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У КОЛГОСПІ ІМЕНІ
ЖДАНОВА УСПІШНО
ВИРІШУЮТЬ КАДРОВУ ПРОБЛЕМУ
В ТВАРИННИЦТВІ. АЛЕ ПОКАЗНИКИ
НАДОЇВ НИЖЧІ ВІД СЕРЕДНЬОРАЙОНННХ...

і1
і1
і1
'
і1
і

Добре підготувались ДО
весни першого року п’ятирічки механізатори комсомольсько-молодіжної тракторної бригади імені XIX
з’їзду ВЛКСМ колгоспу іме
ні Ленінського комсомолу.
Вся
техніка, яка візьме
участь у весняно-польових
роботах, вже стоїть на ліній
ці готовності. Зараз хліборо
би роблять пробні виїзди у
поле.
Торік
комсомол ьсьно-молодіжна ланка нунурудзоводів цієї бригади
..
..
одержала
-----------на ножному з 265 гентарів по
65,5 центнера зерна, ставши
переможцем у районному
соцзмаганні серед молодих
кунурудзоводів. І цього ро
му молоді хлібороби споді
ваються на високий уро
жай. А для його досягнення
створені
непогані умови:
збудована сучасна майстер
ня, ленінська кімната, сауна,
кімната психологічного роз
вантаження.
Нині механізатори вносять
в грунт рідкі комплексні
добрива. В роботі відзначаю
ться Сергій Нравченко, Ко
стянтин Новиков і Віктор
Єрьома.
На
знімках:
(вгорі)
іде заправна механізмів рід
ким комплексним добривом;
(внизу) механізатори під час
обідньої перерви відпочива-

У приміщеннях корівників ферми чисто, затшшіо. Зимівля тварпнликів тут не застала зпенацька.
Багато
було
зроблено для того, щоб
добиватись високої проі ' дуктивності корів. До реі
чі, минулий рік тут за<
вершили з непоганими
і 1 результатами. Зокрема,
виконали план вироб1 нііцтва і продажу дер• жаві
молока. Чотири
і
доярки подолали трнтп-

ФОТОРЕПОРТАЖ
ють антивно: грають у фут
бол; (справа) на 135 про
центів виконує норми по ви
везенню комплексних добрив
В. ЄРЬОМА.
Фото В. ГРИБА.
Новоукраїнський район.
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КОЖЕН ЗОКРЕМА І ВСІ РАЗОМ
«Рівняння на передови
ків: — досвід одного —
надбання усіх» — так мож
на було б сформулювати
девіз,
який узяли на
озброєння молоді вироб
ничники комбінату. Попе
реду в соцзмаганні йде
колектив автотранспортно
го цеху. Молодий комуніст
Сергій
Добровольський
працює водієм «КрАЗа».
За цим виробничником

прижилась добра слава
сумлінного й добросовіс
ного спеціаліста: постійно
економлячи додаткові літ
ри пального, Сергій що
дня перевиконує змінні
норми — замість 18 рей
сів, які б він мав робити
по плану, водій виконує
23—24. На такій же ма
шині трудиться Віталій Хороленко. Він також пере

криває норми на 40—50
процентів.
Трудівники гірничого це
ху також доводять, що ба
жання добре трудитися за
будь-яких обставин при
зводить до реальних на
слідків. Особливо добре
це правило підтверджує
машиніст екскаватора Ми
кола Марчук — молодий
виробничник постійно по
переду у виконанні змін
них норм. Приклад для ін
ших також подають Воло
димир
Бойко, Михайло

ї м, молод и м...
В апаратній тиша. Лиш
час від часу її порушують
легким
постукуванням
електрично-телеграфні апа
рати. На паперові стрічки
лягає чітко віддрукована
інформація з номерами ва
гонів. станціями їх при
значення та інші необхід
ні для нормальної продук
тивної роботи дані. Ще
состав у дорозі, а на стан
ції вже знають про його
склад, планують розфор
мування.
На листках тисячі цифр,
і все це приймає одна те
леграфістка. А апаратів
тут десятки. Із старшим
електромеханіком
Воло
димиром Ніклонеькпм спо
стерігаю за вправною ро
ботою телеграфістки.
Якщо повернутися на
років десять назад, треба
пригадати такий красно

Лише за останні
два роки в господарстві
побудовано 7 будинків з
паровим опаленням. Бі
ля них є присадибні ді
лянки.
Крім того, було прове
дено велику роботу по
поліпшенню умов прані
на фермі. Зараз в корів
никах всі процеси, крім,
щоправда, роздачі кор
мів, механізовані.
Охоче пішла працюва
ти молодь па ферму. Ком
лодііх.

мовним факт, що тут, в ній
апаратній, працювало біль
ше десятка телеграфістів.
А інші однії! Одне слово—
техніка!
З усього видно, що ту
тешній мій провідник (він
же співрозмовник) з усим
цим на «ти». На дистанції
сигналізації і зв’язку Знам'япського відділення за
лізниці вів очолює колек
тив
автотелеграфвого
зв’язку. Тут віднедавна по
чали працювати за мето
дом спеціалістів Білору
ської залізниці — чий дос
від, згадаймо, схвалювався
на XXVII з’їзді КПРС;
суть же зводиться до прин
ципу «меншою кількістю
людей — той же обсяг ро
біт». Так, зокрема, про цех
обслуги — раніш у ньому
працювало 14, тепер оди
надцять чоловік. І резуль-

Хмель, Валентина Смерецька з електромеханіч
ного цеху, Микола Горбатюк з підсобного госпо
дарства. Так згадані ком
сомольці і молодь комбі
нату, як і їх колеги, реагу
ють на слова довіри й на
дії, котрі прозвучали на
XXVII з’їзді КПРС.
В. ТАБАШНЮК,
секретар комітету ком
сомолу Заваллівського
графітового комбінату.

Гайворонський район.

хиби. Піші у трудовій
книжці молодого раціона
лізатора понад десять за
охочень за активну участь
у технічній творчості.
тати втішають: з постав
Що сумлінний у вико
леними завданнями справ
нанні службових обов’яз
ляються добре. Хоча труд
ків, то факт: саме ного ко
нощі існують, але кожен лектив виборов у соціаліс
розуміє, що долати їх
тичному змаганні за мину
треба самостійно.
лий рік першість. Та зна
А сам Володимир па ди ходить час керівник і для
станції вс новачок. Він по- раціоналізаторської твор
справжньому
спадкоє чості. Довгий час, напри
мець: донедавна тут пра клад, па дистанції на те
цював його батько Георгій леграфі працював апарат
Піклоиський. Учасник Ве РТА-80. Вузеньку колонку
ликої Вітчизняної, у свій цифр вистукував собі на
час активний раціоналіза широкому рулоні паперу.
тор, ветеран праці... Нині А що, як переобладнати
вів на заслуженому відпо апарат? Обговорили брига
чинку, а свою ініціатив дою. Виготовили креслен
ність і трудову завзятли- ня, підрахували витрати і
•вість передав синові. Він через порівняно короткий
був робітником, монтером, період новинку упровади
електромонтером. І, як ли у виробництво. У ре
батько, придивлявся до зультаті було заощаджено
недосконалостсй, що ото майже 3 тисячі карбован
чували у приладах та ме ців.
ханізмах, прагнув своїми
У 1985 році В. Ніклонруками подолати помічені ський впровадив у вироб-
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сячннп рубіж по надоях
молока. Серед них ком
сомольці Ліза Доба і
Ольга Калашникова. А
переможцем у змаганні
стала молода комуністка
Ніна П’яипчук, котра
надоїла від кожної ко
рови по 3600 кілограмів
молока.
Звичайно, ці здобутки
декому можуть здатися
скромними. Але якщо
зважити на те, що було
раніше — ними можна
бути цілком задоволе
ним.
450 дійних корів догля
дає колектив молочното
варної ферми. Правління
колгоспу, спеціалісти з
надією дивляться в май
бутнє. Ферма зміцнилась
сталими кадрамр, до то
го ж, більшість з них
молодь віком до ЗО ро
ків.
Чому
молоді люди
йдуть тут на ферми?
Правління колгоспу перш
за все подбало про бу
дівництво житла для мо-

пицтво чотири рацпропози
ції з економічним ефектом
1026 карбованців. А трохи
згодом йому було присвоє
но звання «Кращий раціо
налізатор дистанції».
Однак, ініціатива сильна
підтримкою. Ного колега
Сергій Алей пік уже впро
вадив у виробництво вісім
рацпропозипій.
Робота з творчою мо
лоддю — в центрі уваги
партійної організації ди
станції. Гіаптком, техрада,
первинна ВТВР довіряють
своїм молодим колегам
багато серйозних справ.
1 питають принципово —
це теж факт. Сорок три
молодих раціоналізатори
дистанції вболівають за
свою роботу і роботу сво
їх колег, реально допома
гаючи трудитися легше,
простіше, економніше. Фак
тично, майже кожен дру
гий новатор — молодий
раціоналізатор.
Ниві раціоналізатори зо
бов'язалися впровадити у

сомолки Люба Масельська. Ліза Доба. Иадя
Харкавенко, молода ко
муністка Марія Литвин,
п.ташніщі Галина Мазур,
Людмила Крюміна ви
знані майстри колгоспно
го виробництва.
Так, багато робиться
для молоді в колгоспі,
але говорити про повис
благополуччя рано.
Над молочнотоварною
фермою в
Наливанні
шефствує ранком комсо
молу. Але сьогоднішні
здобутки колективу тва
ринників — по 5,7 кіло
грама молока від корови
щодоби — не можуть не
викликати стурбованості:
цей показник нижчий
навіть середпьорановвого...
В. СТАХ,
С. ПІДДУБНИЙ,
працівники районної
газети «Комуністич
на праця».

Колгосп імені Жданова,
Голованівський район.

виробництво 132 рацпро
позиції з очікуваним еко
номічним ефектом 57 ти
сяч карбованців. З почат
ку року їх уже 20. А щоб
поліпшити пропускну її
провізну
спроможність
станції, підвищити надій
ність роботи обладнання
та розширити його експлуатаці й ні
можл ивості,
нова техніка буде впро
ваджуватися власними си
лами зв'язківців. Допомо
же модернізація й рекон
струкція також. Маневро
вим радіозв'язком буде
обладнано станції Щасли
ва, Зелена, Королівна. Бу
де змонтовано й пущено в
дію нову продуктивнішу
апаратуру телеграфу; на
станціях Зелена й Королів
на буде покращено електроцептралізаціїо тощо.
О. ГОЛОБОРОДЬКО,
позаштатний кореспон
дент «Молодого ко- .
мунара».

м. Знам’янка.
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«Молодий комунар»

ПОВЕРТАЮЧИСЬ

ДО НАДРУКОВАНОГО

Чого вартий
підпис?
Делегат XXVII з'їзду Компартії України доярка МТФ колгоспу «Мир» Гаиворонського району Марфа Созонівна Савченко часто зустрічається з молоддю району.
Вї з захопленням слухають школярі, молоді працівники сільського господарства і.
колеги по роботі.
„
На знімну: делегат XXVII з’їзду Компартії України доярка колгоспу «Мир»
М. С. САВЧЕНКО під час зустрічі з учнями Гайворонської СШ°№ 5. фЕ;н-НКА
Гайворонський район.
спективи роботи молоді вИ

СЛОВО «ПЛАН»
СТАЄ ДІЛОМ

КМК. Для чого збільшува- ■
ти кількість комсомоли- І
сько-молодіжних? Щоб як- І
найповніше
реалізувати І
власні можливості. У ко- І
лективі ровесників виділи- І
тися, сказати своє слово ■
простіше й легше, аніж у
. бригаді, де вік і стаж пра
цюючих різниться. Завдя
ки цьому, зокрема, й ви
Чи легко комсоргу великої організації вирішувати росли такі молоді вироб
і виробничі проблеми, і спілчанські? Однозначно Ке ничники з шахти імені Ле
відповіси. Кожен комітет комсомолу сильний своїми нінського комсомолу, як
конкретними справами, бойбвитістю, ініціативою. Л кандидат у члени КПРС а
також якнайтіснішими контактами між комітетом Олександр Боровик тамо- І
комсомолу й парткомом, адміністрацією, профкомом лодий комуніст Олександр Я
підприємства.
Колесник.
Чи
Микола и
із «Світлопіль- і
У розмові з секретарем комітету комсомолу Олек Смоляр
сандрійського виробничого об’єднання по видобутку ської». Хлопці і в роботі А
вугілля «Олександріяв^гілля» Юрієм Коржем і йде «горять», і з тому ж актив- І
ться про успіхи і труднощі, проблеми в роботі круп йому організованому від- І
починку. Усі десять КМК, 1
ної комсомольської організації.
що на «Сзітлопільській»,— Іг
Юрій КОРЖ: Цифрами
в розмові оперувати лег
ше — особливо коли зо
ни — дійсність. Та спро
бую не втомлювати. Не
дбайливці на пояснення
завалу у комсомольських
справах оперують таким
колективи
стабільні
поняттям, як «специфіка». Кризонос з шахти «Сзітшахті імені Ленінського
лопільська»,
Василь
Сріб

От, мовляв, специфічне у
комсомолу, їх поки що 5,
нас виробництво і баста— ний з шахти імені’ Ленін
ського комсомолу та ін але це не край.
звідси всі проблеми й
КОР.: Чому
дозвіллю
ускладнення. І ні слова ші. Щоб від задуму до
приділено таку увагу!
про людей, які покликані його реалізації шлях був
Ю. К.: Саме дозвілля,
найкоротшим, голозне —
підкоряти це «вперте» ви
погодьмося, часто бузає
почати,
а
не
підрахозузаробництво. У нас, шахта
ти наступні перешкоди, «темна пляма» в картині
рів, роботу також простою
загальної роботи, руки не
не назозеш. Але завжди стоячи на місці. Чи диву
доходять — саме такі ви
вався
хто,
коли
в
день
пепокладаємось на людей,
правдання чути. Тому й
спілчанську й неспілчан- редз’їздівського суботни- увага така до цього пи
ка, під час роботи XXVII
ську молодь — на її прин
з’їзду КПРС та й згодом тання. Ззичайно, не для
циповість, безкомпроміс молодь з КМК названих «галочок» і не для вгамуність, почуття обов'язку, шахт виявила справді мо вання чиїхось емоцій.
професіоналізм та ряд ін лодечий запал у роботі.
Усе починається зі спіл
ших цінних рис.
Налагодили слабкі місця, чан. По шахті «СаітлопільЗі сказаного природно що гальмузали рух упе ській» приклад уже наве
зробити такий висновок: ред, і пішли далі.
дено. Загалом же в об'єд
сила нашої спілки саме в
нанні як для його праців
КОР.:
Справді,
про
ви

тому, що ніхто не відо
ників, так і для мешканців
робничі
успіхи
названих
кремлює в собі спілчани
діє продумана система ор
колективів
наша
газета
вже
на від виробничника.
повідомляла. Що ж із їх ганізованого дозвілля.
КОР.: Як оцінюєте ефек
Для змістовного відпо
спілчанськими справами!
тивність усієї роботи кож
Ю. К.: Комітет комсомо чинку, а також профілак
ного окремого комсорга!
лу об’єднання бачить точ тики правопорушень при
Чи не доводиться свідомо
ки прикладання своїх зу комітеті комсомолу у нас
йти на компроміс — «він силь у двох таких напря працює молодіжний центр
план по виробництву дав,
мах: у роботі з КМК та в «Фестиваль», який створи
а в іншому чіпати не ста
організації дозвілля. Якщо ли наприкінці минулого
ну, аби хоч усі такі».
брати спілчан «Світлопіль- року. .Усього з роботі
Ю. К.: Звичайно, так чи
ської», то на особовому центру бере участь близь
нити було б найпростіше. рахунку цього року буде ко 20 чоловік. Працює
Та не серед шахтарів, ма закінчення
будівництва «Фестиваль» тричі на тиж
буть. Такого вже він особ спортмістечка, куди вві день у приміщенні гурто
ливого гарту, робітничий йдуть футбольний га во житку шахти імені Ленін
клас: не терпить півмір і лейбольний
майданчики, ського комсомолу. Що в
півзаходів. Запальність і сектор для здавання норм програмах? Святкові ве
максималізм тут лише на ГПО, тир для змагань з чори відпочинку, тематич
користь — коли правда кульової стрільби. Це—те, ні програми спільно з поговориться у вічі, це бага у що конкретно виливає літклубом, що також функ
то що дає. Якщо претензії ться бажання й енергія за ціонує на базі комітету
не бережуть до зборів чи чинателів, котрим допо комсомолу
виробничого
якихось комісій, щоб по могли.
об’єднання. Звичайно, дистім ефектно підвищити в
ковечори. Крім того, свої
КОР.: Але повернімось програми пропонують ко
пафосі голос і запитати,
доки все терпіти. Одна до самих КМК...
мітети комсомолу на шах
справа, коли це так і за
Ю. К.: Нині в об’єднанні тах, вуглерозрізах
тощо.
лишається претензійним, а комсомольсько - молодіж У сумі досягаємо того, що
зовсім інша, якщо слово них 55. Відстаючих мало, нарікань практично немає:
«претензії»
замінюється а коли такі все ж трапля звинувачувати в тих чи ін
словом «плани» і плани ці ються, це завжди пояс ших упущеннях доводило
стають реальними ділами. нюється складністю гірни ся б тільки самих себе, не
Тут важить воля й ба чо-геологічних умов ро сторонніх.
жання самого секретаря. боти.
Розмову вів
Серед таких моїх справж
На початку треба було
1. КУЦЕНКО.
ніх
однодумців Сергій • пояснити переваги й перм. Олександрія.
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В «Молодому комунарі»
13 лютого цього року вмі
щена відповідь на фейле
тон «Новосілля», надруко
ваний у газеті 3 жовтня
торік. Чому минуло так
багато часу? Бо відповідь
дав начальник управління
капітального будівництва
міськвиконкому 31. Г. Ко
шовий після кількох нага
дувань.
У ній зазначалось, що
виявлені в процесі екс
плуатації недоліки, буді
вельними
організаціями
усунуто, ліфти пущені в
експлуатацію,
електро
енергію подано по постій
ній схемі, подача води
здійснюється згідно з гра
фіком, телефонну каналі
зацію здано за актом
МТС. А ще: під’їзну до
рогу до будинку виконано
згідно проекту, дальший
благоустрій території про
водитиметься по мірі за
будови мікрорайону.
Отже, здавалось би, пи
тання, підняті
газетою,
вичерпані і, звичайно, зні
маються з порядку денно
го. Але я не дарма в по
передньому реченні вста
вив слова «здавалось би».
Бо відповідь не відповідає
дійсності. Для підтверд
ження наведу рядки з лис
та, якого редакція отри
мала в дні, коли з газети
із відповіддю ще не ви
вітрився
запах друкар
ської фарби. Написав лис
та член житлово-будівель
ного кооперативу № 39
В. Білоголовий.
«Шановна редакціє! Я
постійно читаю газету 13
років. I сьогодні не про
пустив відповідь на кри
тичний матеріал «Новосіл
ля». Але дуже здивувався,
Я живу в будинку № 15
по вулиці Маршала Конєва — саме про нього йде
мова в газеті. Звіряю від
повідь із дійсністю. За
електроенергію мови не
має. Та про ліфт розмова
особлиза: до цього часу
він працює з перебоями,
після обіду він часто бу
ває відключений. Мені на
другому поверсі прості
ше, а ось тим, хто на го

рішніх? А є у нашому
під'їзді й інваліди війни, і
люди похилого віку. Ду
маю, що вони часто деко
го згадують.
Хочу звернути увагу й
на дорогу, точніше — на
тротуарчик, який збираю
ться збудувати. Ми живе
мо тут недавно, а що го
ворити про тих, що 3—4
роки? Діти буквально в’яз
нуть у болоті, падають в
нього, а коли йдеш вдосві
та на роботу, то це — сміх
і гріх. На вулиці темно. Я
постійно працюю в першу
зміну, дружина — в пер
шу й другу. Биходжу се
ред ночі її зустрічати, а
ранесенько сам встаю. Про
яку продуктивність на ро
боті можна говорити? Л. Г<
Кошовий
запевняє, що
під’їзні дороги підведені.
Так, це під’їзні. Та невже
в Кіровограді не знайде
ться 3—4 машини асфаль
ту, щоб прокласти бодай
стежину до автобусної зу
пинки «Вулиця Маршала
Конєва»?».
Л. Г. Кошовий зустрів
мене не зовсім привітно:
кому подобаються візити
кореспондентів, коли во
ни «пахнуть» критикою?
З приводу
офіційної
відповіді газеті Л. Г. Ко
шовий сказав:
— Я готовий підписатись
під кожним її словом, бо
довіряю своїм співробіт
никам. Дозіряю і Грибальовій (співробітник, яка
готувала відповідь — С. К.)<
Інакше б не підписав.
Читаю лист В. Білоголо
вого і чую у відповідь:
— А причому тут я? Я
генеральний замовник і
констатую, що все зроб
лено так, як і замовлено.
А, втім, давайте по поряд
ку. Ліфти пущені і здані в
експлуатацію. Цю роботу
виконував «Кривбасліфт»,
а тому всі питання до них.
Хай розбирається експлу
атуюча організація.
— Телефонна каналіза
ція? — запитую.
— Також здана згідно
акту міської телефонної
мережі. Акт підписаний 20
листопада 1984 року А. А.

Хоч листа
і не було
надруковано

підсумками роботи клуб
них закладів за 1985 рік
зайняв третє місце в ра
йоні.
Районний
відділ
культури надав Капітан
ському БК методичну та
практичну допомогу.
* * *

Редакція одержала скар
гу на не зовсім хорошу
роботу
Капітанського
сільського будинку куль
тури Голованівського ра
йону. Відділ культури Го
лованівського
райвикон
кому, куди лист надси
лався на розслідування,
прислав відповідь:
«Будинок культури тим
часово не опалювався, ни
ні після ремонту опалю
вальної системи в СБК по
стійно тепло. Фільми де
монструються регулярно.
Правління місцевого кол
госпу та виконком сіль
ської Ради народних де
путатів вирішують питан
ня придбання інструмен
тів для вокально-інстру
ментального
ансамблю,
тому що інструменти, які
були в будинку культури
раніше,
непридатні для
експлуатації.
Капітанський
СБК за

Редакція газети надісла
ла на розслідування лис
та, в якому мешканці міс
та Світлозодська скаржи
лись на бездоріжжя від
бази райспоживспілки до
вулиці Чайковського. До
речі, цей відрізок дороги
знаходиться недалеко від
ремонтно-будівельного уп
равління.
Копію листа було на
діслано' до Світловодської
міської Ради народних де
путатів. Як повідомив го
лова міськвиконкому І. В,
Петров, стан дороги по ву
лиці Комсомольській дійс
но потребує капітального,
ремонту. Мого розпочне у
другому кварталі цього
року Світловодськс шля
хово-експлуатаційне
уп
равління. Нині складає
ться проектна документа
ція і кошторис Кіровоград
ським інститутом «Комунремдорпроект».

Драгсвозом: каї-.зл.звцію
здано згідно проекту і
стандартів будівництва.
— Але ж 20 листопада
1984 року не могло бути
й мови про прийом бу
динку, адже було здзиса^
тільки половину його, та
й каналізацію підведено
якраз до тієї частини бу
динку, якої не існувало,—
заперечив я.
— Ми підвели її з дру
гого боку, — відповів
Л. Г. Кошовий. — А втім,
зверніться до кіровоград
ської телеграфно-телефон
ної станції...
— Як же бути з недолі
ками, які не усунули буді
вельники? — знову запи
тав я.
— Ось довідка № 4 від
28 червня 1985 року, в
якій сказано, що свої не
доліки будівельних», усу
нули. Підписала доаідку
виконуюча обов'язки го
лови об’єднаного житло
во-будівельного коопера
тиву С. М. Герначенко.
(Нагадаємо читачеві, що
наша
публікація
була
З жовтня, а, виявляється,
ще 28 червня будівельники усунули свої недороб- "
ки. Себто, за три місяці
до публікації. Ось як пра
цюють будівельники!).
— А як могло статися,
що досі ми ведемо мову
про недоробки?
— Не знаю... Я менше
року на цій посаді пра
цюю. Зверніться до на
чальника відділу техна
гляду Т. О. ГІостольникової, вона має план усунен
ня недоробок, підписаний
керуючим трестом «Кіровоградміськбуд» В. Д. Маракуцою.
— А ви вірите, що бу
дівельники
збираються
усунути свої недоліки? Я
не раз турбував керів
ництво тресту з приводу
бракоробства
столярних
робіт у своїй квартирі. Ме
ні пообіцяли — три дні
чекав удома, але так нірф
хто й не прийшов...
...Я спеціально передав
довгу розмову, яка відбу
лася в кабінеті Л. Г. Ко
шового. Начальник управ
ління капітального будів
ництва міськвиконкому аб
солютно не сумнівається з
тому, що на адресу ре
дакції надіслав правильну
відповідь, а не відписку.
А надіслав таки відписку.
Редакція ж чекає відпо
віді.
С. КОЛЕСНИКОВ,
громадський
корес
пондент
«Молодого
комунара».

«Справді
лабіринт»
. Під таким заголовком 4!
січня була опублікована
критична коресп он денці я,
в якій йшлося, що в новик
житлових масивах незруч
но пронумеровані будин
ки і знайти потрібний но»
мер дуже важко.

На критику редакції від
повів перший заступник
голови
міськвиконкому
В. О. Ткаченко:
— Недоліки в нумерації
будинків обласного центру
мали місце. В даний час
проведено повністю пере
нумерацію житлових бу
динків згідно рішення мі
ськвиконкому. Про пере
нумерацію повідомлені всі
служби міста.

20 березня 1986 року

-«Молодий комунар»

З crop.

ДО ОТЧОЇ СЛАВИ

ЩО Б СКАЗАВ ТАЙМУРАЗ?
Читачі «Молодого комунара», очевидно, пам'ятають таннього снаряда, до

ос
таннього патрона відби
нарис «Ти живий, Таймураз!», опублікований в газе
вав атаки ворога і загинув
ті після того, як краєзнавець з Голованівська Петро у нерівному бою.

Аркадійович Шевчук разом зі своїми помічниками,

учнями місцевого профтехучилища, закінчив багато

М И ЗДІЙСНИЛИ 35-кілометровий марш і з
боєм вийшли до Новгородки. Це—11 грудня 1943-го.
А вже наступного дня по
чали наступати на Батизмай (нині — Суходол ьськє
Долинського району). З-за
Нікополя противник під
тягнув 17-у танкову диві
зію і при підтримці авіації
контратакував наступаючі
частини танкової групи
нашого мехкорпусу, Батизман для нас мав неаби-

річний пошук —- дослідив, яким було життя одного з

радянських воїнів, при яких обставинах

воно влітку 1941-го. То — про сина грузинського на
роду Таймураза Жорданію, портрет якого нині кра

сується в музеї профтехучилища. Музей так і назва
но — «Пам’ять»...

Пам’ятаю

-це село
яке значення, його визво
лення значно погіршувало
становище
................... гітлерівців у
районі Кривого Рога.
Отож ми мали наказ на
шляху до Батизмана не
ув’язуватись в місцеві бої
з противником, а намага
тись обходити ного гарні
зон, і при підході до села
нанести ворогові раптовий
удар.
Наказ був виконаний.
Батпзман ми визволили че
рез годину після початку
атаки. Та протягом кіль
кох днів село шість разів
переходило з рук у руки.
Противник намагався по
вернутись у Батпзман. На
наші бойові порядки він
^ЦіДав по 80—100 бомбар^Ггальннків, велику кіль
кість танків і самохідних
установок.
* * *
ОРСТОКІ то були бої,
Багато моїх однопол
чан тоді проявила справж
ній героїзм, відвагу, муж
ність і стійкість.

Пам'ятаю комсомольця
Павла Тихомирова. В роз
палі рукопашного бою він
виніс на собі з-під вогню
більше десяти поранених і
заховав їх в єдиному вці
лілому будинку. Подавши
їм першу медичну допо
могу, він побіг за іншими.
Та постріли і вигуки, що
доносились з будинку,
примусили рядового Тихо
мирова повернутись. Від
кривши
сінешні двері,
комсомолець побачив ав
томати, що були спрямо
вані на поранених з гори
ща. Мить на роздуми! Ти
хомиров вихопив у пора
неного бійця гранату і ки
нув її на горище. В цю
хвилину полум’я вдарило
йому в лице. Однак Тихо
миров не впав. Він вибіг
на вулицю. Товариші по
спішили на допомогу пора
неним. Розвідниця Ольга
Красильникова зробила Ти
хомирову перев'язку і по
чала заспокоювати бійця,
намагаючись
підтримати
хоч морально:
— Ти будеш жити, Павлушо. В тебе ж цілі ноги,
<^ки, серце сильне і муж'“ттс; А що язик, ніс, уста.
Хірурги допоможуть —
добре, що серце живе...
Підбіг командир розвідроти капітан Василь ХаІнін:
— Ви, товариш}’ Тихо
миров, врятували дванад
цять поранених. Спасибі!

обірвалось

Сказав і поцілував Ти
хомирова в лоб. А двом
розвідникам наказав будьщо доставити Павла в
госпіталь. І решту поране
них повантажили па криті
автомашини і при при
критті двох танків виріши
ли переправити в безпеч
ну зону. Але цього зроби
ти не вдалось — передові
частини нашого корпусу
пішли далеко вперед —
на Новогригорівку Першу,
Широку Балку. Скористав
шись цим, противник ви
кинув свій десант. Пора
нені бійці і два танки не
взмозі були довго стриму
вати натиск гітлерівців.
Фашисти зганяли пора
нених в один гурт. Павло
Тихомиров не давався їм,
виривався з рук катів, по
грожуючи їм кулаком. Гіт
лерівці, зв'язали бійця,
рот заткнули комсомоль
ським
квитком, налили
бензину і підпалили..,

Пам’ятаю комсомольця
Івана
Моргунова — ко
мандира танкового взво
ду, який відзначився ще
в боях за Дівоче полії,'
Павлиш, Бандурівку, був
нагороджений
орденом
Леніна. Він загинув за Батизман, знищуючії вогневі
заслони ворога.

Пам’ятаю старшину Ко
жевникова, людину, яка
не боялась нічого. Він міг
пройти всюди і вийти з
вогняного пекла исушкодженим. Винахідливість ря
тувала його. І нас з ним.
Він і на цей раз прорвав
ся до поранених, щоб ви
ручити їх. Але сили були
нерівними. Фашисти схо
пили старшину, роздяглії і
жорстоко катували. Вже
мертвого зрешетили куля
ми. Так, так, окупанти
боялись навіть мертвих на
ших героїв!

ОРОКУ я вирушаю до
Щ
Суходольського. Щоб
розповісти юнакам і дів
чатам на уроці мужності
про рядового Тихомирова,
про старшину Кожевнико
ва, про всіх, хто віддав
життя заради світлого
сьогодення своїх синів і
внуків. Я їду в Суходолиськс,
щоб поклонитись
пам’яті однополчан...
М. КАЛіХОВ,
колишній
командир
танкового взводу 8-го
Олександрів с ь кого
мехкорпусу,
ПІДПОЛ
КОВНИК у відставці.

Більше п’ятнадцяти ро
ків викладач історії та су
спільствознавства,
учас
ник Великої Вітчизняної
війни П. А. Шевчук разом
зі своїми вихованцями —
членами
патріотичного
клубу «Батьківщина» вів
копітку пошукову роботу.
Походи місцями боїв, що
точилися на території ра
йону в 1941-му та 1944-му,
листування з визволителя
ми району, поїздки в різ
ні куточки країни, робота
в архівних установах...
1 ось напередодні від-

криття XXVII з’їзду КПРС
в музей прийшли перші
відвідувачі.
Діорами, експозиції. Фо
томонтажі, зшитки руко
писних матеріалів, спога
ди ветеранів Великої Віт
чизняної.
Петро Аркадійович зу
стрічає гостей. Розповідає
про подвиг Героя Радян
ського Союзу Геннадія
Міклея в бою за Голованізськом у серпні 1941-го...
Згадує Таймураза Жорда
нію, який разом з бойо
вими побратимами до ос1. ■■

.

Триває
розмова про
партизанський рейд з’єд
нання Героя Радянського
Союзу М. І. Наумова і ді
яльність підпільної комсо
мольської
організації
«Спартак», до бесіди під
ключаються члени колиш
нього
комсомольського
підпілля Г. А. Безверхній,
К. А. Дабіжа.
З теплотою розповідає
П. А. Шевчук про свого
земляка політрука С. С.
Скрипника, який героїчно
загинув під час оборони
Брестської фортеці. Се
ред 828 уродженців Го
лованівська, які пішли на
фронт, був і лейтенант
В. О. Хало, котрий у бе
резні 1943-го під час виз
волення Харкова коман
дував
взводом
танків.
Тільки в одному бою він
знищив чотири фашист
ських
броньованих ма
шини, станковий кулемет і
близько сотні гітлерівців.
За цей подвиг відважний
танкіст був удостоєний

звання Героя Радянського
Союзу. Про В. О. Хало
триває розмова на уроці
мужності безпосередньо
в музеї.
Відкрито сторінки под
вигу партизанів «Півден
ного». Стали
відомими
імена донині невідомих
воїнів-визволителів. Напи
сані нариси про вихован
ців районної комсомоль
ської організації, які здійс
нили подвиг на фронтах
Великої Вітчизняної війни,
в партизанських загонах,
в підпіллі... Старожили Го
лованівська, навколишніх
сіл, фронтовики, ветерани
праці передали П. А. Шев
чуку езої реліквії — фото
знімки, фронтові листи,
урядові нагороди. Все це
тепер у фондах музею,
який завжди відкритий.
— Щоб сказав тепер
Таймураз Жорданія, якби
ворожа куля не зупинила
його в стрімкому кид
ку? — запитує себе і своїх
вихованців Петро Аркаді
йович. 1 одразу відпові
дає: — Він поділився б
своєю радістю, втіхою, по
бачивши нашу землю кві
тучою і щедрою. А її ж
хотів витоптати нечистий
чобіт свавільного окупан
та. Не ^али, перекрили
шлях чорній силі такі, як
Таймураз. Як Міклей. Як
спартаківці Красногірки. І
здобули безсмертя...
М. ВІНЦЕВИЙ.

■

На знімку: репро
дукція картини В. Скурідіна «Подвиг Каті Бобровицької».

Фотохроніка ТАРС.

ЗАВДАННЯ
ЧЕРВОНИМ
СЛІДОПИТАМ, КРАЄЗНАВ
ЦЯМ - НАПИСАТИ ДЛЯ
«ЗІРНИЦЬ ПРО ІОНУ ПАТ
РІОТКУ КОРОТКЕ ОПОВІ
ДАННЯ. ДЕ. КОЛИ ЗДІЙСНИЛА СВІЙ ПОДВИГ КАТЯ
БОБРОВІ ІЦЬКА?

ДАЛЕКЕ—БЛИЗЬКЕ

ЛИШЕ З ЛЮБОВІ...
Ці листи не можна чи
тати без хвилювання. Во
ни поєднують у собі ліри
ку і публіцистику, нерід
ко будуються у формі
звертання, послання, нака
зу. Та поряд з цим часто
звучить і тихе, інтимне
слово — роздум, бесіда.
Вчитуєшся в них — і по
мічаєш в листах багато
автобіографічного,
ви
стражданого, пережитого
особисто. І зримішає розу
міння того, що біль цей—
від імені покоління, яке не
похитнулося у суворих ви
пробуваннях війни, а ряд
ки їх виховують стійкість,
мужність,
ненависть до
фашизму в усіх його найогиднішпх проявах.
Сорок років лежали ці
фронтові листи та щоден
ники 1940—1945 років в
особистому архіві москви
чів І. Філімонової і Д. Дажина, щоб нині наше по
коління дізналося про них
з книги «А ми такі моло
ді...», яка недавно вийшла
друком
у
видавництві
«Молодая гвардия». І не
гадали тоді їх автори, які
й тепер пам’ятають, як
пахне порох, про те, щоці
матеріали можуть вийти
колись за межі особистих
біографій і стати надбан
ням
інших, своєрідною
фронтовою пам’яттю, на
якій лежить відбиток вій
ни.

А ще помічаєш, що оте
листування передає атмо
сферу високого народного
подвигу в роки нещадної
борні з фашизмом, є про
мовистим свідченням муж
ності радянських людей,
вивіреної чотирма роками
‘війни. Воно вабить читача
винятковою
скромністю,
простотою,
внутрішньою
зібраністю, про покоління
яких поет сказав так: «Ед
ва расстался я со школой,
как тотчас принят был
войной».
Там, на фронті, зустріла
в палаючому пеклі війни
старшина медслужби Іри
на Філімопова свого май
бутнього чоловіка редак
тора дивізійної газети ка
пітана Дмитра Дажина.
Зустріла, щоб через все
життя пронести любов —
чисту і прекрасну, як і
листи, писані на війні
просто неба.
«Лише в любові розкри
вається людина. В ній во
на стає чистішою, благо
роднішою, яскравішою. Ли
ше любов сприяє творчос
ті, завзятості та відвазі.
Вона відчиняє двері серця
для добра, для захоплення
життям.
Ми любимо один одного
світло, щиро, чесно, і ця
любов зробила нас щасли
вими. То невже щось може
перешкодити нашому щас
тю?» — запитує Дмитро
кохану в одному із листів.

І ось, нарешті, останній з
них, написаний на війні —

9 травня
1945 року;

переможного

«Рідна! Тільки що пові
домили, що війні кінець!
Кінець. Ще вчора гриміли
гармати, ще вчора йшов
бій, були поранені, а я був
там, в цьому останньому
бою війни, я відчував і пе
режив це глибоно, глибо
ко. І ось зараз, о другій
годині ночі, коли я писав
передову «Добити фашист
ського звіра!», коли чергу
вав по номеру, повідоми
ли, що війна закінчилася і
довелося руйнувати номер
і на всю полосу набирати
слово ПЕРЕМОГА! І повір,
такий стан душі, що слів
радості не втримати...
Мила моя, війна закінчи
лася. І я вірю, вірю — ми
скоро будемо разом, по
винні бути разом».

Читаєш фронтові листи,
що склали книгу майже
на двісті сторінок, як хви
люючий документ війни,
як свідчення становлення
та змужніння покоління
сорокових років — і хоче
ться подякувати їх авто
рам за розповідь про те,
якими вони були, як вою
вали, через роки пронесли
вірність фронтовій друж
бі.
І приходиш до виснов
ку, що такі книги вкрай
потрібні. І не тільки для
молоді. Вони виховують
повагу до нам’яті загиб
лих, до ветеранів війни, які
«бачили кров і бачили
смерть — просто, як ба
чать сни», допомагають чи
тачеві видобути з минув
шини моральні уроки для
сьогодення і майбутнього,
ще раз нагадують про тих,
кому завдячуємо своїм
безхмарним життям.
А. САРЖЕВСЬКИЙ,
капітан запасу.

І СИЛА, І ВОЛЯ
Комітети комсомолу та
ДТСААФ, активізувавши
роботу по військово-пат
ріотичному
вихованню
молоді,
проводять на
місцях цікаві героїкопатріотичні акції.

££ «Віраж» — так . на
звали комсомольці Гай
ворона свою війсьновоспортивну гру, яка поча
лася на вулиці Кірова, де
визначився переможець
з фігурного водіння мо
тоцикла. Ним став Віта
лій Оспа. Потім—поєдин
ки на вогневому рубежі —
стрільба з електронного
пістолета,
конкурс на
швидкісне розбирання і
складання автомата, одя
гання протигаза, монтаж
радіосхеми, силові опра
ви з штангою. В район
ному будинку культури
визначались переможці
конкурсу пісні воєнних
літ.
За підсумками дев’яти
видів програми у грі пе
ремогли секретар комі
тету комсомолу відділку
залізниці Віктор Васильчук та член комітету
комсомолу тепловозоре
монтного заводу Павло
Коваль.
£ -Перед тим, як по
змагатись на вогневому
рубежі, учні Капітанівсьного СПТУ № 10 Новомиргородського району
переглянули І обговорили
кінофільми «Контрудар»
та «Перемога», зустріли
ся з курсантом вищого
військового училища Во
лодимиром Шевченком,
який приїхав на канікули,
А потім уже поєдинки з
кульової стрільби. Пер
шими винонали розрядні
нормативи майстер ви
робничого навчання В. І.
Пучков та викладач А. Н.
Дзюба. З ними порівня
лись учні Андрій Діхтяр,
Олег Семенчук, Олег Іванець, Василь Горобченко,
Олександр Лагода, Вале
рій Мельник.

«Молодий комунар»

- 4 стор.
В цю пору по »сьому
Азербайджані с в я.т к у ют ь
національне снято. Поазербайджанськії цс свято
називається ГІовруз — свя
то весни. Мабуть, саме то
му в душі Вургуна зав
жди була весна, може са
ме тому вся ного творча
спадщина — починаючи від
перших віршів, надрукова
них 1921 року, до останніх
у 1956-му — як рання вес
на: чиста, пахуча, соняч
на. Самед Вургуп безмеж
но любив свою землю, свій
народ; недарма вибрав та
кни
творчий псевдонім:
вургуп
11 о • а зс р б а іі д ж а п ськп —-закоханий.
Самсд Вургуіі -- вели
кий поет сучасної азербайджанської і всієї бага
тонаціональної поезії. Дов
гий і складний шлях про
йшов пост. Понад 30 літ
із 50, які відвело йому
життя, пін присвятив по
езії.

ЗАВТРА ВИПОВНЮЄТЬСЯ 80 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
НАРОДНОГО ПОЕТА АЗЕРБАЙДЖАНУ САМЕДА ВУРГУНА

н народився весною...
Творча спадщина поста
багата іі різноманітна: це
ліричні, епічні іі сатиричні
вірші, поеми, сповнені гро
мадянського пафосу, дра
ми — в дусі народного ге
роїзму. Він е автором ва
гомих, ■ глибоких критич
них і публіцистичних ста
тей, якими відгукувався
па різні події літератур
ного, мистецького життя
своєї республіки, країни.
Плідно працював Самсд
Вургуп і па перекладаць
кій ниві: доніс до азер
байджанського читача кла
сичні твори літераторів
різних часів і народів, сво
їх сучасників.

Повторивши
рекорд бригади

Обласні турніри з
тоборства ГПО серед сіль
ських спортсменів прохо
дили завжди цікаво. І на
цей раз було зроблено все
можливе, аби внести в них
новизну,
прокласти ще
один місток від масовості
до майстерності, — якщо
раніше в обласних зма
ганнях брали участь збір
ні районних рад «Колоса»,
то тепер стартували пред
ставники кращих колекти
вів фізкультури, — щоб ви
бороти перемогу в бага
тоборстві ГПО на першій
спартакіаді облагропрому.
Змагалися
цукровики і
тваринники, механізатори
і
будівельники, молоді
спеціалісти, майстри з це
хів та майстерень по ре
монту сільгосптехніки. Це
ті, хто встановлював ре
корди в змаганнях «Всією
бригадою — на старті», на
колгоспних спартакіадних
турнірах,
у
поєдинках
спортивних сімей. Був ре
корд спортивної бригади,
а тепер — рекорд облас
ної спартакіади.
Отож можне було пере
конатись, що на місцях до
занять
фізкультурою і
спортом залучені люди
різних професій безпосе
редньо з виробничих ко
лективів.
Лідерство одразу захо
пили представники Саль
ківського цукрокомбінату
Гайворонського
району.
Володимир Посуховський.
/Лихайло Восводін та Ва
лентин Мельник показали
сталі результати з усіх ви
дів — на кросовій дистан
ції, в підтягуванні на пе
рекладині, на вогневому
рубежі — і виконали нор
мативи першого спортив
ного розряду.
За сальківчанами впев-

20 березня 1986 року

Все своє свідоме життя
пост виковував і грома
дянський обов'язок — ак
тивно трудився па різних
громадських постах, бо
ровся проти всякого роду
бюрократизму, інертності,
всього, що заважало роз
виватись і вдосконалюва
тись нашому суспільству,
допомагав найменшій іні
ціативі й рухові заради
прогресу народу, зростан
ня його достатку.
У всіх галузях творчої
й громадської діяльності
талант Вургуна проявився
яскраво. 'Історія літерату
ри, мистецтва знає такі
факти, коли твори за жит-

тя авторів славились, та
Леніна» розповідають про
з часом слава їхня блякла,
революційне й героїчне
час покривав їх пилюкою,
минуле, про боротьбу за
іржею. Самсд Вургуп за новий соціалістичний день
лишив після себе твори
в багатонаціональній дер
іншої природи: минають
жаві, про дружбу народів,
роки, та росте їхня сила, заслуги комуністів перед
художня цінність. А ім'я
людством.
самого поста перетворює
В історії азербайджан
ться в символ честі і сла ської літератури Самсд
ви азербайджанської ра Вургуп є основоположни
дянської поезії і драма ком
народно-героїчних
тургії.
•драм у віршах. «Вагіф»,
Вірші іі поеми С. Вургу«Фархад і Шірін» — цими
на «Азербайджан», «Клят двома поемами могла б
ва поета», «Квітень», «Ра • гордитися будь-яка літе
порт», «Трибуна смерті»,
ратура світу.
«26», «Давні друзі», «По
Самсд Вургуп не раз пи
встання», «Мрії негра».
сав, що після великого
«Флагман Часу», «Книга
азербайджанського класи-

СВІЖІ ОГІРКИ, ПОМІДОРИ, ЗЕЛЕНЬ

нено наближались до фі
нішу представники колек
тиву фізкультури колгоспу
імені Фрунзе Ульянов
ського району (інструктор
по спорту Микола Іщук),
котрі вже другий рік під
ряд демонструють зрослі
показники
на обласних
змаганнях з багатоборства
ГПО. Максимальну кіль
кість очок на кросовій ди
станції одержують С. Ква
ша
(Новомиргородський
район), В. Криштальова
(Світловодський
район),
С. Герасимчук та В. Зубко
(Вільшанський район). Ре
корд дня встановив за
ступник головного бухгал
тера колгоспу імені Ча
паева Світловодського ра
йону П. Янєв — підтягнув
ся на перекладині 26 ра
зів. А на вогневому рубе
жі відзначилась заступник
голови колгоспу «Шлях до
комунізму» Долинського
району Л. В. Корнева.
Командами перемогли
багатоборці Сальківського
цукрокомбінату, спортсме
ни, яких готували до зма
гань М. Іщук та Л. Корне
ва, (в окремій групі — ба
гатоборці молокозаводу з
Кіровограда).
У своїх вікових групах
чемпіонами першої спар
такіади «Здоров’я» облагропрому були: В. Криш
тальова, П. Янсв (колгосп
імені Чапаева Світловод
ського району), М. Восводін,
В.
Посуховський.
В. Мельник, Т. Коваленко
(Сальківський цукрокомбінат), Л. Пічкур (колгосп
імені XXII з’їзду КПРС Понеукраїнського району).
Учасники змагань озна
йомились
з діяльністю
культурно - спортивного
центру села Комишувате
Новоукраїнського району,
де відбувались ці змаган
ня, відвідавши, зокрема,
музей трудової слави, по
бували на дискотеці, взяпи участь в товариських
спортивних поединках з
місцевими
тенісистами,
шахістами.
На черзі змагання з волейболу та футболу, що
почнуться в колективах
фізкультури за програмою
спартакіади агропрому.
Наш кор.

+
Свіжі огірки, помідори, зелень можуть
достроково збагати
ти сімейне меню, як
що ви придбаєте теп
лицю індивідуального
користування.
Універсальну коннакривши
струкцію,
шифером
дошками,
чи металевим листом,
можна використову
вати для зберігання
садово-городнього ін
вентаря, дров тощо.
В разі потреби — це
укриття для автомо
біля, мотоцикла, ін
шої домашньої техні
ки. Теплої пори лег
ка споруда може слу
жити літньою кухнею,
або приміщенням для
відпочинку.
Загальна
корисна
площа
теплиці —
20 м2. Ціна
120 крб.
Прискорити процес
одержання вітамінної

Приймають осіб чолові
чої статі віком до 30 ро
ків, що відслужили дійсну
військову службу в Зброй
них Силах СРСР, комуніс
тів та комсомольців, за
етапом здоров’я придатних
до служби в органах МВС,
що мають середню освіту
й позитивно характери
зуються
но службі у
Збройних Силах за місцем
роботи і проживання.
Строк навчання:
у вищих навчальних закладах — 4 роки,
у спеціальних середніх
навчальних закладах — 2
роки.

орган Кировоградского

316050. мпс

областного комитета

м. Кіровоград

аул. Луначарського, 36.
БК 00620.

і
і

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

чання в училищі, виставки-розпродажі кондитер
ських та кулінарних ви
робів, виступ агітбриг^йШі
ди.
Запрошуємо
учнів
10-х класів та молодь,
яка має середню освіту.
Адреса: м. Кіровоград,
вул, Уфімська, 22-а. їха
ти автобусами №№ 5, 7,
12, 20,
тролейбусами
№№ 1, 2, 4 до зупинки
«Площа Дружби наро
У програмі днів озна дів».
йомлення з матеріальною
базою й умовами назДирекція училища.

25 і 27 березня
об 11-й годині в
Кіровоградсь к ому кооперативно
му професійнотехнічному учили
щі влаштовують
ся дні відкритих
дверей.

ПРИ КІРОВОГРАДСЬКОМУ
АВТОТРАНСПОРТНОМУ
ПІДПРИЄМСТВІ 10021
(АВТОБУСНИЙ ПАРК)

ПРАЦЮЮТЬ МІСЯЧНІ КУРСИ
перепідготовки водіїв категорії «ВС» і «СЖ
на категорію «Д» з відривом від вироб-

ництва.
У період навчання на курсах виплачують
стипендію.
Одиноким надають місця в гуртожитку.
Звертатися на адресу: м. Кіровоград,
вул. Аерофлотська, 15, відділ кадрів. Тел.
6-40-77.
їхати автобусом № 24 до зупинки «Хлі
бозавод».

1

внутрішніх справ на поса
ди слідчих, експертів-криміналістів,
оперуповноваженпх карного розшуку,
відділів по боротьбі з роз
краданням
соціалістичні
власності, інспекторів
міністратпвної служби мі
стажу служби в органах ліції, начальницького скла
мвс.
ду виправно-трудових за
Студентам Харківського кладів.
юридичного інституту ви
Звертатися на адресу:
плачується стипендія 55
крб. па місяць. Воші за- м. Кіровоград, вул. Дзербезпечуються
гуртожит- жписького, 41, відділ кад
рів УВС облвиконкому, ка
ком.
Випускникам навчальних бінети ?х°№ 93, 69 з 9.00 до
закладів МВС СРСР ви 18.00, крім неділі.
дається диплом про вищу
При собі необхідно ма
або ' середню юридичну
ти паспорт, військовий,
освіту і присвоюється спе
(п артійціальне звання лейтенанта комсомол ьськ и й
міліції (лейтенанта внут ний) квиток, документ про
середню освіту, свідоцтво
рішньої служби).
Після закінчення павчан- про народження.
ня випускників направля
Відділ кадрів УВС
ють на службу в органі)
облвиконкому.

Міністерства внутрішніх справ
і Харківського юридичного інституту!

НАША АДРЕСА:

Нв ^чграннсном языке

Укоопторгреклама.

К. КЕРІМЛІ.
студент п'ятого курсу
Кіровоградського ін
ституту сільськогоспо
дарського машинобу
дування.

ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

Вступайте до навчальних закладів

«Молодой коммунар»

ЛКСм Украины.

продукції можна та
кож
з допомогою
парникового покрит
тя: металевий каркас
з'єднується пластма
совими муфтами та
покривається синте
тичною плівкою. Під
прозорим
«дахом»
створюється необхід
ний мікроклімат, що
дає змогу вирощува
ти розсаду городніх
культур та квітів не
залежно від примх
погоди.
Корисна площа 4,5
—5 м2. Ціна 15—25
крб.
Придбати
теплиці
індивідуального
ко
ристування і парнико
ве покриття можна в
магазинах «Господарчі товари» та лісотор
говельних магазинахскладах
споживчої
кооперації.

ДНІ

ка Вагіфа його другим
вчителем є г-ордість росій
ського народу — Пушкін.
Свою любов до Пушкіна
поет вклав у переклад
«Євгенія Овєгіна» на азер
байджанську мову.
Творчість С. Вургуна
для всього радянського
народу,
прихильників і
справжнього таланту, прав-^
доборців — цінна й дор.*^5*
га. Він недарма назвав се Р
бе закоханим. Він був за
коханим у свій народ, на
роди світу, мир, дружбу,
правду. І його любили всі.
Його люблять тепер, його
1
будуть любити.
і 1

Обсяр 0.0 друк. ери.

складають
Вступники
екзамени:
до вищих навчальнії:х
закладів — з російської
мови і літератури (письмо
во і усно), історії СРСР
(усно), іноземної мови (ус
но);
до спеціальних середніх
навчальних закладів — з
російської монн і літерату
ри
(письмово),
історії
СРСР (усно).
Курсантів забезпечують
безплатним харчуванням,
гуртожитком, обмундиру
ванням і грошовим утри
манням. Час навчання за
раховується до загального
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