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Із ПТУ—
у хлібороби
Станіслав Бевза і Олександр Бричка,
ще навчаючись разом у школі, вирішили
обрати професію хлібороба. Нині во
ни ще ,'учні Новгородківського СПТУ
№ 36, але в жнива, як і годиться май
бутнім трактористам-машиністам широ
кого профілю, працювали помічниками
комбайнерів на полях колгоспів «Зоря
комунізму» та імені Жовтневої рево
люції, а також на ділянці навчального
господарства свого училища. За ней
час разом із комбайнерами вони намо
лотили більше 10 тисяч центнерів зер
нових. Ллє й тепер хлопці не залишаться
поза турботами колгоспників. І впро
довж серпня вони працюватимуть на
полях колгоспів Новгородківського ра
йону.
На знімках: (зліва) С. БЕВЗА і
О. БРИЧКА в хвилини перепочинку:
іде завантаження автомобіля зерном.
Фото І. ДЕМЧУКА.

• У ПИТАННІ
РОТЬБИ З НАРКОМА
НІЄЮ ЧИМАЛО ШКО
• ПРИХИЛЬНИКИ
ДИ ЩЕ Й ВІД БАЙ
І ПРОТИВНИКИ ДОВ
ДУЖОСТІ
ТА ЕЛЕ
КОЛА
ПРОБЛЕМИ
МЕНТАРНОГО ДИЛЕМЖК В ОЛЕКСАНДРІЇ. ‘ ТАНСТВА ОРІАН13АЧИ ВАРТО ЛАМАТИ
Ц1Й
ТА
ОКРЕМИХ
СПИСИ ТАМ, ДЕ МА
ВІДПОВІДАЧ Б Н И X
ЮТЬ БУТИ ЗНАЙДЕНІ
РОЗУМНІ КОМПРОМІ ОСІБ, МІСЦЕ ЯКИМ
- НА ПЕРЕДНЬОМУ
СИ? МАТЕРІАЛ «ПЕ
КРАЇ. «НА ФОНІ ІДИ
РЕСТУПИТЬ ЧИ ПО
ЛІЧНИХ КОНОПЕЛЬ»
ВЕРНУТИСЬ?»
— 2
— 2-3 СТОР.
СТОР.

Читайте в номері:

Жнивний телетайп повідомляє:
НОВ ГОРОДКА. Біль
ше десяти ходок робить
з поля до райцентру во
дій колгоспу імені Ілліча
комсомолець Василь Гри
горьев. Він перевіз під
час жнив понад І 1311 цен
тнерів зерна. Це поки що
— найкращий показник у
районі.
ВІЛЬШАНКА. Працю
ючи на комбайні СК-5,

Сьогодні
попереду
Підбито підсумки облас
ною соціалістичною зма
гання молодих доярок об
ласті, присвяченого 70-річчю Великого Жовтня. За
підсумками семи місяців
сьогодні попереду:
Світлана МЕЛІШЕНКО
з колгоспу імені Калініна
Ульяновського району, яка
надоїла 3150
кілограмів
молока.
Надія ЖИВОТОВСЬКА
з колгоспу імені Шевченка
Ульяновського району —
2945.
Ольга КРИВА з колгоспу
імені Шевченка Ульяновсь
кого району — 2885.
Наталя
Ж ЕЛ ЬМА Н з
колгоспу «Родина» Маловнсківського району — 2684.
Світлана БРУЙЬ з кол
госпу «Мир» Гайворонського району — 2559.
Валентина Ш АІ1ІЛО з

переступаю
через струмочок метале
вої стружки і потрапляю
в цех, де працює брига
да О. В. Малахова. Недав
но за високі виробничі по
бережно

О

казники, зразкову дисцип
ліну їй присвоєно звання
імені XX з'їзду ВЛКСМ.
У цеху № 10 виробни
чого об’єднання
«Друкмаш»
КМК
виготовляє
шинопересувну і так зва
ну базову деталі для дру
карської машинки
«Ят-

рань». Тут немає якогось
особливого
напруження,
метушні. В рухах кожно
го, хто переходить
від

верстата
до
верстата,
швидше відчувається знан
ня справи, спокійна впев
неність. Ось назустріч ме

ні з кількома металевими
заготсвка/ии в руках пря
мує кароока
дівчина у
червоній
косинці.
Таня
Костіна, як виявилось, за
ступник секретаря
ком
сомольської
організації
бригади. Основна її про
фесія — фрезерувальни
ця. Сьогодні дівчина об
слуговує чотири
верста
ти, — У нас на одному

ніхто не працює, — роз
повідає Ольге Несторівна
Бойко, профгрупорг, —
якщо й трапляється таке,
то дуже рідко.
— Виходить,
будь-хто
може замінити товариша?
— Може, звичайно. Всі
мають суміжні спеціаль
ності.

не може, але в колективі
надіються на неї і гор
дяться «своїм» депутатом.
Юрій Теслов
вправно
«командує» трьома
вер
статами. Прошу його по
ділитися
думкою
про
бригаду:
— Дружна, працьовита.
Бригадир у нас молодець.

МОЯ ЛЮБОВ,
МОЯ БРИГАДА
— Ну, як справи, Танюшо? — це вже ланковий
Микола Іванов. Він зараз

Усі
питання
вирішуємо
спільно.
— А які саме?

заміняє бригадира, Олек
сандра Васильовича,
має
багато турбот, тому
по
цеху йому доводиться не
ходити, а «літати», причо
му із заклопотани/л вигля
дом і паперами в руках.
— Таня — наш депу
тат, — пояснює мені Ми
кола. — У
міську Раду
народних депутатів обра
ли її лише в червні, ще
ніякими серйозними спра
вами дівчина похвалитися

— Ну, ось, наприклад,
куточок відпочинку хоче
мо обладнати. На
жаль,
зараз не виходить — не
вистачає
місця.
Премії
всі розподіляємо
тільки
разом.
Поряд із Юрієлл
пра
цює Ольга Гладун.
Сьо
годні вона — на завер
шальних операціях оброб
ки базової деталі. На хви
линну відриваю її від ро
боти, прошу
розповісти

Володимир Рибачок зіб
рав і намолотив з 332гектарної площі 9Н>6 цен
тнерів зернових. Досягши
цього результату, комсо
молець вийшов перемож
цем соціалістичного зма
гання не лише у своєму
колгоспі «Дружба», а й
серед молодих комбайне
рів району.

*

колгоспу імені XXV з'їзду
КГІРС Онуфріївськсго ра
йону — 2467.
Надія ДІДУСЕНКО з
колгоспу «Росія» Онуфріївського району — 2445.
Валентина БАСИСТА з
колгоспу імені Фрунзе Кі
ровоградського району —•
2367.
Серафима КОРОЛЬКО з
колгоспу імені
Ульянова
Кіровоградського
району
— 2344.
Наталя ПОСТОВА з кол
госпу
імені
Куйбншева
Олександрійського району
— 2321.
Валентина МЕЛЬНИК з
колгоспу ' імені Ульянова
Кіровоградського
району
— 2311.
Світлана
ХИЖНЯК з
колгоспу
«Первое мая»
Маловпсківського
району
— 2237.

ЧИ ПОТРІБЕН
УЧЕНЬ ЗАВОДУ?
про проблеми бригади.
— їх у нас багато. Най
перша — неритмічне по
стачання. Заготовки
по
даються
з
порушенням

графіків, часто йдуть бра
ковані — погнуті, особли
во ча шинопересувні де
талі. Трапляється
неякіс
ний інструмент.

— А це наша вихован
ка, — О. Н. Бойко знайо
мить мене з русявою дів
чинкою.

Оленці Кодацькій всьо
го шістнадцять. У бригаді
вона третій місяць.
На
ставником у Кодацької—

сам бригадир,
Малахов.
Поки що Олена не може
працювати так ритмічне і
впевнено, як інші, але з
деякими операціями вже
знайома.
— Подобається
тобі
тут?

— Як же вдається вико
нувати норму?
— Стараємось. Шістсот
штук в день ми повинні
обов'язково зробити. Як
треба, то й після роботи
затримуємось.
— Так. Колектив дуже
Це хвилює есіх
членів
бригади. Матеріальне по хороший. І робота ціка
стачання
у них
справді ве, різноманітна.
Микола Іванов з гор
слабке. Не раз
доводи
лось у кінці місяця напру дістю показав мені дош
жувати всі сили, щоб ви ку показників, де новпроти
конати план. Слід би за їхнього цеху за всі місяці
думатись над цим відпо
цього року жодного разу
відному відділові «Друкне стояла цифра менша,
машу». Ясно, що без та
ніж 100.
ких збоїв КМК міг би до
битися
кращих резуль
С. БОНДАР.
татів.
м. Кіровоград.

І

— Хотіла попрацюва
ти з дітьми один місяць,
а тепер сподобалось, за
лишаюсь на все літо.
Так
почалася наша
розмова з 15-річною ня
нею в дитячому садку
номер 73. що в одному а
робітничих районів Оде
си. Світланою Панчен
ко.
— А як потрапила сю
ди?
— Одержала направ
лення громадського бю
ро по працевлаштуван
ню старшокласників, яке
створено при суворовському райкомі комсомо
лу.
у
Тепер одеські школярі
за путівками бюро пра
цюють на багатьох фаб
риках і заводах, у тор
гівлі і в сфері побуту,
допомагають V ремонт і
В. ЧЕРЕВИЧЕНКО,
кор. РАТАУ.

——- 13 серпня 1937 року.
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РЕПОРТЕР

давно трест «Олександрія-

1 вп мене ні
чому не переконає важбуд», в який входило
НЕте,в МОЖУ.
і БУ-3, реорганізовано.
— Микола Олексійович
твердо стоїть на своєму.
Ного рішення тепер вже—йк символ непохитності
ддя ста шістдесяти п’яти
комсомольців — перемож
ців соціалістичного змаган
ня за право стати чле
ном МЖК від виробничо
го об’єднання «Олександріявугілля». Для коміте
тів комсомолу об’єднання
та будівельного управлін
ня «Житлобуд», для Олек
сандрійського
міськкому
комсомолу, нарешті, для
дев’яти кваліфікованих ро
бітників, яких піші з не
терпінням
чекають
в
МЖК- — Я виконую -зав
дання’ державної ваги —
Микола Олексійович об
водить присутніх впевне
ним поглядом із-за свого

Тепер у місті три будівель
них управління: «Житло
буд», «Промбуд» і спеціа
лізоване управління
ме
ханізації. Усі вони під
звітні тресту «Кіровоград
буд». На чолі «Житлобуду» став колишній голов
пий інженер рсорганізо
ваного тресту М. О. Не
пийвода.

Із Геннадієм
Титовим,
Євгеном
Єпіфановим
та
Олександром Холодецьким
ми зустрілися біля об'єкту,
де працює їхня бригада.
Хлопці були настроєні сер
йозно.
— Ми провели
збори
бригади. Тепер, після ук
рупнення, в ній 28 чоло
вік. Раніше було 20.
Ко
лектив зобов’язався вико
нати план цього рону без
нас, шістьох, — так почав
Гена.
Справа в тому, що нині

солідного і міцного, як і
власна позиція, началь
ницького столу.
Торік улітку в комітеті
комсомолу
об’єднання
«Олександріявугілля»
на
родилася нова захоплююча
ідея — МЖК. Вірніше, во
на була не нова, молодіж
ні номплекси в інших міс
тах вже будуються, є пев.
ний досвід. Тут вона була
важливою — на квартир
ній
черзі
підприємства
стоїть близько тисячі ком
сомольців. Десь під осінь,
під час проведення звітновиборної
кампанії,
цю
ідею гаряче схвалили на
зборах первинних і поча
лася підготовка. У жовтні
було оголошено умови со
ціалістичного змагання, яке
присвятили
XX
з'їзду
ВЛКСМ. Членами МЖК по
винні були стати кращі ви
робничники, активісти. У
квітні стали відомі імена
переможців. Два наступних
місяці вони освоювали бу.
дівельні професії в на
вчально-виробничому ком
бінаті об'єднання.
Тепер
уже мали своїх
мулярів,
монтажників, теслів. Гіевною мірою — спеціалістів.
Але, звичайно ж, без досві
ду, без будь-яких практич
них навичок. Ремонтно.бу
дівельне управління,
на
яке могли надіятися
на
підприємстві,
займається
побутових
лагодженням
невеликі
приміщень, має
потужності і забезпечити
МЖК майстрами не може.

В Олександрії про за
манливу ідею дізналися
швидко. З'явилося багато
охочих взяти участь у цій
справі на електромеханіч
ному заводі, інших під
приємствах. Ллє про орга
нізацію міського МЖК не
могло бути її мови, бо
відповідні фонди
мало
лише об’єднання. І тоді
вирішили так: серед ква
ліфікованих робітників ко
лишнього
будівельного
управління № 3, які ви
явили бажання вступити
• до МЖК, і відібрати по
трібних спеціалістів. Вони,
відпрацювавшії належний
строк на будівництві комп
лексу, одержать квартиру
і повернуться в свою
бригаду. Адміністрація уп
равління не заперечувала,
комсомольське бюро роз
глянуло і затвердило ха
рактеристики,
причому
Двом з десяти — бригади
ру М. Музичко і виконро
бу Ф. Шлакову, їх підпи
сали колишній виконую
чий обов’язки начальника
БУ-3 М. Сан, секретар
партбюро В. Д. Білолапотков,, голова
профкому
М. Г. Федоренко. Решті—
комсорг О. Остапов.
Виникало чимало інших
проблем. Із постачанням
будівельними
матеріала
ми, наприклад. Ллє‘всі во
ни в тій чи іншій мірі бу
.ЇЙ
ли вирішені і нині вже
^отусться міспе для кот
лована. Ось тільки... І-Іе-

на спорудження МЖК по
винні
перейти
шестеро
монтажників, потім
туди
прийдуть муляри.
тесля,
облицювальний.
— Вирішили, написали
протокол,
—
продовжує
Женя, — піднесли Непийводі, а він каже: «Я тако.
го папірця і сам можу на
писати».
— Скрізь говоримо про
підвищення ролі трудового
колективу, а тут,.. — спра
ведливо обурювались хлоп
ці.

Ä У НАШОМУ
ДВОРІ...

ціального проекту немає,
а повинен бути ,— демон- т
струс своє знання «Інфор. 0
маційного бюлетеня
ЦК А
ВЛКСМ», де
надруковано
«Положення
про
МЖК»,
Володимир Олександрович
Демура.
Із цим зауваженням сек
ретарю комітету комсомо
лу об’єднання Сергію Ва- '
цеку доводиться згодити
ся. Так, немає. Вони буду
ватимуть за типовим про
ектом забудови мікрорайо
ну, який є в об'єднанні. І
Вірніше, за частинною цьо. і
го проекту, адже про ці- (
лий мікрорайон поки
що
говорити рано. Найближча
мета — звести будинок на
175 квартир, в підвалі яко
го розташується молодіж
не нафе, побудувати дитя
чий
садок,
приміщення
для клубів за інтересами.
У тому ж положенні запи
сано, що будувати
МЖК
можна лише «...за рішен
ням відповідних міністерств
і відомств, погоджених з
ЦК ВЛКСМ і виконкомами
міських Рад». Погодження
з ЦК ВЛКш.І якраз і не
має. Не вистачає й дону,
ментального підтверджен
ня, що домовленість із ко
лишнім керівництвом 5У:3
справді існували. Є лише
характеристики хлопців.

Я не знаю, як саме ска
зав Микола Олексійович.
Можливо, його фраза зву
чала по-іншому. Але пе
реконана, що суть її була
приблизно така ж. Бо
уважному, мудрому ке
рівникові, який звик ціну
думку колективу,
вати
кожного окремого праців
ника, а не підписи й пе
чатки, навряд чи приписа
ли б такі слова.
— Скільки вам треба
стояти па черзі, щоб одер
жати квартиру? — питаю
Олександра.
— Років десять.
— Ви всі одружені?
— У тому-то й справа,
що в багатьох вже по
двоє дітей. А живемо в
гуртожитку, який тільки
називається сімейним. Він
зовсім lie пристосований
для проживання сімей,
кімнати по одинадцять
квадратних метрів, спро
буй тут... — захвилювали
ся. Відчувається, —- заго
ворили про наболіле.
Секретар парторганізації управління В. О. Ле
мура і комсомольський
ватажок Ігор Бойко вва
жають, що найкращий ви
хід для молодих будівель
ників — розрахуватись.
Хто ж виграє від цього?
Так чи інакше «Житлобуд»
позбудеться (більше всьо
го, що назавжди), дев’яти
кваліфікованих
робітни
ків. Хлопці втратять місця
в гуртожитку, у дитсадку,
їх автоматично знімуть з
квартирної черги, а в
об’єднанні зможуть поста
вити на неї лише
гальннх підставах,
розподілі квартир
міськвиконкомом
може
просто не затвердити їхнє
право на одержання, бо
на черзі вони не стояли...
Коли про все це захо
дить мова, в адміністрації
управління відповідь од
нозначна. Щось на зра
зок: — Ах. он ви чого за
хотіли! Щоб і вовки, мов
ляв. ситі, і вівці цілі. Так
не буває!
У мене склалося
вра
ження,
що
керівництво
управління взагалі уперед
жено ставиться до самого
починання комсомольців з
ВО
«Олснсандріявугілля».
— У них же навіть спеV4

І

Але ж справа це нова і
недивио, що комсомольці
з самого початку не пе
редбачили всіх обставин.
Хоча — мали б.
Які ж все-таки аргументи у Непнвводи? Ва
гомі. —• У мене не виста
чає кадрів, а ви хочете,
щоб я відпустив дев’ять
кваліфікованих
робітнпків! Мене за це в тресті
по голівці не погладять.
І хоч він погодився із
зауваженням Геинадія Ти
това, що, мовляв,
коли
розрахуються самі, то теж
не погладять, не можна не
прислухатися до його слів
про дальше укрупнення
бригад, про перетворення
їх у комплексні, про
збільшення планів. 1 все
ж...
— Коли хлопці розраху
ються, ви знайдете їм від
повідну заміну? — питаю
Миколу Олексійовича.
— Так.
Тим більше є ж іще й
протокол зборів бригади,
тобто існує колективна
відповідальність робітни
ків, яку М. О. Непнйвода
вперто ігнорує.
Через два—три роки
хлопці повернулися б дЬ
«Ж.нтлобуду», бо лише за
цієї умови (за положен
ням про МЖК) вони змо
жуть одержати квартиру.
А там, за словами началь
ника, кваліфіковані кадри
будуть потрібні й тоді.
Нарешті, справа не тіль
ки в тому, що через рікдва одержать квартири
175 сімей. Йдеться про
долю МЖК в Олександрії.
Адже якщо цеп, перший,
все-таки буде збудовано,
з’явиться досвід, то обо
в’язково візьмуться й за
наступний. Більший, масштабнішнй і такий потріб
ний молоді.
Під час нашої зустрічі
М. О. Непнйвода кілька
разів повторив, що йому
не байдужий соціальний
розвиток міста, що він
викопує державні завдан
ня величезної ваги.
Усе це так. Але за вели
ким. хай навіть і конкрет
ним, не треба забувати про
конкретне менше. Менше,
але н не таке вже мале.
Чи не так, Миколо Олек
сійовичу?
C. ОРЕЛ.
м. Олександрія.

Це було в неділю. ЙДУ
ЧИ
мимо
комунального
будинку № 43 по вулиці
Леніна в Новоукраїнці. я
звернув увагу, що в дворі
на стільцях і лавках роз
містилося
чимало людей.
Поцікавився, в чому спра
ва. Виявилося: діти цього
будинку влаштували кон
церт для своїх батьків, ді
дусів і бабусь.
самодіЮні учасники
яльності виступали з патріотичними
піснями, вірпро
шами
про
партію,
Батьківщину. Були й Танці, гуморески, загадки для
глядачів. Тим, хто першим
іх,
вручали
відгадував
призи.

три.
Веселий концерт
вав
цілу гадину.
Після
цього батьки влаштували
для юних аматорів десер
тний обід — дуже вже їм
сподобалися виступи.
Учениця 4-го нласу се
редньої школи Нг 7 Окса
на Доренко вн<е не впер
ше організовує такі кон
церти дитячої
художньої
самодіяльності. Цього ра
зу
ведучою
була
Таня
Єгорова, а співали Опен
ка Єгорова, Наталка Зеленюк, Оксана Марченко та
інші.

Наш кор.
Річна

м. Новоукраїнка.

Фото В.

ПРИСЯЖНОГО.

к>:

РАЦІОНАЛІЗАТОРИ
клубу
Доробок члеиіз
науково-технічної
твормолоді ремонтної
чості
бази сільгоспмашин
ґенералтошевського АПК у
селі Килинове складають
чимало нововведень, заздяки яким підвищено про
дуктивність праці, зниже
но собівартість
продук
ції. Нині на ремонті гід
равлічних циліндрів,
за
лежно від їхньої модифі
кації, тут економлять ЗІД
400 до 900 лезів. Новато
рам вдалося успішно роз
робити і впрозадити досконалу технологію
ремонту акумуляторних ба
тарей, прискорити ремонт
сінокосарок^
силосних

комбайнів та іншої
зби
ральної техніки, а також
гарантувати її безаварій
ну експлуатацію. На базі
добре поширюють досвід
кращих винахідників і ра
ціоналізаторів,
зокрема,
членів клубу НТТМ Івана
Георгієва та Иордана Haдева.

ГУМОРИСТИЧНА
ВИСТАВА
Самодіяльний театр> Для
дітей і юнацтва при толімені
бухінській читальні
і
Йордана Йозкова вперше
здійснив
під
художнім
керівництвом Мінчо
Дам’янова експериментальну
постановку «Тут і там». До
вистави включено
гумо-

ОГО ранну дільничний П. П. Птухін дуже поспі
шав. А тут ще й день видався сухий, безвітряний.
Пилюга, яку здіймав на дорозі, осідала на одяг, на
мотоцикл. Через те доводилося їхати тихше. Хоч спі
шити і треба було.
...В Устинівці, зіскочивши перед ганкогл райвідділу
з мотоцикла, привітався помахом руки Із черговим,
одразу рушив коридором углиб, до кабінету М. Г.
Волошина. Привіталися, й дільничний одразу почав:
— Серйозні діла у нас, хлопці! В посадках ноноплі
цвітуть. Треба організувати людей та викосити, бо
переказали, що сьогодні вдосвіта СЧачили в тих ко
ноплях молодика — збирав пилок....
Сказавши це, Петро Петрович подався до началь
ника райвідділу — доповісти
г.------- 1----- по формі. А ми-лишилисп в кабінеті. Старший уповноважений
карного
розшуку І. В. Гульнов так прокоментував
повідомлення нолеги:
— Ну, ось вам і сенсація. На ловця, як кажуть..,
Що ж, іронію, приховану в цих словах, можна зро
зуміти. Жаль, справді, що часом публікації про нар
команію мають на меті не стільки боротьбу із самим
злом, скільки бажання подати матеріал різко інтри
гуюче. Та писати треба. Бо саме лихо, як ті дикі ко
ноплі, — розростеться, зацвіте дурманним цвітом —
і не зогледишся, як зведе не одну людську долю
Як би там не було, аксіомою залишається: байду
жість до зла, яко коїться або може скоїтися поояп
примножує це зло. Тим більш сумно, що аксіому ЦЮ
сьогодні треба ще и доводити. Кому, спитаєте1 Від
повім: і батькам, і наставникам, і навіть як не
парадоксально, лікарям...
'
1.

г

ристичні сценки Й м. л:зтюри відомих болгарських
і радянських авторіз. Юні
глядачі, які вже побували
на
прем’єрі,
висловили
своє щире задоволення^
дотепною
виставою та
грою аматорів.

Добірку за матеріала
ми толбухінсьної ок
ружної газети «Добруджанська трибуна»
підготував Н. ДОБР ІН.

сианим,
але
вживати
наркотики не став. При
близно
протягом рону
стан залишався дещо не
ПОТІМ
нормальним,
та
минулося.
В
1985
році зустрів
друзів, із якими раніше
вирішив
вживав
опій,
знову спробувати. Після
цього
сам кинути вже
не міг. Якщо не вводив
наркотик, не міг спати.
З власної волі звернувся
до
лікарів
психлікарні
за допомогою...».

Це
ВЗЯТО ІЗ ІСІОр'^^
хвороби 23-річного хло
пця. Не називаємо його
прізвища, бо таке або
приблизно таке можна
прочитати в історіях хво
роб Інших молодих лю
дей, які стали жертвами
наркотичної зарази.
У наркологічному ка
бінеті Устинівської ЦРЛ
на1 обліку стоїть 14 моло-

—

Опіумне зло все більше пускає ко
ріння (і в прямому, і в переносному
смислі) в Устинівському районі. Мож
на погодитися з оперуповноваженим
карного розшуку Михайлом Волоіицним, який вважає, що «пік» наркома
нії тут припадає на минулий рік. Ни
ні ж, завдяки вжитим заходам, намі
тилися позитивні зміни. Справді, за
тримань у зв’язку із збиранням, виго
товленням та зберіганням наркотичних
засобів поменшало. Але дозволю собі
висловити й таке припущення: нарко
манія, як і всяка інша хвороба, обо
в'язково має так званий «прихований
період». 1 не треба бути медиком, щоб
знати: найкраще лікувати її саме в цей
час, доки не розрослася, не заполонила
весь організм.
З ІСТОРІЇ ХВОРОБИ: «...Народився в
робітничім сім'ї. В шнолу пішов вчас
но, Закінчив 10 нласіп і ПТУ за спеці
альністю> зварник. Нині працює вантаж
ником. Вживати наркотики почав
із
другого рону служби в армії — купин
Вводив опійний розчин. Кинув займапа»« Ц,*м сам°стійно- Повертаючись до.
дому зі служби, протягом 6 діб відчу
вав у поїзді почуття сильного диском
форту, дуже боліли суглоби, не МІГ вно
чі спати. Дома стан залишався депре-

НА ФОНІ
дих устннівців. Тут на- кожного аавеЖ
депо «Оолікову картку обліку особи,
яка допустила немеднципське вживан
ня наркотичних засобів». У ній вказа
но підставу постановки на облік (я»
правило, таку; «Пояснення самого хм»’
рого. адмшматеріалн райвідділу внЦ*
Р'ШНІХ справ»), час і способи вживайня наркотиків, місце, де йрохо.ііів •і*’
кування.
Однак, це, власне, і все, що може
Р? пИтпракт”Чно Устинівськпії варко«
тм „о ’ • окар (працює він нарко-'10’
ненпАп 1І1ВС\аВК». ОСНОВНИЙ фах ZZ и°Г) задля врятування нарнХчвчкзНІ.а'РК0‘',0ГІ11ш1й Ka6intT " Ä
м-іпі-І" *<а..К1мната, де не те що li-M’W
Вияяитп " алкогол>к.ів ніяк лікувати,
ки vat ' Чи ■ ВЖива€ людина ііаркоіН'
н ст? и?1 гВ'-ІІ Не М0ЖУть через відск
ачу ?(Т£Х'ЛІЮГ0 обладнання н
і опію п 3 Те запіДозреннх у вжна^
11 ОПІЮ посилають на огляд в обИ1’"

13 серпня 1987 року.

«Молодий комунар»

«Хочу бути бібліотекарем»

Нерідко серед редакційної пошти зустрічаються
листи, в яких юні читачі
висловлюють бажання ста
ти бібліотекарем. Але в роз
мовах своє бажання обрати
Дю професію найчастіше
рони Обгрунтовують так:
можна багато книг прочи|атн. 3. П. Мельник, за
ступник директора дитячої
бібліотеки імені Гайдара,
.Справедливо говорить, що
тільки діти, а й дорослі
ЭД^же мало знають про біб
ліотеку і про роботу бібліо
текаря взагалі. На їхню
думку, бібліотекар зранку
До вечора сидить собі і чи
тає книжки. Насправді ж
це не так. У бібліотекаря
дуже багато турбот, пов’я
заних не лише з книжка
ми. На жаль.
Робота бібліотекаря дійс
но цікава і захоплююча,
тобто вона може бути саме
такого, якщо ставитись до
Іієї творчо. Про це ми й го
ворили із 3. ГІ. Мельник у
З^рбочому кабінеті. А за
|тйїою на полицях і стела
жах стояли і лежали книги,
І працівники дитячої бібліо
теки імені Гайдара займа
лися своєю щоденною роботою, господарюю.чп біля
книжкових багатств.
Зараз
літо.
Піонер ія
роз'їхалась по таборах від
починку.' набирається сил
перед новим
навчальним
роком і тому у бібліотека-

рів відносний спокій.
КОР,: Зоє Петрівно, як
ви вважаєте, г"
;
не —
перестає
ваша робота бути творчою?
3. М.: Дійсно, певний час
ми перебували у полоні пла
нових показників, мало при
діляли уваги іншим важли
вим речам.
КОР.-. Ви маєте на увазі
самовдосконалення бібліо
текаря як професіонала,..
3. М.-. Так. Звичайно, я
не стверджую, що відсьогодні ми перестанемо ду
мати про план і про те, щоб
нашу бібліотеку відвідува
ла якнайбільша
кількість
дітей. Але відвідування за
лежить від зацікавленості
читачів. Якщо в бібліотеці
їм просто «міняють книж
ки», чи прийдуть вони зновуК Тобто, їм байдуже, в
якій бібліотеці бути чита
чем — імені Гайдара, іме
ні 13. Дубініиа чи імені
Ті. Морозова.
Книжкові виставки, ши
рокі огляди, робота різно
манітних клубів, зокрема,
клубу юних політіиформаторів «Планета», у нас —
все це робиться з метою
керівництва читанням. Знає
те, я глибоко переконана—
ДІТИ в дитинстві повинні
прочитати те, що має при
йти в 'дитинстві! Якщо у
свій час вони не прочитали
«Тимура і його команди»,
то в пізнішому віці вже
навряд чи прочитають.

ХОЧ ЛИСТА Й НЕ БУЛО
НАДРУКОВАНО
Цей лист нас усіх зди
вував і викликаз обурен
ня. Мати Андрія
Ксротеяькова до редакції пи
сала; «На святі дня моло
ді, що проводилось у міс
ті, мій син браз участь в
одному із конкурсів
і
зайняв перше місце. Його
нагородили почесною гра
мотою і подарунком —
світильником — сувені
ром з радіоприймачем вар

тістю 26 крб. Другий сек
ретар
Кіровського
РК
ЛКСМ України В. Малишок вручив його особис
то. Син дуже радісний
прийшов додому, але яке
було наше здивування і
обурення, коли ми відкри
ли коробку,
і побачили
там зовсім інший
суве
нір — світильник «Росій
ський хоровод» з обірзаною... проводкою.

наркологічний диспансер. Звідти устннівці одержують інколи дуже «цінні»
рекомендації:
«Рекомендовано нагляд дільничного
лікаря-нарколога. вирішити питання з
РВВС про взяття на облік як особи, що
Вживає наркотичні засоби без медич
них показань АБО ТАКОГО
НАГЛЯДУ
НЕ ПРОВОДИТИ» (виділення — аєт.).

Під цим документом стоїть: «Хворо
го консультував головний лікар облнаркодиспансеру С. Д. Прокопенко».
Якщо з цієї рекомендації зняти легку
Вуаль канцелярщини, то суть її поста.^ке в кількох словах: «Що хочете, те зі
«Ьеоїм хворим і робіть».
2. —
У вересні .минулого року за збиран
ням маку міліція затримала групу мо
лодих устннівців. На основі протоколів
ївонн зараз, за словами оперуповноваженого Михайла Волошина, знахо
дяться у Кіровограді у відділі карного
розшуку управління внутрішніх справ)
^уло прийнято рішення направити
Хлопців на медичний огляд в обласний
. наркологічний диспансер.

ІДИЛІЧНИХ
£Г——----------------- Серед направлених туди було й двоє
неповнолітніх — Володимир К. та Ко
стянтин С. Другий із них нині СЛУ’
жить в лавах Збройних Сил СРСР. А
Перший... У серпні цього року хлопцеві
виповнилося б 18. Хто винен, що він
не дожив до свого повноліття?
В обліковій картці, яка зберігається
В наркологічному кабінеті Устинівсьної
ЦРЛ, вказано конкретну дату, коли Во
лодимир К. попробував наркотики: ве
ресень 1986 року, і спосіб вживання (зі
сліз самого хлопця) — «мак внутріш
ньо». Направлений на огляд
обласним
наркодиспансер, хлопець був виписа
ний звідти 3 листопада 1986 року з
діагнозом «здорозий» (виписка № 1372).
Звертає на себе увагу й така приписна:
1 •»■»Вживання наркотичних засобів запе
речує. Потрапив на огляд в результаті
анонімного наклепу». 9 листопада 1986
року Володимира
знайшли
в парку
мертвим.

в

Гортаю сторінки справи, яка збері
гається в Устинівській районній про
куратурі. Дізнаюся щоразу більше про

Вчасно
Вчасно прочитати
прочитати кні
книж
ку... Я вдячна' своїм шкіль«
ним учителям і бібліотека
рям, які не забували про
це нагадувати. «Тимура» я
прочитала вчасно. Але скіль
ки книжок чекали на мене
в дитинстві, а я їх так і не
прочитала! Мабуть, вже не
прочитаю. Коли ми говори
мо про професію бібліоте
каря, треба пам’ятати, що
саме від нього залежить
формування духовного світу
дитини.
Для мене і моїх друзів
відвідування бібліотеки в
дитинстві було святом, до
якого ми заздалегідь готу
валися. Книжки, які брали
минулого разу, обов'язково
прочитували. Адже бібліо
текар міг запитати про
зміст. Дорогою переказува
ли один одному прочитане.
А в бібліотеці нас чекала
знайома старенька бібліоте
карка і герої улюблених
книжок — відважні муш
кетери короля з їх палким
девізом «один за всіх і всі
за одного», неповторний
«воротар республіки» Ан
той Кандидов, наш великий
друг Тимур і вся його слав
на команда.
Я не буду розповідати
вам про форми і методи
бібліотечної роботи. На біб
ліотечних ранках, ігротеках,
літературних вікторинах, а
в деяких бібліотеках навіть
лялькових виставах,
вам,
Син у цьому році закін
чив середню школу, всту
пив у самостійне життя і
ось так зіткнувся з нечес
ністю, обманом. А ми
його
переконуємо,
що
люди повинні бути чесні.
Справа не в подарункові,
а в тому, що є серед нас

люди, які дискредитують
всі гучні слова і діла. А
тут ще падає підозра на
кого — комсомольських
працівників! Адже пода
рунок,
певно,
підмінив
хтось із них.

Не хотіла цього
листа
писати, але вирішила, що

хлопця, який виріс у неблагополучней
сім'ї, вчився після восьмирічки в Бобрияецькому
сільськогосподарському
технікумі (до речі, з тим же КостеїОС.),
Потім хлопці разом хотіли вступити до
Інгульського СПТУ, останній раз їзди
ли туди ще 6 листопада... Ці та інші
факти додають нові штрихи до то
го, що відбулося, але мало що пояс
нюють. Смерть, за висновком експер
тизи, настала в результаті вживання
потерпілим великої кількості таблеток.
До того ж хлопець, як виявилося, мав
хворе серце, а також нажив «глибокі н
важкі дистрофічні й судинні зміни пе
чінки, нирок, серця, головного мозку і
його оболонок, шо свідчить про бага
торазове й тривале вживання меди
каментів (токсикоманія)».
Але ж, скаже читач, померлий всьо
го за 6 днів до смерті був виписаний
з обласного наркологічного диспансеру
із діагнозом «здоровий»! Що можна
подумати після цього про ефективність
медоглядів і лікувань у цьому закладі?
3. В ті дні, коли батьки Володимира К.
гірко оплакували сина, на адресу ін
шого хлопця, Сергія Л. (котрий, до
речі, теж стоїть на обліку в нарколо
гічному кабінеті), надійшов лист, який
неабияк налякав його батьків. Що ж
то був за лист?
Одразу скажу, що побачити мені його
не вдалося. В районній прокуратурі, до
лист чи принаймні його копія мали б
зберігатися, про це, на жаль, не подба
ли. Прокурор М. В. Крамаренко пояс
нив:

КОНОПЕЛЬ
— Взагалі, дивний був лист. Написа
ний нібито з Кривого Рогу а, штем
пель міста Вознесенська Миколаївської
області. Тепер про зміст.
Невідомий
(назвемо його так) погрожував адре
сатові, що коли він поводитиметься не
так. як слід, то йому буде те саме, що
Володимирові К. Особисто мені
здає
ться, що лист не справжній, а написа
ний
кимось із
зацікавлених
осіб...
Врешті, ми направили того
листа у
райвідділ внутрішніх справ, там ви й
зможете з ним познайомитися.
— Листа того у нас немає, —' лако-

- 3 стор.

СТО ДОРІГ —
ОДНА ТВОЯ
напевне, доводилось бувати.
Свою розповідь про цю
професію я невипадково по
чала з дитячої бібліотеки.
Адже дитяча бібліотека на
ша перша бібліотека, від
неї, якоюсь мірою,
зале
жить наш свідомий прихід
у дорослу бібліотеку. У дім
мудрості. «Найвелнчвіше з
чудес, створених
люди
ною, — книга, втілює в собі
всі знання про життя сві
ту, всю історію зросту сві
тового розуму, весь істо
ричний труд і досвід наро
дів землі, — книга паймогутніша зброя дальшого
розвитку духовних сил люд
ства», — сказав О. М. Горь
кий.
Стати бібліотекарем не
важко, для цього лише слід
вступити до відповідного
вузу. Бібліотекарські кадри
готують, зокрема, Київський
та Харківський інститути
культури. У нашій області
є середній культосвітній за
клад, в Олександрії. Але,
зрозуміло, не тільки спеці
альною чи просто гумані
тарною освітою визначає
ться бібліотекар. Бути ним
— це значить бути інтелі
гентним, політично грамот
ним і любити справу свого
життя.
Л. НАРІМОВА.
м, Кіровоград.

треба, бо нашим мовчан
ням, сором'язливістю ми
потураємо нечесним лю
дям».
Копію листа ми напра
вили з
Кіровоградський
міський
комітет
ЛКСМ
України. Відповідає
сек
ретар міськкому
комсо
молу М, Цигульський:

— Факти,
наведені
у
скарзі, мали місце. Н. Коротеньковій і її сину при
ніс
вибачення
другий

секретар Кіровського РК
ЛКСМ України В. Мани
шок. За допущену халат
ність йому суворо вказано.

Дорожник етюд.
Фото І. ДЕМЧУКА.

«Хмільні
рейси»
Під таким заголовком
14 травня ц. р. було
опубліковано
гострий
сигнал обласного шта
бу
«Комсомольського
прожектора», в якому
йшлося про серйозні не
доліки у використанні
державного
автотран
спорту.
Відповіді, ла критич
ну публікацію газети на
діслав голова Новоукраїпського райагропрому М. В. ПАПАТЕНКО.
Вій повідомив, що кри
тичний виступ газети

нічно пояснив мені оперуповноважений
карного розшуку М. Г. Волошин, коли
я трохи згодом звернувся у РВВС.

Може бути, що ця історія з листом—
справа закономірна, бо не міг він дати
нічого ні для слідства, ні для райвід
ділу. Але якщо це не так? Чому і в про
куратурі, і в міліції не звернули на
листа більше уваги? Чому, врешті, не
Адже
поставили його на контроль?
доказів, що листа написав справді
хтось із своїх, аби настрахати хлопців,
у правоохоронців району теж не було.
Тут ми підійшли, чи не до головного
питання: як появилася в тихому Устинівському районі наркоманія? Мабуть,
не тому, що тут є сировина: і коноплі,
й мак споконвіку сіяли степовики для
господарських потреб, а наркоманів не
було. Ті, хто взявся виготовляти з місцевих конопель та маку дурман, по
винні були того ще навчитися. Звідки?
Віктор С., мешнанець с. Димитрового,
був звільнений в запас з армії у червні
минулого року. В липні 1986 року «ді
знався від криворізьких хлопців, яні
приїжджали в Димитрове, що з голівок
ману можна
виготовити
наркотин».
16 вересня збирав в іншому селі мак
і був затриманий. Віктора тоді відпус
тили, повіривши на слово. А 22 вересня
міліція виявила в Димитровому
Цілу
групу любителів макового зілля, серед
яких був і Віктор.

Довелося мені говорити і з матір’ю
одного з хлопців. Із сльозами на очах
вона розповідала, як помічала у сина
дивні зміни настрою й поведінки, по
тім із жахом дізналася, що він вживає
наркотики. Згодом хлопець їй пояснив,
як дійшов до такого: навчався у Кри
вому Розі, потрапив у таку компанію,
де кожному, хто був «не як усі», при
клеювали прізвисько «крест», що мо
вою криворізьких окраїн означає —
«селюк». (Очевидно, від «крестьянин»).
А того, хто був «не як усі», компанія
не милувала...
Отже, сліди, принаймні деякі з них,
йиеєяийяи

обговорено на зборах
водіїв автопарку колго
спу імені Кірова. За
відхилення від маршру
ту водієві А. О. Орчаковському
оголошено
догану і не враховано
коефіцієнт трудової уча
сті за травень. Рішення
■ зборів затверджено на
засіданні правління кол
госпу (протокол №. 23
від 30.07.87 р.).
Голові правління кол
госпу імені Кірова А. ГІ.
ІОтиш вказано на не
своєчасне реагування на
виступ газети.

ведуть-таки в Кривий Ріг. А коли при
гледітіїся ще уважніше, то їх знайти
не так уже й мало. В районній про
куратурі, приміром, мені розповіли про
невідомих, які скуповували п Димнтрівській сільській аптсні медикаменти.
Було це ще до сенсаційних подій всреспя минулого року, тож аптека],
відпускала їм ті препарати, як кажуть,
без обмежень. А взимку, коли аптекар
одержала вказівку не робити цього,
аптеку... пограбували. Тодішній голова
сільради М. М. Савченко взявся «розі
братися, чиї цс дітлахи набешкетува
ли», але так і не розібрався, а міліцію
не повідомив. Аж хтось із днмнтровців написав скаргу в Президію Вер
ховної Ради УРСР. Доки скарга та
дійшла до Києва та доки вернулася
назад в Устинівку, про розслідування
було годі й говорити: сліди скоєного
зникли. Так що, як бачимо, п даному
разі йдеться про некомпетентність
службової особи.
До причин пояси наркоманії в районі
можна віднести й слабкість культосвіт
ньої роботи в районі і неспроможність
комсомольських ватажків
згуртувати
молодь. Врешті, якби спілчанська ор
ганізація Димитрового не була осторонь
цієї справи, то дільничному П. П. Птухіну не довелося б ламати голову, як
«організувати людей», коли
здирачі
дурману почали вже шастати в околи
цях села...

* * *
Що не кажіть, а досі слово «коноп
лі» у нас не асоціювалося із чимось
загрозливим для людини. Вгадаймо
хоч би народні пісні: «Ой кум до куми
залицявся, посіяти конопельки обіцяв
ся»..., «Занадився журавель до баби
них конопель»... Та повторю, чи вина
конопель і маку, що стали вони «прит
чею по язнцех»?. Винищення рослин є
на сьогодні заходом вимушеним і тим
часовим. Головну увагу слід би зосе
редити не па цьому, а на викорененні
причин, які породжують наркоманію.
Чи ж робимо ми для всього все як
слід? Чи має належний вплив на то
суспільно важливу справу громад
ськість? Доки ми не зможемо відпо
вісти на подібні запитання ствердно,
доведеться косити коноплі.
С. ПЕТРЕНКО.
Устинівський район.

І
І

13 серпня 1987 року.

«Молодий комунар»

ОДЕСЬКЕ СЕРЕДНЄ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ
УЧИЛИЩЕ № 33

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ МОЛОДІ

ГОЛОВНИЙ ПРИЗ
ФУТБОЛЬНА
БІБЛІОТЕЧКА
рю». Гравці, події, роки...
...Книга відомого чехо
Ювілейне видання «Шахсловацького
журналіста
тарю-50» розповість про
Іржі Пехра «Путівник по
яскраву історію донецько
чемпіонатах світу» вийшла
го футболу.
рівно за рік до чемпіонату
...«Яшин залишається»,
світу в Іспанії. Останній
«Три зустрічі з інтервала
розділ про баталії «Мунми для роздумів», «Прав
діалю-82» автор написав
спеціально для російсько ді в очі», «Як збірна краї
ни готується і грає далеко
го видання. Таким чином,
від дому». Це — глави з
читач
здобуває можли
вість поринути у вир по нової книги футбольного
дій дванадцяти світових * журналіста Валерія Вино
першостей з футболу. Без курова «Кроки до істини».
сумнівний інтерес викли Автор видання порушує
кають й розповіді про наболілі питання про роз
виток вітчизняного фут
н а йен льн іши.х фу т бол істі в
болу.
цих турнірів.
Всі ці книги, а також
...Торік виповнилося 50
років популярному укра збірку «Воротарськйй май
їнському футбольному клу данчик» (про найкращих
радянського
бові донецькому «Шахта- голкіперів

СЕРПЕНЬ СПОРТИВНИМ
КАЛЕНДАР ЗМАГАНЬ,
В ЯКИХ БЕРУТЬ УЧАСТЬ
СПОРТСМЕНИ КІРОВОГРАДЩИНИ
14—16 — відкрита першість ранрадп «Локомотив» із греблі
на байдарках та
каное
серед спортсменів 1971 —
1976 років
народження
(Гайворон);
17— 24 — молодіжна першість УРСР
зі спортивної, гімнастики
(Кіровоград);
18— ЗО — чоловіча першість рес
публіки з шахів (Луцьк);

футболу),
довідникн-ка.
лендарі Федерації футбо
лу СРСР, книгу Рудо Моріпа $<Сумний Суарес» здобуде переможець черго
вого футбольного конкур
су нашої газети. Конкурс
проходитиме у десять ту
рів. Сьогодні — перший
тур. Пропонуємо його за
питання:
1. Назвіть дату засну
вання «Клубу імені Гри
горія Федотова» для най
кращих бомбардирів ра
дянського футболу.
2. Збірна
англійської
футбольної ліги —- збірна
світу. Цей матч не зали
шив' байдужим нікого, ад
же у складі «зірок» висту
пали кияни Беланов, За
варов, а також московсь
кий спартаківець Дасаєв.
Пригадайте: хто ще з ра
дянських футболістів і в
яких роках виступав у
складі збірної світу?
3. З якою командою най
частіше зустрічалися в
першостях країни київсь
кі динамівці?
На роздуми болільникам
— учасникам нашого фут
больного конкурсу даєть
ся десяті, днів з моменту
виходу газети.
Свої відповіді надсилайте на поштових листівках на адресу редакції,
Нагадуємо також, що в
кінці серпня наша газета
запросить до себе в гості
старшого тренера футбо
льної
команди «Зірка»
Г. А. Іщенка, який відповість ва ваші запитання.
А їх ми чекаємо разом з
відповідями на
перший
тур конкурсу.

20— 30 — жіноча першість респуб
ліки з шахів (Черкаси);
21— 30 — юнацька першість області
з шахів (Олександрія);
21—23 — відкрита першість облвно
з греблі на байдарках та
каное (ГІовоархангельськ);
21—29 — всесоюзний турнір з на
стільного тенісу (Красно
дар);
23 •— чемпіонат області з фех
тування (Кіровоград);
23—24 — першість УРСР з легкої
атлетики серед
юніорів
(Ворошиловград);
— чемпіонат республіки з
кінного спорту — трибор
ство (Ворошиловград).

Є

МОТОКРОС

У ДЕСЯТЦІ
СИЛЬНІШИХ
У столиці Естонії на ВІдомій трасі Пирита двадцять шостий раз відбулися
змагання з шосейно-кільцевих мотогонок на Вели
кий приз «Калев». Разом з
найсильнішими радянськи
ми спортсменами почес
ний трофей у Талліні ви
борювали і гості з Фінлян
дії. У складі збірної Ук
раїни в класі мотоциклів з
об'ємом двигуна 175 кубі
чних сантиметрів на старт
всесоюзних змагань вий
шов електрослюсар райенергоуправління вироб
ничого об’єднання «Олександріявугілля», дворазо
вий срібний призер чем
піонатів республіки, кан
дидат у майстри спорту
Олександр Бараненко. А
всього у цьому класі бо
ротьбу вели двадцять чо
тири спортсмени,
Для Бараненко гонка по
чалася з невдачі — на
старті виникла неполадка
двигуна, спортсмен стар
тував останнім. Коло за
колом збільшував Олек
сандр швидкість, наближа
ючись до лідерів. На фі
ніші він був лиш десятим.
Олександр
Бараненко
братиме участь у двох ета
пах чемпіонату Радянсько
го Союзу, які також відбу
дуться на трасах Прибал
тики.
В. ЧЕБИШЕБ.

ФУТБОЛ

«ЗІРКА»На матч із Харків янами «Зірка» вийшла у такому складі: Б. Філатов,
В.
Самофалов,
В. Кривокінь, С. Кучеренко,
С.
Литвинов,
В. Черних, М. Данилюк,
Л. Федоров, А. Кончельскіс, Я. Бобиляк, Е. Денисенко. Якщо порівняги з початком сезону,
то основний склад кіровоградської команди
змінився більш ніж на
половину, А чи поліпшилась від цього гра?
з
«Маяком»,
Зустріч
посідає передякий
сходинку
Е
останню
таблиці, не
турнірній“і
відповідала ствердної
с
ДІРахунок відкрили кіровоградці. На 7-й хви
лині Андрій
И.ончельскіс забив гол-красень.
Але харків’яни двічі по
карали
господарів за
самовпевненість,
про
демонстровану «Зіркою»
у другому таймі. Голи
забили Сергій Мовчан
(52 -хв.) та Руслан Пан
ков (71 хв.).

Фото Г. КОШКА.
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КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ
ТЕХНІКУМ ІМЕНІ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО
СОЮЗУ В. Є. КОЛІСНИЧЕНКА

«МАЯК»-1:2

Л. КОЗІН.

Атгна.

Зі строком навчання 1 рік
за програмою технічного училища тій базі 10 класів
училище готує для
Фабрики технічних тканин
Трикотажного об’єднання імені Н. К. Крупської
Бавовняного об’єднання
Одеської суконної фабрики
за спеціальностями:
ткаль (бавовно-шер.сно-ль.оію-ткацтво)
прядильниць (бавовно-шерсно-льоно-прядіння)
стрічковпць (обслуговування стрічкових агрегатів)
мотальниць (обслуговування машин та автоматів
но перемотуванню пряжі)
швачок-мотористок (пошиття трикотажних виробів)
помічників майстрів ткацького виробництва (юна
ки).
Учні забезпечуються стипендією в розмірі 71-70
карбованців, гуртожитком або квартирами з пролискою у м. Одесі.
Зі строком навчання 3 роки
на базі 8 класів
ткаль
прядильниць.
Особи, які закінчили училище, отримують диплом
про завершення середньої освіти і придбання слеціальності.
Зі строком навчання 1 рік
на базі 8 класів
мотальниць
зиімальниць
стрічковпць.
Учні забезпечуються безплатним триразовим хар- <7
чунапиям, обмундируванням’ спецодягом. Під час «
виробничого навчання і практики всім учням випла
чується грошова винагорода у розмірі 50 процентів <:
від заробленої суми.
Учні забезпечуються гуртожитком і пропискою в
. м. Одесі.
;
При училищі працюють гуртки і клуби за інтереса: ми. спортивні секції.
;
Початок занять 1 вересня.
>
Для вступу в училище слід пред’явити: заяву, меі дичиу довідку' (форма № 286), документ про освіту,
< свідоцтво про народження або паспорт, 6 фотокарг ток розміром 3X4 сантиметри, характеристику.
;;
Час навчання в училищі зараховується до трудо:< вого стажу. Випускники, які дістали диплом а відзнаною, мають переважне право поступаний на пільк говнх умовах до вищих та середніх спеціальних 8а| кладів.
к
Прийом заяв з 9.00 до 18.00.
X
Адреса: 270033, м. Одеса, вул. Моисеевна, 82-д.
;< СГІТУ № 33.
X
Телефони №№ 29-14-78, 29-14-72.
$
їхати автобусами №№ 122, 128, 101, 118; тролей<< бусами №№ 3, 12, 14; трамваями №№ 11, ЗО, 4, 21
« до зупинки «Парк Ленінського-комсомолу».
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НА 1987—1988 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

на І курс денного відділення та на II курс денного
й вечірнього відділень для підготовки техніків-будівельників по спеціальності «Промислове і цивільне
будівництво».
Вступники складають екзамени:
на ї курс — з російської або української мови „
(диктант), математики (усно);
1.
па .11 курс денного й вечірнього відділень — з ро-Ж>.
сінської або української мови і літератури (гвір), МіЇ-Т*’
тематики (усію).
Без вступних екзаменів приймають: осіб, нагород
жених золотими або срібними медалями після закін . •
чення середньої школи; осіб, нагороджених похваль
ними листами після закінчення восьмирічної школи;
офіцерів, прапорщиків і мічманів, звільнених у запас
із Збройних Сил СРСР (протягом двох років з дня
звільнення); випускників середніх професійно-техніч
них училищ, які одержали диплом з відзнакою; осіб,
які мають у свідоцтвах про закінчення 8 класів і
і атестатах оцінки «4» і «5».
Особи, нагороджені по закінченні середньої школи
похвальними листами за особливі відзнаки у ви
вченні літератури та математики, звільняються від • >•
складання екзаменів з них предметів.
Прийом заяв:
на денне відділення на базі 8 класів — з 1 червня
но 31 липня, па базі 10 класів — з 1 червня по
серпня;
:
па вечірнє відділення — з 3 травня по 15 вересня. < і
Вступні екзамени:
:
на денне відділення — з 1 по 21 серпня;
■ ■
на вечірнє — з 7 серпня по 21 вересня (потоками)'. ■'
У чні денного відділення одержують стипендію па ' '
загальних підставах.
'
Іногородніх забезпечують гуртожитком.
■’
Заяви і документи надсилати на адресу: 316050, :
м. Кіровоград, вул. Уфімська, 6.
■
Телефони: 4-89-74, 4-89-66 4-89-63
'
♦♦♦♦♦♦♦♦«♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦«♦4444444444444>444444444444444О<Д

Телефони: редактора — 2-54-26; за
Газета вихопить у вівторок*
ступника редактора — 2-53-22; відловічетвер, суботу.
дального секретаря — 2-55-65; відділів:
комуністичного виховання — 2-59-82; Друнарнв імені Г М. ДимиїрО-<комсомольського життя та економіки —
видавництва
2-53-94; учнівської молоді І соціальних
проблем — 2-59-82; фотолабораторії —
«Кіровоградська правдая
2-53-22; оголошень — 4-28-96; норекторКіровоградського обкому
ської - 3-61-83.
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