано також гракто
рщ Екскаватори, бульдозе
ри — весь необхідний інвен.
тар. Учні вирощують різні
культури, заготовляють кор.
ми. ремонтують техніку. 1
справи V них йдуть, добре
Є в кого повчитись май
бутньому поповненню Х.’ІІбо
робсьКОЇ сім’ї Перший на
ставник молодих — .заслу
жений
меліоратор УРСР
М С Петренко — один з
тих, хто був ініціатором ма
лого зрошення в колгоспі.
(РАГАУ).

якщо забезпечимо необхідним ін
струментальним комплектом кожно
го трудівника. Забезпечили. Добили
ся. А то як бувало: один регулює
блоки, а інші — чекають і підганя
ють: «Давай скоріш, у мене ще он
два блоки «не
займані». А це,

ой як

о

Ціна 2 коп.

Випереджати час-норма!
У сільському господар пу орієнтуються па умов
стві не так легко виперед ні гектари, економію па
жати планові завдання: льного. Особливо відзна
не дозволяють чіткі стро чається комсомолець трак
кн проведення тих чи ін торист МТЗ-80 С. БУГАших кампаній. Але в КМК ЙОВ, який при річному пла
тракторної бригади № 1 ні 1500 нині виробив 785
колгоспу імені Коміптср- гектарів умовної оранки.

впливає

на якість. Те
пер чемоданчи
ки з необхідни
ми інструмен
тами лежать на

столі у кожного

без винятку.

І що, нема
проблем?
— Ні, звичайно, — журно хитають
головами члени КМК. — От,
якби
активізувалися суміжники, монтажни.
ки нашого цеху... Часто-густо на бло
ках стоять не ті номінали. Втім, їх ви
на тут часткова, адже вони
сувооо
додержуються технічної документа
ції, в якій огріхів хоч відбавляй. От і
доводиться втрачати
дорогоцінний
час, аби виправити похибки.

Тобто, Сері ій працює в ра
хунок липня!
Випереджаючи час, пра
цює і комсомольсько-мо
лодіжна тракторна брига
да А® 2 колгоспу
імені
XXV з’їзду КПРС.
Вже
вироблено 2108 гектарів
умовної оранки, зеконом
лено 1134 кілограми ди
зельного палива. Високий
показників
добивається
молодий механізатор ком
сомолець Юрій РОБОТА,
який виробив 806 гектарів
умовної оранки і заоща
див 454 кілограми паль
ного. О і же, внесок Юрія у
загальний здобуток ваго
мий!
О. П1ТЕНКО.
Онуфріївський район.

Так, вирішувати проблеми необхід
но. І найближчим часом. На це нас
націлюють
матеріали
квітневого
(1985 р.) Пленуму ЦК КПРС.

...Завершуючи того дня розмову, я
зупинився біля робочого місця мо
лодого робітника.
— Володимир Яриш, — відреко
мендував його Є. Ткачов.
— Ви вже вибачайте, що не встиг
з вами поговорити... Ось блочок по
пався примхливий: ніби все переві
рив, а він не працює... Тільки хвили
ну тому знайшов невідповідність у
схемі. Зараз буду усувати...
КОЛИ ВЕРСТАВСЯ НОМЕР. У ре
дакцію зателефонував комсомоль
ський
ватажок
Кіровоградського
заводу ргдіовирсбік Євген Ткачов.
Ініціативу бригади О. Ушакова: «XXVII
з’їзду КПРС — 27 ударних декад!»
затверджено на засіданні комітету
комсомолу. Кілька КМК вже підтри
мали її.
А. БЕЗТАКА.
спецкор «Молодого комунара»,
м. Кіровоград.

До ювілею
підприємства
Для працівників Уфим
ського
д ви гу побулі в 11 ого
виробничого об’єднання рік
40-річчя Великої Перемоги
стане подвійною радістю.
Виповнюється 60 років їх
рідному підприємству —
одному із флагманів нашої
індустрії.
З особливим почуттям
трудиться сьогодні КМК
Бориса Бачурина з 85 цс
ху. Разом із хлопцями пе
зримо присутній і їх зем
ляк — герой Міннігалі Гу
байдуллів Право включи
ти його до свого складу
бригада
отримала.
ви
йшовши переможцем соиіа
дієтичного змагання.
В УДВО тисячі молодих
трударів беруть участь у
..змаганні за звання «Кра
щнй молодий робітник».
«Кращий молодий інже
нерно-технічний
прапів
ник». Нього року за рі.
І1ІСНІІЯМ комітету комсомо
чу переможні будуть ВКЛІО
чені до складу молодіжно

го будівельного загону,
що будуватиме малосімей
ний гуртожиток.
Відповідаючи на заклик
партії, КМ}< Олександра
Мідіїпнова зобов’язався в
1985 році відпрацювати З
дні на зекономленому ме
талі.
Добре починання
підтримали багато інших
колективів.

«Ми віримо

в нашу дружбу»

Минулого рону Павлу ЯРОШЕНКУ за добросовісну працю колгосп виділив імен
ний трактор ЮМЗ-б. І тепер, у рік активної підготовки до XXVII з’їзду КПРС, у за
вершальний рік 11-ї п’ятирічни комсомолець намагається якнайпродуктивнішв
використати техніку, зробити максимальний внесон у загальний трудовий здобу
тий рідного господарства. Ось і нині, працюючи на прополці насіннєвих дільниць
ярих зернових, Павло виконує норми виробітку на 150 процентів.
Фото В. ГРИБА.

Колгосп імені Ватутіна,.
Кіровоградський район.

У НАШИХ БАШКИРСЬКИХ ДРУЗІВ
дн — на екрані друзі з
НДР,
фестивалі, інтер
бригади. Одним пригадується вогнище, іншим —
свято Нептуна, третім —
робота.
Усе, в тому числі й піс
ню, вручили
«ветерани»
бійцям «Дружби-85» Загін
нині не тільки складає
ллаїш. але й насичено пра
цює. А семестр для загону
особливий — цього року
виповнюється
20
років
дружнім
зв'язкам
між
Башкпрією
та округом
Г алле.
Н. НИКЕРИНА.

«Не потрібні нам зайві
слова, ми віримо в нашу
дружбу», — заспівує один,
і його підтримують десят
ки голосів. Плече до плеча
стають хлошіі й дівчата у
Збори апарату Октябрсиніх блузах з емблемою
Спілки вільної німецької ського міськкому ВЛКСМ
молоді. Це бійці будівель проходили бурхливо; обго.
ного іптерзагопу «Друж ворювалв експеримент но
восибірських
комсомоль
ба», що працювали мішу, ців по роботі в гуртожит
лорічпого літа зі студента ках. Тут же намітили склад
ми Галльського універсп. інформаційно . пропаган
тету імені Мартіна Люте дистської групи. Тузи увіра тут, у Башкнрії.
йліші .представники міськ.
Вечір .знакомств... Слай. кому ВЛКСМ, інспектори

Справжнє діло

у справах
неповнолітніх
міськвно... Головним зав
даппям група иосіавпла
перед собою ідеолої ічиу 1
виховну діяльність в гур
тожитка.х. Першим був візнт до гуртожитку взуттє
вої фабрики. На зустрічі
багато
присутніх (гості
врахували, що • мешканців
цікавить багато, в тому
числі, побутових питань).
Прийшли директор
фаб
рнки, парторг і комсорг.
Більшість проблем була
вирішена буквально гут же
чи наступного дня. склад,
піші взяті для вирішення
на контроль.
Подібні зустрічі виріше
но організовувати щомі
сяця. У місті 25 гуртожптків, за якими .закріплені
відповідальні працівники
М’’ЬККОМУ комсомолу, які
пе рідше разу на місяць
ходять до «своїх» гурто
житків і вирішують питан
ня. що виникають.
Починання
комсомоле
пів Октябрського схвалено
міськкомом партії.

А. КАРАМОВ.

Дружать клас

і комбінат
Комсомольці Ю 4 Б» із
школи № 91 з робітниками
цеху № 1 Уфимського взут.
тєбого і мбіпазу принте,
люють уже 7 років Спсчатку були виставки дитя
чого малюнка, турпоходи.
Ставши дорослішими, шко.
лярі в обідні перерви читали виробничникам політ,
інформації.
«Отримую від роботи за
доволення. — каже Марат
Галимов, котрий не раз
приходив з політінформацією до цеху. — Якщо не
поступлю до військового
училища, прийду на ком
бінат». Багато хто із дру
зів
Марата
відчули
справжній смак робочих
професій вже у світлих це
хах піл час тижнів прак
тичної роботи.
За традицією всі зароб
лені в такі дні гроші пере
раховують до Фонду миру
Т. ШАГИАХМЕТОВА.

♦

2 стор.

- «Молодий

комунар»
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СЛОВО ВЕТЕРАНА
До Кіровограда я при
був одразу після його
звільнення від німецька?
фашистських загарбників
у січні 1944 року. ЦК
ВЛКСМ направив
мене
сюди з міста Свердловська, де після госпіталю пра
цював механіком на одно
му з підприємств легкої
промисловості. Досвід ком
сомольської роботи в ме
не як армійський, так і ци
вільний.
На фронті був
секретарем комсомольсьіЛЇ організації стрілецько
го взводу, а в Свердлов
ську — секретарем комсо
мольської організації взут
тєвої фабрики.
Спочатку, в Кіровограді
працював
інструктором
обкому ЛКСМ України. А
одного разу запросив до
себе секретар обкому ком
сомолу К. С. Коваленко й
просто сказав:
«Треба
будь-що відбудувати «Чер
вону зірку». Бюро реко
мендуй і тебе, Миколо Фе
доровичу»... У кінці серпня
того ж року були перші
комсомольські збори. 29
спілчан й обрали мене
секретарем.
Почали з організації в
цехах партійіГо-. * ісомольських груп на чолі з ко
муністами. Комсомольська
організація почала поміт
но зростати.
Складним був цей пе
ріод на заводі для всіх.
Підприємства іце як тако
го не було. Працювали
лиш переважно на розчи
ненні території. Харчуван.
ця було налагоджене по
гано. Зі спецодягом — теж
проблема. Паливо надходи
ло з перебоями, у малій
кількості. Скла було мало,
тб вікна закладали цег
лою, лиш подекуди звер
ху вставляли . шматочки
скла.

Міське с/літтєве звалище
до останнього часу
було
йг&ргалізоБаною можливісмасової заготівлі вторемровмни.
Через
певний
уас сюди
під’їжджали і
ЙйД'-.жджали машини з кон
І
принаймні
тейнерами.
г ... ....
«н чверті сміття — це ста
лі зошити, газети, журнали,
їіапір який за інших, сприїгглічзіших обставин, міг би

Комсомоле,

гордосте
моя
Безумовно, комуністи та
їх бойова надійна зміна —
комсомол виявили макси
мум організованості у ви
конанні поставленого зав
дання, — інакше, строки
відбудови «Червоної зірки >
луже б затягліїся.
Працюючих на підпри
ємстві було мало. Ми бо
ролися за кожного. При
гадується такий випадок.
Довідавшись, що секрета
ря комсомольської органі
зації
ремонтного
цеху
М. Чернецького без згоди
комсомольської організа
ції відправили на лісозаго
тівлю, я звернувся до пар.
торга нашого підприємст
ва Л. В. Зайцева і допо
вів про самоправство. На
ступного ранку М. Черне
цький був у цеху і про
довжував займатися ком
сомольськимп справами.
Досвідчені
комуністи
У. І. Луценко, Т. І. Луцсн
ко, Л. Т. Козлова, Г. К.
Малий, Г. В. Підопрпгора,
М. П. Гончаренко, О. П.
Грінчук, 10. А.' Блюмкін,
Л. П. Снігур, М. ,Г. Коз
лов, К- К- Чуні и та інші
завжди вислуховували нас,
допомагали розібратися в
питаннях, що виникали.
Вважали це для себе про
сто партійним обов’язком.
Організовуючи молодих
виробничників на виконан
ня поставлених завдань,
комсомольська
організа
ція при допомозі стар

працівники
облавтоуправління до цієї важливої спра
ви. Не варто пояснювати,
що кожна здана зношена
автопокришка — це пре
красна сировина для виго
товлення нових.
КОР.: Лише за останнє
десятиліття вийшло
цілий
ряд постанов партії і уря
ду, спрямованих на поліп
шення заготівлі вторсиро-

ших товаришів — комуніс
тів дбала і про культурне
дозвілля, і про художню
самодіяльність, і про роз
виток фізкультури і спор
ту на заводі.
У січні 1947 року в ЦК
ВЛКСМ відбулася нарада
секретарів комсомольських
організацій заводів сіль
ськогосподарського маши
нобудування, на якій був
присутній і я. Червоною
ниткою там проходило пи
тання про молодих робіт
ників, їхні проблеми з по
бутом, дозвіллям. Повер
нувшись з Москви, я до
повів про наслідки поїзд
ки директорові
заводу
М М. Шинкаревичу. З ча
сом на підприємстві було
органі рано
триразове
харчуй:пня, переглянуто н
поліпшено обслуговуван
ня продовольчими та про
мисловими товарами. Ав
торитет комітету комсомо
лу зріс.
Комітет дбав і про про.
довження навчання. На за
воді відкрилася вечірня
школа. Через деякий час
комітет комсомолу подав
клопотання про відкриття
філіалу Харківського полі
технічного інституту, на
базі якого згодом було
організовано Кіровоград
ський інститут сільськогос
подарського машинобуду
вання, що діє й нині.
Комсомол «Червоної зір
ки» жив у ті роки ЖИТТЯМ
усієї радянської країни;
відрадно, що традиції жи
вуть і нині, ще більше по
глиблюючись, набуваючи
все нових цікавих і змісювних форм.

м. толочно,

колишній
секретар
комсомольської орга
нізації заводу «Чер
вона зірка».
м. Кіровоград.

ляться^проблемами заготізлі вторсировини і директо
ру всіх підприємств міста та
області, хоча ми доводимо
явно занижений план.
Комсомольські актизісти
питаннями заготівлі вторси
ровини практично не зай
маються. .
КОР.: До речі, а як би
могли допомогти вам під
приємства?

Бібліотека на...
смітнику?
«аги макулатурою. А він
грів, горів собі. І в дощ, і в
&еку...
Ще зовсім недавно обласче виробичо-заготівельир підприємство «Кіровоірадагорресурси» лихомаі»мко: часто змінювались
^ректори, постійно не ви
конувались планові завдан
ня. Із й сама територія баай скоріше нагадувала сміт&к, аніж підприємство. Два
роки тому його очолив мо
ЇГ9ДИЙ директор Іван Юхи
^>вич Нікишов, Отже, роз
црзз нашого громадського
кореспондента з !. Ю. НІНИ
ШЬвИМ почалась з питаннг
«ФР здобутки колективу.
ЙіКИШОВ: План по валу
МИ виконали. Заготовлено
/615 тонн вторинної сирови
ни,- 3 них 4000 тонн — ма
іі/йатури. Інша справа —
номенклатура. Тут гальмує
виконання плану недостатнг
заготівля гумозих шин. Вва
жаю, що слабку роз’ясню
вальну роботу проводять
товариствах автомотолю
бителів, легковажно ставля
ться окремі відповідальні

вини. Чи відчуває колектиз
підтримку від місцевих ор
ганів влади і, зокрема, ком
сомольських активістів?
НІКИШОВ: Ніде правди
діти, ця допомога ще не на
рівні. Про недостатню ува
гу Кіровоградського міськ
виконкому до проблем за
готівлі макулатури свідчить,
наприклад, той факт, що на
ші приймальні пункти зна
ходяться у малопристосозаних приміщеннях, які до
того ж в аварійному стані.
Наша спроба збудувати ти
пові
приймальні пункти
«Стимул» зводяться
нанізець. Так, була домовле
ність, що такі пункти повин
ні будуватись біля вироб
ничого об'єднання «Друкмаш», Критого ринку,
по
аулиці Бєляєва. Ми замови
ли кошторисну документа
цію, а при прив’язці з’ясузалось, що місце, відведене
для пункту «Стимул» біля
іДрукмашу», заплановане і
для
будівництва
АТС-5.
Об’єкти іншого призначен
ня планують збудувати і по
аулиці Бєляєва. Мало цікав-

Н1КИШОВ:
По-різному.
Але те, що користь обо
пільна — в цьому немає
сумніву. Ось, приміром, як
би підприємства міста і об
ласті скооперувались і збу
дували хоча б невелику
фабрику по переробці вто
ринної сировини, то ми
змогли б додатково давати
для області 3—3,5 тисячі
тонн тарного картону чи
обгорткового паперу. А са
ме питання відсутності тар
ного картону є найболючі
шим. Адже найчастіше го
това продукція не надхо
дить до споживача через
відсутність тари.
Ще в 40-х роках подібна
фабрика існувала в селищі
Компановка, яка майже пов
ністю забезпечувала потре
би області. Нині її немає.
І знову постає потреба збу
дувати таку фабрику в на
шій області в одному з рай
центрів чи навіть сіл облас
ті, де є всі необхідні для
цього умови.
КОР.: Наштовхуючись на
стіну байдужості цілого ряду керівників, ви все-таки

ЗАПИТАНЬ

ЗА ДОДАТКОВУ
РОБОТУ
В. П. Чернушевич з Онуф. .
ріївки звертається до га-^^
зети з запитанням: чи прад^^,
вильно йому оплачують
працю на кінному заводі
№ 175?

«Більше п’яти років я пра.
цюю водієм на автомашині
ГАЗ-53 (спеціальна) без
помічника. Як оплачується
робота такої категорії рсбітників?».

ЛЕНІНГРАД, Група наукових працівників Музею Ве
ликої Жовтневої соціалістичної революції проводить
велику роботу по вивченню книг, які належать денабристам. Знайдені у музейних фондах, вони стали
предметом детального аналізу і систематики, історія
цієї колекції почалася, як вважають працівники му
зею, з окремих книг, які в’язням було дозволено взя
ти з собою у каземати Шлісербургської і Петропавлівської фортець, Петровського острога, Нерчинських
рудників. Частина книг була перевезена дружинами
декабристів. Все це постійно складало сімейні бібліотени, які переходили від покоління до покоління.
У 1919 році декілька книг, які колись належали де
кабристам, були передані у щойно заснований Му
зей революції.

Ці безцінні реліквії, яні були «свідками дум і бід де
кабристів», ці книги цінаві і тим, що на них збереглись
розбірливі підписи їхніх господарів, позначки.
Ці книги помітно впливали на формування переко
нань декабристів. Головне завдання дослідників —
допомогти людям сьогоднішнім найповніше уявити
картину духовного і морального подвигу тих, хто ви.
йшов 14 грудня 1825 року на Сенатську площу.
На знімну: завідуючий відділом музею В. І. ЗА
ГОРУЛЬКО і науковий співробітник Л. Є, КРАИН09А
з книгами, які належали декабристам.

Фото Ю. БЕЛІНСЬКОГО.
Фотохроніка ТАРС.

виконуєте план,
особливо
по заготівлі макулатури...
НІКИШОВ: Це за рахунок
діяльної участі у заготівлях
шкіл, де тон задають учні
Ленінського району.
Вони
успішно проводять опера
цію «Мільйон — Батьківщи
ні». Пальма першості тут
належить школам № 5 і №8
(Ленінський район) і школі
N2 13 (Кіровський район).
Ну, і не можу змовчати
про активність населення
міста, яке здає макулатуру.
КОР.: Іване Юхимовичу,
оскільки ми торкнулись пи
тання участі населення у
заготівлі вторсировини, чи
не вказали б ви
адреси
приймальних
пунктів об
ласті?
НІКИШОВ: Таких пунктів
п’ять. Це територія нашої
бази (селище Гірське), вул.
Пролетарська, 22, Вул. Кар
ла Лібкнехта, 76, пров. Васильєвський, 8, вулиця Вол
кова, 2. Незабаром відкриє
мо один пункт на Новомиколаївці. Маємо також чо
тири пересувних установки:
дві типу «Вторма»;
дві —
«Стимул». їх можна викли
кати додому по номеру
3-01-77. До речі, нагадаю,
що за кожний кілограм зда
ної макулатури здавач от
римує 2 копійки. За кіло
грам ганчір’я — від 6 до
16 копійок. Приймаємо та
кож метали: чорний — за
кілограм — 30 копійок, ко
льоровий — від 1 карбован
ця 60 копійок до 3 карбо
ванців (в залежності від
сорту металу і його якості).
КОР.: А як же сти/лулюється активність населення?
НІКИШОВ: За кожні здані
20 кілограмів
макулатури
ми видаємо талон на одер
жання книги підвищеного
попиту.
КОР.: Іване Юхимовичу,
в редакцію часто телефо
нують, пишуть лисїи, ви
словлюючи обурення з при
воду того, що «заінтересова
ні» видання, які пропоную
ться здавачам макулатури,
можна через деякий час

придбати у магазині. Запи
тують також, чому в Моск
ві і Києві
«макулатурні»
книги дійсно підвищеного
попиту..,
НІКИШОВ: Справа з тому,
що Москва, Київ та ще 51
місто країни беруть участь
у так ззаному Всесоюзному
експерименті. Рішення про
його розширення чи зву
ження приймає Рада Мі
ністрів СРСР, Ми ж корис
туємося умовами республі
канського
експерименту,
тобто видаємо за здану ма
кулатуру талони на книги
українських видавництв. У
містах же — учасниках все
союзного експерименту —
галони на ці книги отова
рюються тільки за здане
ганчір'я. Книги для нас ви
діляє Державний комітет
по поліграфії,
книжковій
торгівлі і справах видав
ництв. А тому на місцях
слід звертатися у облкниготорг,
який розподіляє
«дефіцитну» літературу. Там
і повинні відповісти, чому
одна і та сама книга в од
ному місці продається віль
но, а в іншому — видасться
на талони. Ми, ясна річ, теж
зацікавлені, щоб «книга за
талон» була тільки «кни
гою за талон»...
КОР.: Збільшення заготів
лі вторсировини — це, ча
сом, не означатиме, що ма
кулатура і ганчір'я будуть
на сміттєвому звалищі?
НІКИШОВ: Ви маєте на
увазі, чи достатньо у нас
складів? Так, поки що не
стільки, як хотілося б, але
ми активно будуємо. Один
склад уже спорудили, ще
один, площею 700 квадрат
них метр ів — завершуємо.
Плануємо збудувати павіль
йони «Стимул», звідки маку.
л<’-уру —. вже тюковану —
привозитимуть на обласну
б?зу. На черзі — вирішення
питання
будівництва при
станційного
складу,
що
знечнею мірою вирішить
Проблему автотранспорту.
С. КОЛЕСНИКОВ

Листа ми направили в об,
ласний комітет профспілки
працівників
сільського
господарства, на який нам
відповів завідуючий від
ділом праці і заробітної
плати Г. І. Тютюненко:
— Обком
профспілки
повідомляє, що лист водія
кінного заводу 8. П. Чер.
нушевича розглянуто на
місці. Перевіркою встаА*
новлено, що праця йому
оплачувалася за зниже
ними розцінками і йому
не нараховувалася допла-^^
та за роботу вантажнике^В
за сумісництвом.
8 даний час керівництвом
кінного заводу № 175 ви
правлена допущена по
милка. Праця В. П. Чорну,
шезичу буде оплачува
тись за вищими розцінка
ми і водій отримуватиме
доплату в розмірі 50 про
центів за виконання обо
в'язків вантажника.

ПРО БУДОВУ
В ДОЛИНСЬКІЙ
Паш читач водій місце,
вого колгоспу Сергій Аіь
дріянов з Новгородці в
листі до редакції запитує
про будівництво В МІСТІ
Долинській гірнпчо-збага.
чуваського комбінату.
Копію листа редакція
надіслала до виконавчого
комітету обласної Ради на.
родпих депутатів. Ось що
відповів завідуючий облас
ним бюро відділу но праці
В. І, Бахтін:
— Початок будівництва
Долипського гірничо-збага
чувального комбінату за
плановано на 1985 рік. В
першу чергу буде вестись
будівництво житла спеціалістам країн Ради Еконо
мічної Взаємодопомоги —*
Румунії, Польщі, ГІДР,
Чехословаччянп, —- які спо.
руджуватим уть ком бін ат.
Бюро по працевлашту
ванню не має заявок в
даний час на потреби в ро
бочій силі для будівництва
комбінату.

ДОПЛАТА
ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ
В. Ромащенко з села
Варварівки
Долипського
району звертається до га
зети з проханням роз'яс
нити йому порядок 30-процептяої доплати до окладу
сільського
кіномеханіка.
«Більше року я працюю кі
номеханіком,—пише він, —
кожен місяць ВИКОНУЮ
план на 100 процентів, але
доплату ЗО процентів не
отримую, колгосп відмо
вився мені доплачувати».
Листа редакція направи
ла в обласний комітет
профспілки
працівників
культури, на який нам від
повів голова обкому проф
спілки працівників культу
ри І. М, Шапоаалснко:
Постановою ЦК КПРС і
Радою Міністрів СРСР «Про
дальше покращення куль
турного
обслуговувати»
сільського населення» пе
редбачається 30-процентна
доплата до заробітної пла
ти
кращим
сільським
культпрацівникам, в тому
числі кіномеханікам, які
беруть активну участь V
суспільному
житті кол
госпу, ідеологічному забез
печенні виконання нароД:
ногосподарських планів і
соціалістичних зобов'язань
трудових колективів.
Ступінь вкладу праців
ників культури в рішенні
вищеназваних завдань ви
рішує правління колгоспу,
воно я: і приймає Відпо
відне рішення.

—

15 травня 1985 року

Знову
прийшло
до
юних глядачів традиційне
весняне свято кіно — Все
союзний тиждень дитячого
фільму.
Цього року в Кіровогра
ді він урочисто відкрив
ся у кінотеатрі «Мир»
новою стрічкою «Дівчинка
із міста» (Свердловська
кіностудія) із 14 по 19
травня пройде по всій об.
ласті під девізом «Салют,
Перемого!».
Фільми... Фільми... Філь.

«Молодий комунар»
ми...
Найрізноманітніші:
ігрові,
документальні,
мультиплікаційні,
захоп.
люючі, серйозні, повчальні.
ГІро життя школярів у
школі і поза нею. Про їх
проблеми, радощі і надії.
Тиждень — це не тільки
знайомство із новими стріч,
ками: «Дівчинка із міста»,
«Юрко — син командира»,
«Жива вода» (ЦСДФ).Це
й показ фільмів минулих
років — «Крізь вогонь»,
«Таємниця партизанської

землянки»,
інших.

«Кортик»

та

19 травня, у день закриття Тижня, кращому
фільму буде вручено приз
ЦК ВЛКСМ
«Червона
гвоздика». Варто пригада
ти, що її лауреатами були
свого часу
«Невловимі
месники», «100 днів після
дитинства»,
«Вусатий
нянь», «Коли я стану ве
летнем», «Пригоди Елек.
тропіка» та інші.

Закінчився Всесоюзний тиждень «Готовий до праці і
Турнірне становище гос
оборони СРСР», присвячений 40-річчю Перемоги. Най
тей зобов’язувало їх боро,
більш масові поєдинки за його програмою пройшли в
тися за перемогу. І, треба
колективах фізкультури, спортивних клубах. Юнаки та
сказати, вони показали се.
дівчата складали нормативи ГПО, змагалися багатобор.
бе справжніми бійцями. 1
ці, проведено цілий ряд цікавих заходів з метою пропа
кіровоградці лише раз до
ганди удосконаленого фізкультурного комплексу. Комсо
билися успіху. Завдяки на
мольські активісти разом з комсомольськими працівни
полегливим індивідуальним
ками чимало зробили, організувавши ударні загони, які
діям Володимира Димова.
обладнували спортивні майданчики. Під час Тижня юні
спортсмени зустрілися з ветеранами спорту, колишніми ки склали більше ста
Матч показав, що напа.
диків.
фронтовиками, які вручали нагороди переможцям
даючі «Зірки» поки що не
молодими
Разом
з
динків на призи героїв-земляків.
можуть використати при
бітниками тролейбусного
наймні половину вірних
управління на старти ГПО
ситуацій для взяття воріт.
вийшли керівники вироб
ничих підрозділів.
Всього у змаганнях за
ФУТБОЛ
Передусім наші активіс манд сильнішими були бата подбали про пропаганду гатоборці автопідпрнємства програмою Тижня взяло
нормативів і вимог удоско № 10021, В особистому за участь майже 12 тисяч
наленого фізкультурного ліку відзначились Наталка спартаківців області.
Діяльність фізкультур
комплексу — в колективах Тодорашко (міськмолоковлаштовувались лекції і з'авод) та Олександр Ян- них активістів «Спартака»
у дні Тижня сприятиме по
бесіди, зустрічі з провід галь — АТП № 10021.
ними спортсменами. А піс
У ці травневі дні людно дальшій активізації спор
ля стартів на місцях було було на стадіоні Кірово- тивно-масової роботи. На
проведено фінал облради срадської середньої шко черзі — нові поєдинки —
«Спартака» з багатобор. ли № 19. Тут складали Тижні туриста, плавця,
ства ГГ10 під девізом нормативи ГПО медпра оздоровчого бігу та ходь
комунальники, би, призовника, шахів і
«Всією бригадою — на ста цівники,
Не зовсім впевнено діяла і І
діон!». На старти вийшло культармійці. Своєю ак шашок. • Відбудеться ма
ланка захисту: від вірних
одинадцять колективів, які тивністю відзначились пра совий легкоатлетичний про
біг.
----- “ дитячої~
голів кілька разів вряту
відзначились в попередніх цівники міської
В.
КОВАЛЬОВ,
міської лікарні
вав ворота голкіпер Борис |
турнірах. Найвищі резуль лікарні,
голова облради ДСТ
тати показали спортсменки № 2, де головами рад ко.
Філатов; огріхи партнерів
«Спартак».
фізкультури
З бригади магазину № 25 лективів
по захисту не раз «підчи
На
з
н
і
м
н
у:
на
нросрКіровоградського місько М. Дпмура та Л. Бельчйк. вій дистанції — шнолярі
щав» досвідчений Микола
го об’єднання «Продтова Залік з фізичної та вій обласного центру.
Латиш.
ри», а серед чоловічих ко- ськово-технічної підготов. Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.
Та, звичайно, головна
подія на нашому стадіоні
— сьогоднішній матч «Зір- ■
ки» з чемпіоном СРСР 1972
року ворошиловградською
«Зорею». Чекаємо від на- 1
ших земляків яскравої,
комбінаційної гри.
У матчі зі «Стаханов
цем» кіровоградська «Зір
ка» виступала в такому
складі: Б. Філатов, Е. Де
нисенко
(Я. Бобнляк),
О. Коробко (С. Козаков),
О.
Лисковець,
С. Улнцькнй,, В. Днмов,
М. Латиш, Л. Федоров,
І. Мартипенко • (В. Само
фалов),
С.
Лактіонов,
С. Ра.тюченко (О. Рябо
конь).

«Зірка»—

«Стахановець»
1:0

А. ШПАК.

«Бомба з без культурі»
Розказують, що в кінці
XVIII століття у південносхідній частині Лондона
проживала сімейка, що
своїми бандитськими виходками наводила жах па
всю британську столицю.
Злочинці носили прізвище
Хулігенп, від якого, вва
жають, і походить сучасне
«хуліган». Інша версія —
це слово утворилося від
імені ірландця Хуллі, кот
рий теж тероризував спів,
вітчизпиків нальотами і
скандалами. Звідтоді ху
ліганами називають людей
погано вихованих, мораль
но розбещених, тих, що
зневажливо ставляться до
праці та громадських обо
в’язків, до оточуючих. Ху
ліганство — одне з пайОгидніших правопорушень,
яке В. В. Маяковськин па.
зивав
бомбою з непо
добств, дурості і безкуль
тур'я.
Мені на робочі постійно
доводиться мати справу з
правопорушниками,
із
спілкування з котрими я
зробив твердий висновок:
хуліган — це людина, що

ставить своє «я» над су
спільством. Він ніби каже:
«Я роблю це тому, що ме.
пі так хочеться. Хочу —
п’ю, хочу — лаюсь...».
Ось матеріали однієї ад
міністративної справи. Мо
лодий слюсар В. Сіїз уве
чері в тролейбусі, будучи
напідпитку, брутально ла
явся, намагався затіяти
бійку з пасажирами. Пра
півникам міліції пояснив
свою поведінку так: «Би
нив, із ким че буває». Але
закон не визнає нетвере
зий стан виправданням не
гідних вчинків, — павпа
ки — цс вважається обста
виною, що лише збільшує
вину правопорушника. Про
це я хочу ще раз нагадати
молодим людям, які вва
жають нормальним «про
пускати скляночку». Тим
часом випивка може сири
чинити тяжкі наслідки не
тільки для оточуючих, а її
для самого прихильника
спиртного.
Рік тому неповнолітнії!
учень
Кіровоградського
С.ПТУ-2 А. Куйда, хильнув.
ші: разом із 10. Скляви

чепком та ще кількома мо
лодиками міцного, в райо
ні Лелеківських ставків
став грубо ображати хлоп,
ця і дівчину, що трапилися
на його шляху. Коли ті
обурилися поведінкою ху
лігана, він почав бити безневинного хлопця кулака
ми, а потім і ногами, і зреш
тою перебив йому щеле
пу. В результаті юнак про
лежав майже місяць у лікарні, а Куйда був засуд
жений до 3 років позбав
лення волі...
Подібними
бридкими
вчинками обурюються всі,
а от щодо того, кому бо
ротися з хуліганами, дум.
ки розбігаються. Багато
хто вважає, що ловити і
карати правопорушників—
це обов’язок лише органів
міліції та юстиції. Так, але
нам
потрібна допомога
сім’ї га громадськості. Ху.
лігани нахабні, але й стра
шенні боягузи і стають су
мирними, якщо відчувають,
що їхні неподобства їм таї;
не минуться.
Наприклад, учень СПТУ-4
С. Байздер якось увечері

намагався затіяти бійку з
перехожими біля кінотеат
ру «Ятрань», на зауважен.
ня не реагував. Та коли за
справу
взялися народні
дружинники, що доставили
хулігана в міліцію, він не
впізнанно змінився. Став
сама ввічливість — тихий
голос, опущені очі — аяк
же, одразу збагнув, що
тут з ним жартувати не
збираються...
Та, повторюю, одних зу
силь правоохоронних орга
нів замало. Велику допо
могу по підтриманню гро
мадського порядку в місті
можуть надати трудові ко
лективи,
комсомольські,
профспілкові організації,
які на своїх зборах повни,
ні розбирати
поведінку
п’яниць, лихословів та
бешкетників і не залишати
їх протизаконні дії без
покарання. Адже людина,
що відчула від громадсько,
го осуду і зневаги товари
шів сором за свої непо
хвальні вчинки, напевне сто
разів подумає, перш, ніж
хуліганити.
В. СИНЕНКО,
заступник прокурора
Кіровського району.
м. Кіоовоград.

З стор
КОНКУРС «ПРОБА ПЕРА»
Володимир
Михайлюк
народився з селі Заставцях на Тернопільщині. Піс
ля закінчення Івано-Фран
ківського педагогічного ін
ституту імені В. Стефаника
викладає історію в Топи-

лянській восьмирічці Знам’янського району.
Перші образки й опові
дання надрукував минуло
го року у «Молодому ко
мунарі» й «Кіровоградській
правді».

ПО СТЕЖЦІ
— Ага, йдуть. Ну й ніч. І
Було темно, надворі гу
ла завірюха. В такий час Тоді бувайте, мамо. Та ж І
тільки б спати в добре на не йдіть далі за мною.
топленій хаті під теплою
— Полетіла б — та не- І
ковдрою та сни дивитися. має сили.
Але раптом прокинулась
Хустка її розв'язалась ж
серед ночі і відчула три і тріпотіла за плечима.
вогу в серці: «Не проспа
— Вертайтеся, мамо.
І
ти б: Василя треба збуди
— Навіть не провела...
ти, щоб не запізнився на
— Мамо, не плачте. Вер. Я
поїзд». І вже вивіювався гайтеся.
до решти спокій та зати
— Коли ж ти знову при- І
шок із серця: «Сьогодні їдеш?
їде. Через кілька годин».
— Не знаю, мамо. Робо- ■
Повільно минав час — га дуже серйозна. Та й 1
вона кілька разів дивила сім’я... Самі розумієте.
Я
— Матері всіх розумі- я
ся на годинник, пробувала
заснути, але приходили ють...
замість сну лише думки. То
Простояли МИТЬ В нері- І
ді відкинула ковдру, зна шумій мовчанці.
— Листа не забудь на
йшла тапочки і пішла одя
гатися, сніданок готувати.
писати, як приїдеш, бо я Я
Ось уже й сніданок го переживати буду.
товий, і «Вставай, синочку,
— Добре, мамо.
пора», і «Де у вас щітка,
— Біжи, бо не встигнеш. Я
мамо?». Та й по всіх кло Дорогою, а тоді по стеж- І
потах. Спливають останні ці — вліво, і вже.
хвилини, треба йти. Світло
— По якій стежці?
вимкнула, двері на ключ—
— Ти вже й стежки СВОЇ
рушили в темряву, сніг і дитячі позабував... А бігав 9
вітер.
колись батька стрічати із |
Вийшли за село. Вітер роботи.
задув ще сильніше, ніби
— Давно це було... Ще
завернути хотів.
раз — бувайте, мамо. Не
— Яка година?
— Шоста без двадцяти. плачте. Я незабаром при- І
їду.
Встигнем?
Доручив матір односель
— Встигнем, йти треба цям і пішов, почуваючи
трохи швидше...
себе винним в чомусь. Мо.
Стежку ледь видно, но- же, перед батьком? Вибі
I ги стрягнуть в снігу, важ гав ще маленьким йому
ко.
назустріч, аж до цієї стеж
— Ох.1
Підожди! Хоч ки, брався за руку, шорст
віддихаюсь, бо не можу ку, затверділу і вони йшли
більше.
повільно. Батько розказу
— Стомились?
вав щось і був найсильні— Стомилась. І серце шим, найкращим, найро
старе, ледаче, боліти про зумнішим.
бує.
Посковзнувся на пово
— А чого ви мені рані роті, аж чемодан відлетів
ше про це не казали?
убік. «А щоб тобі!» —
— Та що казати... Тобі схопив його і ще раз ки
клопіт, а мені легше не нув об землю. Обернувся
стане. Мабуть, підем по- назад, до села, і з сумні
тихеньку.
вом та ваганням дивився.
Але відразу ж взялася Кинути все, повернутись
за серце.
додому, просто посидіти
— Ну, як ви так? Нащо з матір'ю, коли вариться
було йти! Я б і сам... Знає вечеря, гуде вогонь, по
те, повертаймося назад.
стінах стрибають відблис
— А поїзд?
ки і не треба нікуди бігти.
— Та що поїзд...
А жінка? Буде турбувати
— Запізнишся, Василю... ся — обіцяв
сьогодні
Зараз будуть люди верта приїхати. І робота.
тися з робочого, ТО-я з ни.
Схопив чемодан і піми... А ти йди.
шов,
майже побіг по
Ні.
стежці, ледве помітній в
Йди, йди. О, бачиш— темряві.
вже он вони.
В. МИХАЙЛЮК.

Хоч листа і не було надруковано
Редакція надсилала на
розслідування і вжиття за
ходів скаргу молоді села
Лозуватого Ульяновського
району па незадовільну
роботу місцевого будинку
культури. Відповідь на
дійшла за підписом заві
дуючого відділом культури
Ульяновського райвикон
кому Г. П. Тстеви:
«Факгн, викладені в лис
гі, підтвердилися частко
во. При будинку культури
працюють хоровий, драма
тичний, вокальний та ду
ховий гуртки, агітаційно
художня бригада, обрядо
вий хор. Колектив худож
ньої самодіяльності Лозу
ватського СБК з великим
успіхом виступив на ра
ионному святі «Проводи
зими». У будинку культу
ри протягом 1984 року бу
ли проведені вечір солдат
ськнх вдів, зустріч з вето
ранами Великої Вітчизни
ної війни.
У вечірні Г0ДШ11І молодь
має змогу грати в шахи,
більярд. Але у даний час
танців справді немає і ні
хто їх це організовує. З

мстою позитивного вирі-,
шення даною питання від
булося засідання виконко
му Лозуватської сільської
Ради народних депутатів,
на якому працівників бу
динку культури, дирек
тора М. М. Полянського
зобов’язано вжптп заходів
щодо відновлення прове
дення вечорів відпочинку
та розваг молоді. Секретаря комітету комсомолу
М. Скуртула зобов’язано
провести відповідну робо
ту серед молоді з метою
залучення її в гуртки ху
дожньої самодіяльності.
Директора сільського бу
динку культури М. М. По
лянського
зобов'язано
скласти графік роботи во
кально - інструментального
ансамблю Дельфннівського
сільського клубу з метою
залучення ного до участі в
проведенні вечорів танців
на центральній садибі в
будинку культури».

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
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И ПІТИ впитися
І

ВСТУПАЙТЕ ДО НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ СРСР
І ХАРКІВСЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ!
Приймають осіб чоловічої статі віком до 25 років,
що відслужили дійсну військову службу в Збройних
Силах СРСР, комуністів та комсомольців, за ставом
здоров’я придатних до служби в органах МВС, що
мають середню освіту й позитивно характеризуються
по службі у Збройних Силах, за місцем роботи і про
живання.
Строк навчання:
у вищих навчальних закладах — 4 роки;
у спеціальних середніх навчальних закладах — 2
роки.
Вступники складають екзамени:
до вищих навчальних закладів — з російської мови
і літератури (твір і усно), історії СРСР (усно), іно
земної мови (усно);
до середніх спеціальних навчальних закладів —
з російської мови і літератури (твір), історії СРСР
(усно).
Курсаптй забезпечуються безплатним харчуванням,
гуртожитком, обмундируванням і грошовим утриман
ням. Час навчання зараховується до загального тру
дового стажу служби в органах МВС.

Відділ кадрів УВС облвиконкому.

ПРИЙОМ УЧНfв

НА 1985-1986 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

По закінченні училища
тракторист-машиніст ши
рокого профілю з кваліфі особам, які складуть екза.
кацією слюсаря і водія ав мени, видаються: диплом
про середню освіту, посвід.
томобіля;
тракторист-машиніст III чепня тракторнста-машикласу;
ніста широкого профілю з
майстер-квітникар-деко- кваліфікацією слюсаря 2—3
ратор;
розряду, посвідчення водія
бджоляр.
автомобіля III класу.
На спеціальність трактоНа спеціальність грактописта-машпніста широко рнста-машпніста НІ класу
го профілю з кваліфіка приймають юнаків і дівчат,
цією слюсаря 2—3 розряду які мають середню освіту,
і водія автомобіля прийма і воїнів, звільнених у за
ють юнаків і дівчат, які за. пас із лав Радянської Ар
кінчили 8 класів, строк на мії, строк навчання —
вчання — 3 роки.
8 місяців.
На час навчання учнів
Випускникам присвоює
забезпечують гуртожитком,
триразовим харчуванням, ться кваліфікація трактообмундируванням, стипен риста-машішіста III класу.
На спеціальність бджоля.
дією Ю карбованців на мі.
ра приймають юнаків і дівся’ць.

ЗАПРОШУЄ ЮНАКІВ
В 1985—1986

І ДІВЧАТ НА НАВЧАННЯ

НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Училище готує кваліфі
ковані кадри із серед
ньою освітою таких спеці
альностей:
електромонтажник освіт
лювальних мереж,
машиніст мостових, коз
лових кранів,
машиніст
автокрана з
правами шофера,
електрогазозварник,
плитковим-мозаїст,
фрезерувальник [токаррозточувальник],
слюсар - інструменталь
ник.

Особам,

які

училище в групах із серед
ньою освітою, видається
диплом про середню осві
ту з присвоєнням розряду
за професією.
Строк навчання — 3 ро
ки.
Училище
готує також
кваліфіковані кадри за
програмою
професійнотехнічних училищ зі стро
ком навчання — 2 роки:

столяр-будівельний,
муляр-монтажник,
маляр - штукатур - лицю
закінчать вальник.

Новоукраїнське СПТУ № 40
запрошує на навчання

юнаків та дівчат
У 1985—1986 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Училище готує кваліфіковані кадри із се
редньою освітою таких спеціальностей:
майстер сільського будівництва.

«Молодой коммунар» —

чат віком від 16 років,
строк навчання — 1 рік.
На спеціальність майстра . квітникаря . декора,
тора приймають дівчат, які
мають
середню
освіту,
строк навчання — 1 рік.
Зарахованих па навчай,
ня забезпечують триразо
вим харчуванням, обмун
дируванням, стипендією 10
карбованців на місяць.
Випускникам присвоює,
ться кваліфікація майстра,
квітникаря декоратора.
Під час проходження ви.
роблячої практики учням
виплачується 100 процен
тів віл заробленої суми.
Час навчання в училищі
зараховується до трудово
го стажу. Відмінників направляють па навчання до

Осіб, які мають серед
ню освіту, і відслужили у
лавах Радянської Армії,
приймають до училища на
навмання по спеціальнос
тях;
електрозварник
(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),
продавець (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

індустріально . педагогівних навчальних закладів
професійно-технічної осві.
ти.
Початок занять — 1 ве
ресня.
Для вступу треба подати:
заяву, документ про осві
ту (оригінал), свідоцтво
про народження або пас
порт, довідку з місця про.
жпвания га про склад сім'ї,
характерне!вку зі школи
або останнього місця ро
боти, автобіографію, ме.
димну
довідку .(форма
№ 086/у), 6 фотокарток
3X4 см.
Прийом документів прий
мальна комісія училища
почне І квітня і проводи
тиме щодня до 1 вересня
з 8.30 до 16.30.
Адреса училища: Знам’янськнй район, с. Дмпт.
рівка.
Проїзд від ст. Знам’янка
будь-яким автобусом дмпт.
рівського напряму до зупішки «Вітрогон».

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
з 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 робо
ті).
. .

механізатор широкого профілю з умінням
водити автомобіль 1 виконувати роботу слюса
ря.
Особам, які закінчать училище,
видається
диплом про здобуття середньої освіти 1 при
своюється розряд з набутої спеціальності.
Училище забезпечує учнів триразовим хар
чуванням, обмундируванням, підручниками 1
навчальними посібниками. Під час виробничої
практики вони одержують 50 процентів віл за
робленої суми. Іногороднім надається гурто
житок.
До училища приймають юнаків та дівчат з
освітою 8 та 10 класів.

316050. МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

зул. Луначарського, 36.
БК 01091.

ОСсяі 0.5 друк ари.

НА 1985—1986 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

тракторист-машиніст широкою профілю і водій ав
томобіля категорії «С» (учні здобувають середню
освіту і спеціальність), строк навчання — 3 роки;
тракторист-машиніст III класу, строк навчання —
1 рік;
тракторист-машиніст III класу, строк навчання —
8 місяців;
тракторист-машиніст для роботи на тракторах Т-150
і Т-150К, К-700А, К-701, строк навчання — 1 місяць;
механізатор тваринницьких ферм, сірок навчання—
6 місяців.
До училища приймають: на трирічне навчання —
юнаків та дівчат, які мають освіту за 8 класів; на од
норічне навчання — юнаків та дівчат, які мають осві
ту за 8—10 класів.
Випускники 10-х класів і воїни, звільнені у запас із
лав Радянської Армії, навчаються за скороченою про
грамою (8 місяців) і одержують стипендію 96 карбо
ванців.
Учнів забезпечують стипендією, гуртожитком, хар
чуванням, одягом. Особи, які закінчать училище на
«відмінно», мають право вступати до середніх і ви
щих навчальних закладів поза конкурсом.
Початок занять — І вересня і далі — в міру комп
лектування груп.
Для вступу необхідно подати: заяву на ім’я дпрек.
тора, автобіографію, документ про освіту (оригінал),
медичну довідку (форма № 086/у), довідку з місця
проживання та про склад сім’ї, характеристику, чоти
ри фотокартки 3X4 см.
Адреса училища: 317151, Кіровоградська обл., Маловисківськнй район, с. Оникієве.

ЮНАКИ І ДІВЧАТА!
ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ЗДОБУТИ СЕРЕДНЮ
ОСВІТУ І СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

вступайте до Бобринецького

СПТУ № 32
Училище готує робітників таких спеціальностей:
тракторист-машиніст широкого профілю з одночас
ним здобуттям загальної середньої освіти, спеціаль
ностей водія автомобіля категорії «С» і слюсаряремонтника (строк навчання — 3 роки);
тракторист-машиніст (строк навчання — 1 рік);
тракторист-машиніст (строк навчання — 8 міся
ців).
До училища на навчання строком 3 роки прийма
ють осіб з освітою за 8 класів без екзаменів.
На однорічні курси приймають осіб з освітою за
8—10 класів, на восьмимісячні курси — осіб, які ма
ють середню освіту.
Для вступу необхідно подати:
документ про освіту (оригінал), свідоцтво про на
родження або паспорт, довідку з місця проживання,
три фотокартки 3X4 см.
Початок занять — 1 вересня.
Учнів, зарахованих на трирічне й однорічне на
вчання, забезпечують триразовим харчуванням, об
мундируванням, стипендією, гуртожитком і підруч
никами.
Учні, зараховані па восьмимісячні курси, одержу
ють стипендію 96 крб. на місяць. їх забезпечують
гуртожитком і підручниками.
В училищі працюють гуртки художньої самодіяль
ності. технічної творчості, предметні гуртки та спор
тивні секції.
Осіб, які закінчили училище, приймають на на
вчання до вищих та середніх навчальних закладів на
пільгових умовах.
Адреса училища: Кіровоградська обл., м. Бобриіісць, вул. Димитрова, 1.

ТІ. хто закінчить училище з відзнакою, ма
ють право вступати до середніх або
вищих
навчальних закладів поза конкурсом.
Вступники подають па Ім’я директора учи
лища заяву, свідоцтво про закінчення 8 кла
сів. свідоцтво про народження або паспорт,
медичну довідку (форма № 086/у). повідну з
місця проживання, п'ять фотокарток Зу4 см.
Початок занять — 1 вересня.
Адреса училища:
Кіровоградська
оол..
м. Новоукраїика, вул. Кірова, 78. Телефони:
2-28-50. 2 27 59. 2-26-59.

ТЕЛЕФОНИ: реданюра — 4 45 ОО; иідпо
відального секретаря — 2 46 87; відділів
комсомольського житш — 2 46 5/; листи
і масової роботи — 2 45 36; пропаганди
— 2 45 36; учнівської молоді — 2 46 П7;
військово патріотичного
виховання
та
спорту
фотолабораторії — 2 45 За; ого
лошень
— 2 56 65:
морен і Орської
—
З 6< 83: нічної оедаицп — 3 03 53

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

Не украинском языке.

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

Студентам Харківського юридичного інституту ви
плачується стипендія 55 крб. на місяць. Вони забез
печуються гуртожитком.
Випускникам навчальних закладів МВС СРСР ви
дається диплом про вищу або середню юридичну осві
ту, і присвоюється звання лейтенанта міліції (лейте
нанта внутрішньої служби).
Після закінчення навчання випускників направля
ють на роботу до органів внутрішніх справ на посади
слідчих, скспертів-крнміналістів, інспекторів карного
розшуку, інспекторів по боротьбі з розкраданням со
ціалістичної власності, до адміністративної служби
міліції, начальницького складу виправно-трудових за
кладів.
Звертатися на адресу: м. Кіровоград, вул. Дзержннського, 41, відділ кадрів УВС облвиконкому, каб.
№№ 69, 93 з 9.00 до 18.00, крім неділі.
При собі необхідно мати паспорт, військовий, ком
сомольський (партійний) квиток, документ про серед
ню освіту, свідоцтво про народження.

Дмитрівське СПТУ № 39

ОГОЛОШУЄ

Оникіївське СПТУ № 37

Індекс 61103

Зам. № 256

Гиря ж 60 300

і азе і а виходить * кін горок
четвер ■ суботу •

Друкарне імені і М Димитрова
видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровотрадсьнотг обкому
Компартії України
м Кіровоград, зуп Гпіннт. 2.

