ЮВІЛЕЙНІ
ЖНИВА
Для Валентина Даниловича Брижука, одного з кра
щих комбайнерів області, нинішні лінива — тридцяті
в житті. Не мало — не багато, а понад сорок тисяч
тонн хліба — цілинного й українського — намолотив
за ці роки механізатор. От не зогледівся лишень, що
так швидко збігли літа, і в ювілейні свої жнива зу
стріне він полудень віку свого...

Короткі гони на цьому
жнивному полі: все — від
горбів до вибалків. Тож
попервах
здається, що
комбайни в загінках стоять, мов спутані копі, а до
них золотими потоками
струменять пшеничні вал
ки. За їхньою неквапною
течією добираємось до се
реднього узвишшя. І вже
звідси, мов на долоні,
видно: зосереджено, без
зайвого поспіху збирають
механізатори цьогорічний
урожай. У кожного з них
— своя
ділянка, свій
жнивний почерк, свої пер
ші тонни намолоченого
зерна. Лиш дума про
хліб — одна на всіх. Про
хліб, що так рано дозрів
од літньої спеки.
Дума про нього надією
зорить і в очах Брижука.
Зорить надією, бо Вален
тин Данилович здавна ві
рить у силу хліборобської
майстерності своїх одно
сельців. Уже не одну п'я
тирічку
завдяки
їхній
дбайливій і чесній праці
к<ДІб у колгоспі «Маяк»
^обре родить 33 будьЯКИХ ПОРОДНИХ умов. Під
немилосердною спекою павіть на скупих землях ВИстояла гарно догляпута

пшеннчка й цього разу.
То яким же високим має
бути людське сумління,
щоб зібратіі її сповна —
до колоска, до зернини...
Думаючи отак, Вален
тин Данилович бачить, як
час від часу зупиняють
свої комбайни на сусідніх
ділянках Анатолій Івано
вич Чемерпе, Віктор Гри
горович Хлівицький, Гри
горій Федорович Чернець
кий. Перевіряють хлопці,
пильно стежать, чи не до
пускають машини втрат.
Що й казати, збирати вро
жай з найвищою якістю
завжди нелегко, а коли
вродить негусто, коли в
колосках різноціпне зер
но, — в стократ важче.
— На всі умови жнив
комбайна не придумаєш,—
киває в бік свого старень
кого «Колоса» Валентин
Данилович. — А тому до
машини й додається тол
кова інструкція. Дотри
муючись її вимог, найліп
ше стежу за тим, щоб всі
мої регулювання відпові
дали фізичному етапу зер
на. Морока? Ні. Просто
звикнути слід до того, що
хліб треба збирати гра
мотно. Важко? Звичайно.
І особливо нинішніх жнив.

Обласний прес-центр повідомляє:
УРОЖАЙ

Брпжук ось уже скільки
років ні разу і нікому па
Зпам’яшцпвї не вступав
Першості в змаганні. Свід
чення цьому і орден Лені
на, і десятки учнів та по
слідовників
Валентина
Даниловича, у яких він
повторив себе як дбайли
вий хлібороб і майстер
безвтратного
збирання
врожаю. Він і зараз не ви
падково жнивує напару з
помічником, цьогорічним
випускником місцевої дсЄятирічки
Олександром
Тимошевком. Зважаючи,
що в жнийа завжди бракує робочих рук у господарстві, Брпжук уже дав
ненько закликав комбайне
рів району брати собі в
помічники па збирання
хліба випускників шкіл.
Г. Ф. Чернецький, кра
щий комбайнер колгоспу,
який також починав свій
трудовий шлях під рукою
в Брижука. зупинив свого
«Колоса» біля нас ліпне
для оцих своїх сліп:
— ІІайтямущі
молоді
механізатори колгоспу то
— другий урожай Дани
ловича. Так і запишіть.
Не дарма, вважай, змо
лоду Валентин Данило
вич Брпжук очолює раду
наставників’ колгоспу. Як
не дарма трудівники ра-

ВІЛЬШАІІСЬКИП РА
ЙОН. На збиранні
врожаю в районі зайиято
шість сімейних екіпажів,
Першість у
соціалістичкому змаганні серсд них
утримує екіпаж з колгоспу
«Дружба» у складі О. П.
Луцепка і його сива ком
сомольця Миколи, дев’я
тикласника Сухоташлицьної середньої школи. При
зобов'язанні 320 гектарів

йолу вже не один рік ви
являють йому високе до
вір’я. Обираючи депута
том районної Ради, з ко
муністи — членом Зпам’яиського міськкому пар
тії.
їжаку...Коротенькою,
ватою
стернею
йдемо
услід за комбайпом Брпжука. На землі — ні зер
нини. Підходимо до трак
торного візка з подрібне
ною соломою. Дарма шу
каємо можливих втрат
урожаю і тут. їх нема. 1 не
буде. Бо витоки високої
майстерності -Брижука ли
ше завершуються на жни
вах. А починаються з ве
ликої любові до землі і
хліборобської праці на пій.
Минулої п'ятирічки В. Д.
Брпжук намолотив більше
п'яти тисяч топи зерна,
на сотнях гектарів посіяв
цукрові буряки і зібрав їх
комбайном КС-6 понад
тридцять тисяч
топи,
зекономивши при
цьому
майже одну тонну пального та більше тисячі трьох
сот карбованців па ремон
ті техніки.
М. УСПАЛЕНКО.
На
знімку:
В.
Д.
БРИЖУК та його помічник,
випускник Трспіссьної се
редньої школи Олександр
ТИМОШЕНКО.
Фото В. ГРИБА

нони пжс скосили
раннії
зернові майже на 300 гек
тарах.
і
ГОЛОВАНІВСЬКИЙ РА
ЙОН. Ударно працюють '
на жнивах брати-комсомольці Василь і Михайло
водячи
Задої. Позмінно
комбайна, вони кожного
дня намолочують по 400— і
500 центнерів зерна і утри-і
мують першість серед ком- (
байкових екіпажів району. (
Гї ОГОДА для хлібороба
** — це один із факторів,
еід якого у нього додає
ться клопотів,
псується
настрій, і що саме найбо
лючіше, — 'то це постій
на зміна оперативно ви
робничих планів. Початок
жнив
для
трудівників
колгоспу імені Тельмана
не обіцяв ускладнень,все
йшло, як кажуть, за пла
ном. Та ось одне з полів
попало піц дощ. На швид-

Коли ми прибули
на
нове місце роботи, тут
уже на поєну потужність
прецюБЄв
зб;<ральнотранспортний загін.
Тут
не одному з комбайнів
прецювее Іван Макарович
Цілуймо. На іншому
—
його син Володимир. До
нього пішов
працювати
не час жнив помічником
зоотекнік-реалізетор !С?р’й
Жовіцький. Нині ці два
збиральні екіпажі
эмагаються між собою. Івен
Макарович — партгрупорг
тракторної бригади
—
агітує працювати
по-новому, показує особистий
приклад,
До ЦЬОГО ж
прагне і син. Еони зобов’язалися намолотити еідповідно
по
4200—4350
центнерів зерна і за час
жнив зекономити по 250
кілограмів пального.
їхній
приклад
наслідус керівник г£МК тракторної бригади
Семен
Проке. Він прецює на
Т-150. На чес жнив сів на

В ЄДИНІМ
ПОРИВІ
кість збирення зерна це
помітно не вплинуло. І з
току надійшов тривожний
сигнал:
переволожене
зерно перегрівається в
буртах. Робота двох змін
й комбайнерів може піти
нанівець, коли не органі
зують нічну третю зміну.
Саме в той вечір і зібра
лися в парткомі
голова
правління В. М. Ковтунець, секретар парткому
М. Б. Медяник,
голова
профкому Г. М. Невдаха
та секретар
комсомоль
ської організації
Віктор
Солонченко.
Обговорю
вали, як врятувати Еирощене зерно. Справа б то
му, що під час жнив у
кожному господарстві, як
і в цьому, людина на особ
ливому рахунку. Ось са
ме тут і подав Віктор
ідею. Звернулися до ком
сомольців - передовиків
різних галузей виробни
цтва. І вже на доугий день
не току почав працювати
тимчасовий
комсомоль
ський колектив, який очо
лив сам Віктор. Сюди
прийшли працювати агро
ном по захисту рослин
Наталія Дацька, оператор
по відгодівлі великої ро
гатої худоби Тетяна Суботіна, технік-будівельник
Ірина Котовенко,
інже
нер по техніці безпеки
Володимир
Денисенко,
колгоспний
стипендіат,
учень
Олександрійсько
го культосвітнього
учи
лища (він приїхав на ка
нікули) Микола
Високолян та інші.
Коли ж зустрілися ’
Вікторо/л
Солонченком,
той був втомлений, те е
його рухах, посмішці вба
чалось, що справами спіл
чан пін задоволений. «По
їдемо на п’яте поле. Ми
зараз туди техніку пере• нидаємо з-під дощу. Ма
невруємо. Треба ж та
ке, — забідкався він, —
і дощ че облоговий, а
пройшов прямо на те по
ле, де вже половину ро
боти зроблено».

нсеий СК-5. Помічником
до нього пішов
столяр
Яків Булиге. Сів не ком
байн і помічник бригедира
першої
тракторної
бригади Володимир
Лє~
бєдченко, помічником у
нього працює син
бри
гадира Сергій Кріпак. На
'ншо/лу полі працює і ма
ма Сергія Людмиле Іва
нівна Кріпак. Про її удар
ну
працю
повідомила
«блискавка», в якій сповіщалося,
що
Людмила
в
Іванівна — шанована
господарстві
працівни
ця, — мати чотирьох ді
тей. Минулого дня тракторо/л Ю/ДЗ в агрегаті із
жаткою ЖРС-4,9 вона по
клала у валки 33,6 гекта
ра колосових.
Не поступається досвідчени/л
майстрам хлібо
робської справи ; моло
дий комбайнер з другої
тракторної бригади
Во
лодимир
Єржов
Його
жнивний девіз:
«Кожну
зміну з перевиконанням».
Серед трактористів,
що
транспортують
солому,
найпродуктивніше
пра
цює Василь Годунко.
Бойовий настрій у комсомольців-водіїв
Олек
сандра Гончаренна,
Ми
коли Богомолова, Сергія
КоЕеленка. Вони разом із
сеоїм наставником
Вік
тором Лозовим опера
тивно забезпечують
пе
ревезення зерна від ко/гбайніе на тік, а текож на
пунктхлібозаготівельні
ти. Так би мовити, ЗІ1МИКОМПкають
жнивний
пенс на засіквх.
У збирально-транспорт
ному загоні працює тим
часова
партійно-комсо
мольська група Побут і
обслуговування
механі
заторів забезпечують теж
молоді. Саме комсомоль
ці і молодь задають тон
у соціалістичному
зма
ганні
жнивах.
М САВЕНКО,
спецкор «МбПСДСГО
комунара»
Компаніївський район.
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Тут же ми вкотре ста
У ці літні дні як ніко
Курбатов?
Спочатку
3 операторів-заправнили свідками
спробував плутано-супели активізується робота
заправки
кіа звільнено з роботи,
особистого
транспорту
оштрафовано,
речливими аргументами
автомобільного
транс
декого
за державні талони, З
довести, що він ні при
порту. А як відомо, він
була проведена велика
печаткою
чавуноливар«з'їдає» половину всьо
чому. Потім обурював
роз'яснювальна робота,
ного заводу. А заправи
ся нашому візиту. І, на
го об'єму рідкого паль
В усякому разі, все це
ти свої «Жигулі» 19-53
решті, бачачи, що
ці
ного. Якщо кожен водім
ми чули від самого ди
КДВ намагався співро
«козирі» не
допомага
доб'ється хоч би 1-про
ректора нафтобази В. Л.
бітник Кіровського ра
ють, почав вмовляти нас
центної його економії,
Мішериченка.
йонного відділу внутріш
не показувати складено
народне
господарство
І ось знову порушен
ніх справ Л. В. Степа
го акту начальству...
країни зможе працюва
ня! Відповідний акт був
ненко. Не розуміючи що
Вражає, що
майже
ти на збереженому паль
надісланий на ім’я В. Л.
до чого, він почав, було,
кожен
рейд-перевірка
ному ТРИ дні. Водіюі
Мішериченка, який поВарто задуматися!
— Сашо,
до
нас
РЕЙД
рейді..
Відчайдушний і схви
льований вигук оператора-заправниці Світлани Гришиної до
свого
колеги не був випадко
вим. Ще недавно вона
стажувалась на АЗС № 1 ПАЛЬНЕ У БАКИ ОСОБИСТИХ АВТОМАШИН. ЩО Ж ТУТ ДИВНОГО, ЗАПИТАЄТЕ ВИ!
(Олександрійське шосе) СПРАВА В ТОМУ, ЩО ПОВНЯТЬСЯ ЦІ БАКИ БЕНЗИНОМ, ЯКИМ ПОВИНЕН ЗАПРАВЛЯ
і не раз була свідком ТИСЬ ТІЛЬКИ ДЕРЖАВНИЙ ТРАНСПОРТ, А ВИРУЧЕНІ ГРОШІ ЙДУТЬ У КИШЕНІ ХАПУГ.»
рейдів-перевірок облас
говорити, що викорис
азтозаправочних
сганспішив відповісти
при
ного штабу «КП» і «Мо
товує свою машину в
цій
міста
виявляє
серблизно
так:
«С.
Гриши

лодого комунара» ви
службових цілях. Що ж,
щодо
ны оголошено
догану.
йозні недоліки
користання
пального,
такий
варіант
цілком
Вона в нас працює не
порядку заправки автопорядку заправки авто
допустимий,
але
у
давно...».
Звичайно,
не
машин. Таке становище
мобільного транспорту.
Л. В. Степаненка не бу
нам судити, як треба
непокоїть. Невже
біля
Нині Світлана
працює
було
покарати
С.
Гри

ло
дорожнього
листа'
кожного
оператора-зана
щойно збудованій
шину, але аргументація
До того ж, талони на за
правника повинен стоя
АЗС № 2 (район Балапокарання за такий ви
правку в даному випад
ти спеціальний контро
шізки).
падок заставляє тільки
ку повинні бути з печат
лер? Контролер совісті?
Чому ж усе-таки за
руками розвести.
кою УВС, а не ЧЛЗ.
Отже, заходи вживаю
хвилювалась С. ГришиДумаєте, після цього
А ось який випадок
ться, а порушення про- я
на? Справа в тому, що
випадку працівники ав
трапився
наприкінці
довжують мати місце. І
біля державної колонки
тозаправочное
станції
червня на АЗС № 1
Баки особистих автома- І
стояв... приватний авто
№ 2 зробили відповідні
(Олександрійське
шо
шин наповнюються бен- І
мобіль
— «Москвич»
висновки? Аж ніі Через
зином для державних Я--*4Г
се). Рейдова
бригада
71-73 ЛВЗ, що належав
20 днів ми знову побу
прибула туди опівночі.
автомашин. А гроші пе
Єгорову В. К. Власник
вали на АЗС № 2. Біля
Коли до колонки для
рекочовують в кишеню
машини дав, як і нале
державної колонки, як
державних машин під’ї
справжнісіньких
хапуг,
жить за 15 літрів бензи
стало вже звичним, по
хали і почали заправля
зараз,
То може хоч
ну
6 карбованців, а
бачили особистий тран
тись «Жигулі» 10-10 КДВ
після виходу у світ по
С. Гришина
вирішила
спорт. Співставивши за
(пізніше з’ясувалось, що
станови ЦК КПРС «Про
заправити «Москвича» з
вона належить
кіроволишки бензину і виру
заходи щодо
посилен
державної автоколонки.
градцю О. Я. Голдовчені талони та гроші,
ня боротьби з нетрудо
Мета зрозуміла: Світла
відкрили
ському), ми
виявили в касі зайві 11
вими доходами» на Кі
на хотіла привласнити
двері приміщення АЗС.
карбованців 61 копійку.
ровоградській
перева
оті шість карбованців...
Оператор - заправник
На «заправці» в цей час
лочній нафтобазі рішу
У травні протягом двох
Олег Курбатов
одразу
були на зміні молодий
че і невідступно
візь
тижнів
у
Кірозограді
припинив подачу
бен
оператор-заправник Ми
муться за
викорінення
працювала
рейдова
зину. Ті, що були на
кола Адаменко та А. А.
хабарництва, махінаторспецгрупа республікан
Роменський.
«Жигулях»,
забачивши
ства, всякого роду не
ського
штабу «Комсо
Через
півгодини
їх
нас, подалися геть.
трудових доходів?
мольського прожектора»
змінили два Олександри
Обслуговувати
дер
по контролю за роботою
Рейдоза
бригада
— Лашинін та Фролов.
жавні азтоколонки
по
автотранспорту і вико
обласного
штабу
І навряд чи вони споді
винна
була
Світлана
ристанням
нафтопро
«Комсомольського
1
валися
на
те,
що
й
їх
Сусликова,
але
її
на
дуктів, яка виявила сут
прожектора»: М. ЦУ- в
перевірять.
Так
це
чи
ні,
місці
не
було.
На
робо

тєві недоліки в питан
КАНОВ — заступник
чому столі лежали два
але, пробувши усього
нях
заправки автомо
голови
обласного |
непогашені
талонипівгодини
на
зміні,
вони
більного транспорту. З
штабу «КП», В. КУЩ,
висе
встигли
«зекономи

«десятилітровки»
бен

боку дирекції
Кірово
Ю. КОЗЛІТ1Н — чле
ти» ЗО літрів бензину,
зину АИ-93, під гумо
градської перевалочної
ни обласного штабу |
були
завою
підкладкою
знайшли
яким
повинні
нафтобази Черкаського
«КП», А. БЕЗТАКА— Я
держазний
таких ще на 40 літрів.
правляти
територіального управ
спецкор «Молодого а
«Зекономитранспорт,
Як
же
повів
себе
в
цій
ління
по Кіровоград
комунара».
ти», звичайно, для маситуації молодий
опе
ській області були вжи
хінацій на свою користь.
ратор-заправник
Олег
ті суворі заходи: декого
м. Кіровоград.

ллється РІКОЮ

ДРУЖНА
БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ГОСТРИЙ СИГНАЛ

або про те, чому не світять «Комсомольські прожек
тори» при первинних комсомольських організаціях
_ Новгородківського району.

! і О К на твою думку, читаI
чу, навіщо встановлюєя ться вітрина «КомсомольI ського прожектора»? Підв кажи, будь ласка, новгородківським дозорцям, бо
вони, мабуть, цього не зна
ють. В колгоспі «Іскра»,
наприклад, вважають, що
це своєрідна лнстівка-поздоровлення зі святом чи
днем народження. Хоч на
я календарі був червень, але
£ тут, за підписом комітету
я комсомолу, оформлено поя здоровлення з
Першой травнем та ще поміщено
вірш невідомого автора.
Але навіть так, як в колI госпі «Іскра», думають далеко не всі. Більшість колI госпних «прожектористів»
1 вважає, що вітрина «Комй сомольського
прожекто
ра» — це... порожнє місце.
З І пустує воно не якийсь
там день-два або тиждень,
а місяцями. Це — в кол
госпах імені Шевченка,
імені Калініна, «Жовтнева
революція», імені Димит
рова, Погребпяківському
ремонтно-технічному ПІД3 прнємстві КіровоградськоІго обласного об'єднання
«Спецсільгоспремо II т »...
Список можна продовжу
вати.

лучению молодих вироб
ничників до технічної твор
чості. Хіба це не мотив
для виступів «прожекто
ристів»? А питання еконо
мії і бережливості, підви
щення якості роботи і ор
ганізації змістовного до
звілля юнаків і дівчат?
Хіба не штабам «КП» вно
сити свою вагому частку в
їхнє вирішення?
Не стали, на жаль, «про
жектористи» на місцях
адміністрапомічниками
цій і партійних організа
цій і в боротьбі за наве
дення порядку на вироб
ництві, зміцненню трудо
вої дисципліни. Тільки в
колгоспі імені Ульянова
«прожектористи» присвя
тили свій випуск темі «Пи
яцтву — бій!» та на пта
хофабриці «Новгородківська» в рубриці «Вони по
переду»
розповіли про
кращих водіїв і механіза
торів господарства.
Дехто з «прожект юрис
тів», прагнучи знята з се
бе відповідальність, пере
кладає її на райком ком
сомолу. Мовляв, там нас
не навчають, не націлю
ють, не організовують на
конкретні справи. Все це
так. Дійсно, райком ком
сомолу не надає необхід
ної практичної допомоги
«прожектористам» на міс
цях, не організовує їхнє
навчання,
недостатньо
контролює їхню роботу.
За це вини з них ніхто не
знімає. Але питання, що
хвилюють комсомольців,
зовсім не обов'язково по
требують підказки райко
му. Чи не так, товариші
«прожектористи»?
Прикро, що спроба по
знайомитись з кращим
штабом «Комсомольсько
го прожектора», який бн
міг поділитись досвідом
роботи, виявилась марною.
Жодного такого в районі
не виявилось. Інерція мис
лення, безініціативність і
безвідповідальність поро
дили фактичну бездіяль
ність штабів і постів «Ком
сомольського
прожекто
ра». Хто ж засвітить «про
жектори»?

До такого тут вже дав
но звикли. «Просто нічого
писати», — вважають «про
жектористи». А хіба це
так?
Начальник штабу
«КП» колгоспу імені КаліI ніна Володимир Красіцькнй за професією агроном' пасіїїнєвод, Олег Вабкій з
«Жовтневої революції» —
З інженер, Олександр Коваль
працює слюсарем на Погребняківському
ремонт
но-технічному
підприєм
стві. Невже у них немає
назрілих питань чи проб
лем, які слід би висвітли
ти через «Комсомольський
прожектор»?
Навряд. Ось, скажімо,
таке актуальне питання,як
науково-технічний прогрес.
Випробуваною часом фор
А. РИБАК.
мою участі в ньому стала
науково-технічна
твор Новгородківський район.
чість молоді. Але ні в колгоспах, ні на ГІогребняків, ському
ПІСЛЯремонгно-технічноПРИСВОЄННЯ «ЗНАКУ БРАКОРОБА»
' му підприємстві не приді
ляють належної уваги за-

КРИГА СКРЕСЛА

В останньому випуску
«Дозорця» від 15 травня
ц. р. ми розповіли про фак
ти надходження у торгову
мережу бракованих м’ясо
рубок. Тоді під час переліркн
^5 м’ясорубок
52
(!) малиі
'"‘V?
різноманітні
дефекти.
Перед тим, як іти на за
вод «Більшовик», туди, де

виготовляють м’ясорубки,
ми знову завітали в мага
зин «Товари Кіровоградщини». Старший прода
вець магазину Л. М. Вороїцук сказала, що остан
нім часом якість м’ясору
бок поліпшилась. Так, в
останній партії продукції
із 100 штук тільки 12 ви
явились бракованими. От-

ДІЄВІСТЬ

«...один раз
вадріж*»

же, в травні було майже
70 процентів браку, а в
червні — 12. Певні виснов
ки зроблено.
Ми побували на «Біль
шовику». В. о. начальника
ВТК заводу А. К. Сер
геева розповіла, що після
травневої публікації «Мо
лодого комунара» на під
приємстві вжиті серйозні
заходи
но поліпшенню
якості продукції. Які са
ме? Частково
оновлені
контрольно - вимірюваль
ні прилади і пристосуван-

ня, поліпшилась якість ча
вуну — основної сирови
ни для виробництва м’ясо
рубок, на виробничих ді
лянках
створені
групи
якості з числа передових
робітників. 14,5 — такий
процент браку м’ясорубок
зафіксувала остання пере
вірка
держторгінспекції.
Отже, пошук додаткових
резервів для повного вико
рінення браку треба про
довжити.
І. ВІКТОРОЗ.
м. Кіровоград.

Почалася друга зміна у
таборі праці і відпочнниу
«Ровесник», що розмістив,
ся на території колгоспу
імені Леніна Кіровоград
ського району. 180 хлоп
чиків I діочатон СШ № 32
м. Кінолограда трудяться
на догляді за городиною
господарства і □ саду рад
госпу «Бережинсьний». А
у вільний від роботи час
школярі антивно відпочи
вають.
Щодня учні підбивають
підсумки, визначають пе
реможців.
На знімку: юнь об
говорює свіжий
випуск
«Комсомольського
про
жектора».

Фото А. ПЕЧЕНЮНА.

ЫНН аміманмв

зи

6 травня ц. р. у черго
вому випуску «Дозорця«
під рубрикою «Повертаю
чись до
надрукованого»
була опублікована реплі
ка «...один раз відріж». В
ній піддавалися критиці
члени районного штабу
про«Комсомольського
жектора», які в своїй ро
боті допускають перекру
чення фактів, через що
невинні люди піддаються
незаслуженій критиці.^К
даному випадку мова'^7
про школярів Бандурівської восьмирічної школи
Олександрійського району. 5
Редакція одержала від- и
позідь від першого сек- І
ретаря Олександрівсько- В
го райкому
комсомолу І
Надії БОЙКО. Вона пові- Я
домила, що газетна публі- І
нація обгозорена на засі
данні районного штабу |
«КП».
Критика визнана і
правильною. Голові рай- І
штабу «КП» вказано на £
недоліки в роботі. На цьо- |
му засіданні особливу ува
гу звернуто на питання
перевірки точності і об’єк
тивності інформації, ЩО
надходить
в
районний
штаб «КП». Членів штабу
«КП» зорієнтовано на
тельну перевірку факііфБ,
і правильність його пере
дачі у вищі інстанції.
■в
явияи

10 липня 1986 року

«Молодий комунар»

З crop.

z
«Відтоді як пішла з місця колишня завклубом, тут
стало дуже сумно. Нинішня завідуюча Катерина Ва
силівна Тригубенко нічого не робить. Нема в нас ні
гуртків, ні хору, ні ансамблю, е тільки обіцянки
«скоро буде» або відповіді «Нащо вам ансамбль,
хто ним буде керувати».
Раз ми домовилися із завідуючою, що зробимо
дискотечну програму самі. Готувалися до 13.00 но
чі, .провели, всім сподобалося. Але більше проводити
дискотеку завідуюча не дозволила, сказала, що ми
* спалили їй підсилювач, а потім зізналась, що він з
її вини зіпсувався. Нам нецікаві такі танці, коли
тільки магнітофон грає, а всі стоять. Ми зверталися
й до голови колгоспу, але він нічим нам не допоміг.
Приїдьте, чекаємо вас»...
ОСь я розмовляю з
завідуючою клубом.
— При клубі є вокаль
ний та фольклорний ко
лективи, агітбригада,
—
говорить К. В. Тригубен
ко. — Майже всі учасни
ки — літні люди. Драм
гурток молоді ніби й згод
жувалися
організувати,
але ніхто навіть на репе
тицію не прийшов. Колись
був і духовки оркестр,
але як з'єднали нас в
один колгосп із Протопопівкою, його туди забра
ли. Проводимо вечори-зустрічі з зетеранами війни
та праці, передовиками
виробництва. Кіно щодня,
крім понеділка. Приїжд
жали до нас із концерта
ми гастролери...
— Хто ж, звідки, що
привозили?
— Із шахти «Світлопільська», з Києва... А що по
казували — зараз не па
м’ятаю.
— А які фільми остан
нім часом демонстрували
ся в клубі?

затіяв. Микола Сліпченко,
сусід мій. Прийшов недав
но з армії, каже, давайте
буду вести дискотеку. Ну
на, веди. Оголошував він,
яка пісня звучить. Дуже
гучно
включав музику,
сусіди скаржилися.
— А які записи ви під
бираєте? Чи хтось із від
ділу культури райвикон
кому цікавився, що у вас
звучить на вечорах? Як
взагалі танці проходять?
— Танці бувають і до
години ночі, бо фільм за
кінчується лише десь під
одинадцяту вечора. Ніхто

Ті мигалки (треба ду
мати,
щось
наближене
до світломузики), які у
клубі були, а потім десь
ділися, власне,
основна
притягальна сила
бажа
ної «дискотеки», бо
з
усього іншого, ЩО мало
б на ній бути (обов’язково — коментарі, до му
зичних творів) М. Дави
денко лише згадав, що
Сліпченко щось розпові
дав про Боярського, а
Катерина Василівна й то
го не пам'ятає.
Про все, що дізналась
у Березівці, я розповіла

ТВОЄ ДОЗВІЛЛЯ

А

«ДО ТРИНАДЦЯТОЇ
НОЧІ»

ЛИСТ ПОКЛИКАВ У ДОРОГУ

— Не пригадую. Індій
ські, здається...
— А як справи з танця
ми?
— Є магнітофон, колон
ки, підсилювачі, які довго
були в ремонті. Музику
беру в Олександрії, в сту
дії звукозапису. Дискоте
ки нема, бо нема облад
нання, нікому її вести. І
естради нема — з інстру
ментів одна електрогітара.
Та коли б і мали їх — ні
кому грати.
Скаргу Катерина
Ва
силівна
прочитала спо
кійно.
— Знаю я, хто цо все

нас ніколи не питав за
музику. Беру наші й зару
біжні записи, які, не при
гадую.
— Не подобається нам
музикаї — рішуче заявив
Микола Давиденко, учень
Олександрійського СПТУ39 (Миколу Сліпченка ми
не застали — мав повер
нутися з роботи опівно
чі). — Які там пісні зву
чать — хіба пам’ятаю... Та
й набридли ці записи. Аби
дискотека була, щоб роз
казували про артистів. І
мигалки щоб були,
бо
при світлі хто ж буде
танцювати...

завідуючій відділом культури райвиконкому Н. М.
Педяш.
— Тригубенко не має
спеціальної освіти,
—
сказала вона, — але її
клуб не найгірший у ра
йоні. Ну, і не найкращий.
Дискотеку й ВІА у них не
можемо організувати —
немає в штаті керівників
цих колективів. Та й гро
шей їхньому клубові ма
ло виділяємо, бо й нам
не досить дають. Послати
туди дискотеку з іншого
села не можемо — ця
поїздка . з перевезенням
громіздкої
апаратури в

сто разів дорожче
обі
йдеться, аніж виручка від
вечора. Там же прийде
кілька десятків
чоловік,
та й усе. Субота за пра
вилами — клубний день.
Тобто ніяких кіно цього
вечора — лише
ігри,
розваги, концерти, ганці.
І лише до одинадцятої
вечора, пізніше не мож
на. Я, звичайно, буду го
ворити
із
завідуючою
клубом...

Говорено - переговоре
но, але вже пора тут посправжньому
займатися
організацією
хорошого
дозвілля молоді. Ніяк не
можна вважати нормаль
ним, що завідуюча
не
пригадує, яка музика на
танцях, з чим виступали
гастролери і т. д.
Ясно,
що ніякої роботи по ви
хованню музичної
куль
тури тут не ведеться. Ми
колі Давиденку не подо
бається музика в клубі.
«А ти хорошу
музику
маєш?» — запитали в
хлопця. «Маю!» — і Ми
кола назвав західний ан
самбль, учасники
якого
виходили на сцену у каш
кетах зі свастикою.
Та
Микола цим но цікавив
ся — просто слухав му
зику, і все. Як не сумно,
такий аполітичний підхід
до мистецтва — не епі
зод. І навряд чи тут до
поможуть
«мигалки»
й
оголошення
через мік
рофон, що пісню «Робінзон» виконує Алла Пугачова. Тут потрібна і ви
черпна інформація, і чіт
ка пропаганда. Чи є вона
в клубі? «Вчителі, буває.

до сзяїа лекцію прочи
тають...»
А в райкомі
комсомолу, відділі куль
тури райвиконкому мог
ли б знайти людину, кот
ра вичерпно й цікаво б
розповіла про сучасні те
чії в музиці? Гадаю, що
могли б, і поїздка в Бе
резівку навіть не була б
стомлюючою для лекто
ра — від Олександрії до
села рукою подати...
Як могли б і самі березівські хлопці та дівчата
навести порядок під час
кіносеансів, адже
«су
провідний фон» до філь
му — репліки.
вигуки,
регіт, ходінн-я по залу —
створюють саме вони! І
вже зовсім ні в які рам
ки не втискується звину
вачення на адресу заві
дуючої клубом, що вона
не скличе зборів,
щоб
порадитися про дозвілля.
Ні, не її це справа, а
справа самої молоді. Са
мим зібратися, висловити
свої думки і побажання,
співставивши їх із реаль
ними можливостями, чіт
ко сформулювати
свої
пропозиції, а тоді вже й
іти з ними до завідуючої
клубом. У неї, звичайно,
будуть свої «за» і «про
ти», але ж компроміс ціл
ком можливий. Для цьо
го треба діяти, а не від
ходити в глуху оборону—
не вітатися із завклубом.
Діяти! Дорогу долає той,
хто йде.
Н. ДАНИЛЕНКО,
спецкор
«Молодого
комунара».
Олександрійський
район.

ФІЗКУЛЬТУРУ — ТОБІ І ВСІМ

ВІД БУДНІВ ДО СВЯТА
РИЇЖДЖАЮЧИ
на
П
районні чи обласні
змагання, хочу неодмінно

Стадіон колгоспу «Победа» Маг.овискіссьного району в селі Оникіїсому. ФінІбагатоборці ГПО, котрі тренуються в спортивних бригадах тваринників і
механізаторів.
Фото М. ХОРЕНЖЄНКА.
шують

«ТОРПЕДО» (Запоріжжя)-З
Уже з перших хвилин
зустрічі автозаводці
да
ли зрозуміти, що їх ціл
ком влаштовує невисокий
темп. Оскільки господарі
поля В атаці допускали
ще й індивідуальний брак,
то
оборона
«Торпедо»
без особливих зусиль га
сила всі їхні спроби про
битися на зручну ударну
позицію. У першому тай
мі запам'яталися
тільки
дві
швидко
розіграні
комбінації. Спочатку Ана
толій Сальников
завер
шив атаку «Зірки»
по
тужним ударом по воро
тах торледівців, та м’яч
У перекладину. Потм^ дотепно обігравши на
правому
фланзі
атаки
дзох
захисників,
до
штрафного майданчика на

швидкості увірвався
Самофалов. Його вивірена
передача відбулася якраз
на Олександра
Михайленка, який вийшов з м ячем на порожні ворота і
свого шансу не впустив.
Відразу ж по перерві
тренер запорожців
ро
бить дві заміни гравців.
Свіжі сили виявилися кон
че потрібними гостям і
принесли свої
результа
ти. На 54-й хвилині Ана
толій Чанцев зрівняв ра
хунок, а ще через три
надцять хвилин
Сергій
Васильєв вивів «Торпедо»
уперед.
Та все ж «Зірка» дове
ла своїм
прихильникам,
що команда має усі мож
ливості
для посилення

ФУТБОЛ
своєї гри в ході сезону.
Вона
продемонструвала
такий футбол, який ми
усі чекаємо від неї. Ге
роєм же матчу став Во
лодимир Димов. Спочат
ку на 72-й хвилині він
увійшов до
штрафного
майданчика гостей, де був
зупинений недозволеним
прийомом —
пенальті.
Одинадцятиметровий удар
реалізував Михайло
Ка
лита. А за шість хвилин
до кінця гри вже сам Во
лодимир
Димов
крізь
частокіл ніг направив м’яч
у ворота. 3:2 — перемог
ла «Зірка».
Чергову
гру
«Зірка»
проведе в Ужгороді
12
липня, де зустрінеться з
місцевим «Закарпаттям».

С. БОНДАРЕВ.

зустрітись з інструкторами
по спорту, які працюють у
сільських колективах. Подоброму заздрю їхнім здо
буткам, перепитую ще і
ще раз, як воші розв'язу
ють проблему масовості.
Ось і переконався спов
на — успіх там, де дбають
про розвиток фізкультури
і спорту безпосередньо V
виробничих
підрозділах,
створюють умови для за
нять спортом за місцем
проживання. Оце думаю
про свого колегу — ін
структора по спорту з су
сіднього колгоспу «Роди
на»
Петра
Кучеренка.
його вихованці щороку
повертаються
призерами
з обласних турнірів, що
влаштовуються під деві
зом: «Всією бригадою •—
на старті». Вітаючи ного з
перемогою, перепитував:
— Як так зумів, що та
кі сталі результати зав
жди?
— А це це я, це — во
ни, — відповідає Петро.—
Вся бригада. 1 передусім
керівник
механізованого
загону В. М. Підлісний.
Він завжди з хлопцями на
волейбольному майданчи
ку, біля перекладини. Він
один з перших в бригаді
механізаторів настояв на
тому, щоб після складан
ня нормативів ГПО неод
мінно продовжувати пе
репідготовку.
Комбайне
ри, трактористи, слюсарі
обладнали для себе спор
тивні майданчики, щовес
ни обновляють їх. Підліс
ний доводить кожному:
при великому бажанні на
віть у жнива можна по
тренуватись, просто зро
бити розминку — для ба
дьорості, для відновлення
сил.
Розповів про цс секре
тарю парторганізації на
шого колгоспу І. Б. Адам
чуку. Він підтримав ме

не — треба влаштовувати
спортивні змагання не ли
ше на центральному ста
діоні, а й в бригадах. Потім повели розмову на цю
тему на комсомольських
зборах і вирішили облад
нати спортивне містечко в
тракторній бригаді.
Тепер на заняття групи
ГПО.фізкультурники йдуть
не поодинці, а всім вироб
ничим
колективом. На
МТФ
людей згуртовує
фізорг Микола Рудий, в
бригаді механізаторів —
Микола Губернський.
Розв'язується й інша
проблема — участь у спор
тивно-масовій роботі жі
нок, дівчат. Почали з
влаштування стартів «Та
то, мама і я — спортивна
сім’я». В групи «Здоров'я»
записались матері, які при
ходять на стадіон зі свої
ми дітьми.
О РУШЕННЯ в масовос** ті й від того, що ра
зом з комсомольським ак
тивом фізорги активізува
ли роботу по пропаганді
фізкультури і спорту, зо
крема, нормативів і вимог
комплексу ГПО. Про ре
зультати кращих спорт
сменів знають в колгоспі
всі: виставлено на видно-му місці портрети кращих
спортсменів, в стінній га
зеті розповіли про успіх
бригади тваринників на
районних змаганнях. Про
вівши шаховий турнір, по
єдинки багатоборці» ГПО,
одразу про результати
кращих спортсменів пові
домляємо
перед демон
струванням кінофільму чи
на. вечорі відпочинку мо
лоді. Авторитетні люди в
селі Ігор Перегубськнй,
Василь Бондар, ігор ГІродапчук, Василь Мельник.
Олександр Касьяненко.
Плануємо на
стадіоні
провести спортивне свято,
де вшануємо кращих жни
варів. Ті, що відзначаться
на жнивній ниві, проде
монструють свою майстер-

вість на бігових доріжках,
на ігрових майданчиках.
Перед жителями села ви
ступлять наші самодіяльні
ансамблі, окремі аматори.
Девіз свята: «Спорт і труд
— поруч ідуть».
І.7- ОЧ і жнивна нині нора, та на нашому
спорткомплексі все ж не
порожньо. Механізатори,
шофери, які відпрацювали
свою зміну, йдуть на ста
діон. Гут і учні місцевої
десятирічки, і тваринники.
А вранці моя дорога до
дитсадка — з вихователя
ми є домовленість про те,
що влітку треба навчити
хлопчиків і дівчаток стар
шої групи плавати.
У цій п’ятирічці напрям
на ге, щоб прості спор
тивні майданчики значно
попопити, щоб на стадіоні
було тверде покриття. По
трібен зразковий спорт
комплекс. який став би
справжнім центром фізич
ного загартування
всіх
жителів села.

І. можин,

інструктор по спорту
колгоспу імені Ульянова.
село Вільхове
Ульяновського району.
ВІД РЕДАКЦІЇ: Публі
куючи лист інструктора по
спорту І. М. Можина, про
симо фізкультурних і ком
сомольських активістів, які
працюють па селі, розпо
вісти й про свої здобутки
і проблеми в спортивномасовій роботі. Чи є у вас
спортивне містечко р трак
торній бригаді, на МТФ?
Чи є спортзал, тир. від
критий плавальний
ба
сейн (як вони використо
вуються)? Як часто влаш
товуються в селі масові
спортивні змагання?
Чи
стали вони справді свята
ми після напружених тру
дових буднів?
Чекаємо
листів, від комсоргів, фіз
оргів, тих, хто виходить
на старти в складі своєї
бригади.

10 липня 1986 року
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«ТАБІР, ЯК У КАЗЦІ»
Знайомство із «Друж
бою»
(так називається
піонерський табір впробІничого об’єднання «Диіпроепергобудпром»)
по
чалося Із черговими но
дружині «Сонячна» семи
класницею Юлею Тапхаропою та Світланою Гуж
вою. Обидві із третього
загону «Чайка». А ще во
ни вчаться в одній школі,
одному класі, сидять на
віть за однією партою се
редньої школи № 249 міста Києва.

1

— Кожен день у пас не
схожий , на інший. — охо
че розповідає ІОля.—Ось,
наприклад...
1 дівчинка в захопленні
розповідає і про зустріч із
делегатом XXVII з’їзду
КГ1РС, бригадиром вироб
ничого об’єднання «Диіпроснсргобудпром» В. М
Ата .папським, ветеранами
партії і праці С. С. Самокишем, В. Т. Ніктовсвком.
Далі мова заходять про
конкурс політичного пла
кату, де «Чайка» стала

балки. Мало того — про
сто половити риби. Зумійтс-110 спіймати її багато
та ще й великої. Потім на
варити з неї юшки за всі
ма рибальськими правила
ми. Всі старалися. Особ
ливо дівчатка, які приємно
здивували своєю спритніс
тю.’ А перемогли вихованці
другого загону.
Розмову із начальником
табору Зінаїдою Василів
ною Мамон і старшою піонервожатою
дружини
Світланою Володимирів
ною Обертає часто пере
ривали несміливе «Вибач
те...». Не батьки юних
киян. Чи не щодня до них
приїздять,
телефовують,
пишуть листи. І практично

чаток став піонерський яр
марок. Зовсім не СХОЖИЙ
на -той, до якого звикли:
одні продають, інші купу
ють. Для того, щоб по
трапити на ярмарок піо
нерський, спочатку треба
було виконати будь-який
номер художньої самоді
яльності. Потім обов’язко
во брали участь в усіх ат
ракціонах,
вікторинах,
конкурсах. За це найак
тивнішим видавалися спе
ціальні жетони, по котрих
можна було поласувати
смачним прохолодним ква
сом з бубликом чи тістеч
ком, покуштувати смачної
пшоняної каші.
А чого вартий день ри

/НТО ПІОНЕРСЬКЕ

переможцем, про щоденну
операцію «Затишок», «Ве
селі старти»...
— Подобається мені в
таборі й тому ,— продов
жує дівчинка,—-що із ба
гатьма своїми ровесника
ми була знайома Лише по
імені чи ' прізвищу. А
тут, під Світловодськом,
взнала більше про їхні ін
тереси, захоплення. 1 від
крила для себе багато но
вого, цікавого.
Певно, найцікавішим для
всіх 230 хлопчиків і дів

— —1

кожен із дорослих зали- І
сав у табірній книзі від- В
гуків такі слова:
«Ми, батьки Володі Мі
рошниченка, щиро вдячні
всьому колективу табору
«Дружба». Особливо піо
нерським вожатим Галині
Петрівні Юрченко та Оле
ні Федорівні Кашорі».
і
«Всі, хто працює тут а І
нашими
дітьми,
дужє^в^,
уважні і доброзичливі. ’ |
Дякуємо за доброту і він- В
рість, увагу і турботу. Ваш
табір, як у казці...».
Т. СТОРОЖУЙ.
Сеітлсеодсьний

райс-н.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

ЛЬВІВСЬКИЙ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ
ТА ГОРЛІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІКУМ

ОДЕСЬКИЙ МЕХАНІКОТЕХНОЛОПЧНИЙ ТЕХНІКУМ

ПРИЙОМ УЧНІВ

ОГОЛОШУЮТЬ

Міністерства хлібопродуктів УРСР

НА 1986-1987 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1986-1987 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
на денне і заочне від
ділення
по спеціальностях:
технік • електромеханік,
спеціалізація — експлуа
тація автоматичного ус
таткування в харчовій про
мисловості,
(приймають
осіб з Освітою за 8—10
класів, навчання — ден
не);
технік-мсхаиік, спеціа
лізація — обладнання під
приємств елеваторної та
зернопереробиої промис
ловості (приймають осіб з
освітою за 8—10 класів);
техпік-слсктрпк, спеціа
лізація. — електрооблад
нання елеваторної і зерпопереробиої промисловості
(приймають осіб з освітою
за 8—10 класів);

технік-техполог, спеціа
лізації: технологія борош
няно-круп’яного виробни
цтва (приймають осіб з
освітою за 8 класів), тех
нологія
комбікормового
виробництва (приймають
осіб з освітою за 10 кла
сів); технологія зберіган
ня і переробки зерна (на
вчання — заочне).
Учнів, які мають в ате
статі четвірки і п’ятірки,
зараховують без вступних
екзаменів.
Заяви і вступні екзаме
ні) приймаються згідно з
правилами прийому.
Технікум Забезпечує гур
тожитком.
Адреса: 270003, м. Оде
са, вул. Московська, 12.

на базі середньої школи — з математики (усію),
російської або украйської мови й літератури (твір).
Вступні екзамени:
на денному відділенні — на базі восьмирічної і на
базі середньої школи — з 1 по 20 серпня;
на заочному відділенні — з 10 по 20 серпня.
Для вступу в технікуми необхідно подати такі до
кументи:
заяву на ім’я директора (за єдиною формою),
документ про закінчення школи.
чотири фотокартки 3X4 см,
медичну довідку (форма № 086/у),
витяг з трудової книжки або довідку з місця ро
боти.
Військовий квиток або приписне свідоцтво, пас
порт або свідоцтво про народження пред’являються
особисто.
Адреси технікумів:
290038, м. Львів-38. проспект Ленінського комсо
молу, 87. Телефони: 42-44-76, 42-44-75.
338027, м. Горлі вка Донецької обл,, вул. Кірова, 12-а,
телефони: 5-36-06, 5-38-71.
По довідки звертатися в об’єднання «Кіровоградгаз» за адресою: м. Кіровоград, вул. ГІовітрофлотська, 42. Телефон: 6-43-63.

На спеціальності:
технічна експлуатація будівель,
газове господарство,
санітарно-технічне устаткування будівель,
бухгалтерський облік.
На денне відділення приймають на всі спеціаль
ності осіб, які закінчили 8 класів, а па спеціальність
«Газове господарство» — па базі 8 та 10 класів.
Па заочне відділення приймають осіб, які мають
освіту за 10 класів.
Строки навчання:
Спеціальність

Заочне
відділення

Денне
відділення

технічна експлуатація
будівель
санітарно-технічне
устаткування будійель
газове господарство
на базі 8 класів
на базі 10 класів
бухгалтерський облік

3 Р- 6 міс.

2 р. 6 міс.

3 Р- 6 міс.

2 р. 6 міс.

3 р. 6 міс.
2 Р- 6 міс.
2 р. 6 міс.

—
2 р. 6 міс.
—

Вступні екзамени:
на базі 8 класів — з математики (усно), російсько!
або української мови (диктант);

КІРОВОГРАДСЬКЕ СПТУ № 15

НА 1986-1987

ОГОЛОШУЄ
ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1986—1987 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ,
На базі неповної середньої школи з одержан
ням середньої освіти зі строком навчання 3 роки
ио спеціальностях —
апаратник варкії утфеля з умінням виконувати
роботу слюсаря • ремонтника,
центрифугальний - крпеталізаторнпк з умінням
викопувати роботу токаря,
слюсар контрольно - вимірювальних приладів
і автоматики,
електромонтер.
складач дифузійних’ ножів з умінням викопува
ти роботу електрозварника;
без здобуття середньої освіти зі строком нав
чання 2 роки по спеціальностях —
апаратник випарювання з умінням виконувати
роботу муляра,
апаратник дифузії з умінням виковувати робо
ту столяра,
сатураторний з умінням викопувати роботу ма
ляра.
На базі середньої школи зі строком навчання
1 рік за спеціальністю —
слюсар контрольно - вимірювальних приладів
і автоматики.
Вступники подають: заяву на Ім’я директора
училища із зазначенням вибраної спеціальності,
документ про освіту, свідоцтво про народження,'
чотири фотокартки 3X4 см, характеристику, До
відку про медичні щеплення.

Адреса училища; 317400, Повомиргородсьицй
райоп, емт КапітанІвка, Еул. Урпцького,- 2. Теле
фон 9-32-31.

«Молодой коммунар» —

Училище готує куліна
рів, кондитерів 1 офіціан
тів для підприємств гро
мадського харчування міст
Кіровограда, Олександрії,
Світловодська. Філіал го
тує продавців, коптролерів-касирів продовольчих
і непродовольчих товарів
для підприємств радян
ської торгівлі.

ОГОЛОШУЄ

здоров’я (форма № 086/у),
характеристику зі школи
або з останнього місця ро
боти, 4 фотокартки 3?Jfi
см.
Адреса училища: м. Кі
ровоград, вул. Гоголя. 125.
Телефон 2-32-2).
Адреса філіалу: м. Кіро
воград, вул. Василшш, 5
Телефон 4-94-63.

ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1986—1987 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Технікум готус:
техніків-технологів по спеціальності «Зберігання
зерна і продуктів його переробки» (денне відділення
на базі 8 та 10 класів, заочне відділення — па базі
середньої школи);
техніків-технологів по спеціальності «Мукомельнокруп’яне і комбікормове виробництво» (денне та за
очне відділення па базі 10 класів);
бухгалтерів по спеціальності «Бухгалтерський об
лік» (денне відділення на базі 8 класів, заочне — па
базі 10 класів).
Вступники складають екзамени:
а) ио спеціальності «бухгалтерський облік» на ба
зі 8 класів — з математики (усно) російської або
української мови (диктант);
на базі середньої школи — з математики (усно),
російської мови і літератури або української мови і
літератури (твір);
б) по спеціальності «Мукомельво-нруп'янс і ком
бікормове виробництво» — з хімії (усно), російської
мови і літератури або української мови і літератури
(твір).
Без вступних екзаменів зараховуються:
на всі спеціальності:

орган Кировоградского
областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.
БК 02213.

НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Час навчання зараховує
Строк павчапня па базі
10 класів — 2 роки, на ба ться до загального трудо
вого стажу.
зі 8 класів — 3 роки.
Прийом документів —
Приймають осіб віком
по 15 серпня.
до ЗО років.
Початок занять — 1 ве
Учні одержують стипен
дію в розмірі 30 карбо ресня.
До заяви додають доку
ванців на місяць, воїни,
звільнені в запас з лав Ра мент про освіту (оригі
дянської Армії. — 70 кар нал). довідку з місця про
живання, довідку про стан
бованців.

МОГИЛіВ-ПОДІЛЬСЬКИИ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

НАША АДРЕСА:
316050. МПС.

Ла украинском языке.

ПРИЙОМ УЧНІВ

ОГОЛОШУЄ

ШПІТАНІВСЬЙ СПТУ М» і

Обсяг 0,5 друк. арк.

особи, нагороджені по закінченні восьмирічної
школи похвальною грамотою або по закінченні се
редньої школи золотою чи срібного медаллю і наго
роджені по закінченні середньої школи грамотою за
особливі успіхи у вивченні окремих предметів, якщо
з цих предметів встановлено вступний екзамен;
випускники середніх профтехучилищ, які одер
жали диплом з відзнакою;
па спеціальність «Зберігання зерна і продуктів
його переробки»
— за конкурсом свідоцтв і атестатів;
на спеціальність «Комбікормове виробництво» —
за конкурсом атестатів учні, які мають в атестаті
оцінки «4» та «5».
Вступні екзамени на денне відділення з 1 по 20, на
заочне — з 10 по 20 серпня.
Заяви приймаються: на денне навчання па базі
восьмирічної школи по Зі липня, на базі середньо!
інколи (заочне відділення) по 10 серпня, на денне—
по 14 серпня.
Зараховані до технікуму забезпечуються стипен
дією і гуртожитком па загальних підставах.
Адреса технікуму: 288700. м. Могилів-Подільський
Вінницької області, вул. Леніна, 38/1.
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