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ОПЕРАЦІЯ «ОБІДНЯ ПЕРЕРВА»
у МЕХАНОСКЛАДАЛЬНО* МУ цеху № 1 виробни
чого об’єднання «Червона
зірка» спалахнуло яскраве
освітлення. До верстатів
заспішили
робітники.
Обідня перерва закінчи
лася.
Таня Щеткіна і Віра Славицька йшли до
своїх
верстатів
поволі,
хоч
стрілка годинника давно
вже відміряла
п’ятихвилинне запізнення.
— Що поробиш, — роз
вела руками Таня. — В
центральній їдальні
ве
лика черга. От і не встиг
ла пообідати у відведений
час.
В. Славицька, токар, у
виправдання говорила, що
затрималася в цехкомі.
Обом робітницям аж див
но було, що за якісь лі
чені хвилини
запізнення
треба давати пояснення.
Зварювальники Станіс-

Чому хвилина день не береже?
Сьогодні «Молодий комунар» розпочинає цикл
публікацій, в яких журналісти, позаштатні автори га
зети, члени штабів «Комсомольського прожектора»
спробують дослідити робочий день у всіх його аспек
тах. Чому той чи інший колектив не може сягнути за
планованої (і реальної] продуктивності праці! Що за
важає робітникам витримувати потрібний виробничий
ритм протягом всієї зміни! Чи все зроблено адмі
ністраціями для задоволення життєвих потреб колек
тиву! Служба сервісу підводить. Чому! На ці та інші
запитання шукайте відповідь у «Операціях» «Молодо
го комунара», підказаних вашими листами. Перша з
них — «Обідня перерва».
Одночасно ми розповідатимемо і про елементи
передового досвіду в організації праці.

ЗАПІЗНЕННЯ -ЗВИЧКА?
лав Циганков І Павло Сухорученко смачно затягу
вались цигарковим димо/л. На запитання, чому
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не працюють, не могли
нічого втішного сказати.
Щоправда, вони без роз
мов після зауваження на-

Зачинили,., робоче місце
Обідня перерва для працівниці заліз
ничного вокзалу к. н. Сноробрух затягла
ся на 5—6 хвилин. Як пояснила вона піз-

А ПОДВІР'Ї трактор
Н
ної бригади № 1 кол
госпу імені Ватутіна Кі

чальника цеху В. І. Горя
чова взялися за роботу.
Трійко дівчаток, як ви
яснилося пізніше — уче
ниць
машинобудівного
технікуму, теж не поспі
шали ставати до верстатів.
Ірина Савченко,
Оксана
Дарачан і Ірина Шайгарова вважали, що двадцять
дві хвилини — це зовсім
дрібниці. Тим більше, що
вони зараз на практиці.
Напевне, не хотіли дів
чата, щоб їхні свердлу
вальні верстати
«пере
втомлювалися». От і «аідпочивали».
Старший майстер '■ме
ханічної дільниці Валерій
Семенович
Владимир
ський аж ніяк не споді
вався зустріти на сходах
через двадцять п’ять хви
лин по обіді' токаря Вік
торію Горбатенко й сверд
лувальницю Наталю Мед
ведеву. Показав їм на го
динник: дивіться, мовляв,
скільки часу згаяли. Ті
лише посміхалися...

ніше, затримка була викликана... відсут
ністю, ключа, який чомусь знаходився у
чергового по вокзалу.
Причина, як бачимо, «серйозна». Та чи
зрозуміють її ті, хто нетерпляче чекав на
К. Н. Сноробрух біля зачиненого віконця
«Довідкового бюро»?

ровоградського району ми
з парторгом господарства
Володимиром Дмитрови
чем Стаценком зустріли
механізатора М. І. Симопця.

рій Павлович Великов. —
Не подумайте, що вихва
ляю свою дружину, На
дію Охрімівиу. Я її на
віть дома жартома запи
тую: чому на бригаді ти
краще готуєш? Вона тіль
ки сміється...
Перед їдальнею — клум
ба квітів. Яскравих і за
пашних.
— Ми їх самі догля
даємо, — мовили кухар
ки Надія Охрімівна Велпкова
та Олександра
Яківна Охріменко. — Натомляться,
буває
під
час роботи колгоспники, а
квіти помітять — повесе
лішають...
Олександра Яківна ви
бачилася, що не зможе
продовжити розмову, за
спішила до плити. А На
дія Охрімівна, яка щойно
почала чистити картоп
лю, розповіла про свою
роботу.
Нині в їдальні харчує
ться близько ста чоловік.
Крім місцевих трудівни
ків сюди приходять водії
з інших організацій, під
приємств,
котрі беруть
участь у збиранні вро
жаю. Кухарі заготовля
ють на зиму овочі, фрук
ти. Уже засолено чимало

Кухня на колесах

I

— Михайло Івановичу,—
звернувся до тракториста
секретар, — як у вас
справи з обідами?
М. І. Снмонець спочат
ку не зрозумів запитан
ня. Та коли дізнався, що
нас цікавить думка кол
госпника щодо харчуван
ня, пожвавішав:
— Я, наприклад, постій
но обідаю па тракторній
бригаді. Обіди, без пере
більшення, чудові. Нам їх
в поле частенько виво
зять, до агрегатів...
Інші механізатори, які
ремонтували
неподалік
техніку, підтримали дум
ку колеги. В. Ф. Ухань не
міг нахвалитися страва
ми місцевих кухарів. Ка
зав, що ті просто чудеса
творять.
— А справді, творять,—
включився в розмову Гу-

помідорів, огірків, яблук,
кавунів. Усі припаси збе
рігаються в погребі.
Кожен день меню змі
нюється. Яблука, груші,
сливи навіть вирощують
поряд — у саду.
У колгоспі розпочали
збирати цукрові буряки.
Щоб не відволікати від
роботи механізаторів, ку
харі їм підвозять обіди в
поле. В термосах страви
не втрачають своїх сма
кових якостей, поживних
властивостей. Та
голов
не — економиться час.
— Мп теж причетні до
врожаю, —■ не без гор
дості кажуть кухарі. —
Головна наша турбота по
лягає не тільки в тому,
щоб вчасно приготувати
обід, а й щоб був
смачним.

Не пускають в магазин
На розі вулиці Комарова один з будинків за номерами 27/21 прикрашає
напис — кафе «Казка».
Що не кажіть, а назва
приваблива. Та якщо з’я
виться у вас бажання по
ласувати кавою, тістечка
ми, цукерками — поспі
шіть прийти сюди хоч за
півгодини
до
початку
обідньої
перерви.
Ми
вирішили ознайомитися з
асортиментом солодощів.
Однак, за сім хвилин до
обідньої перерви буфет
ниця, як у справжній каз
ці, клацнула замком.
Ірина' Андріївна Тесля
(це була саме вона) піз
ніше пояснила: «Нема у
мене годинника»... Через
деякий час, зрозумівши,
що таке оправдання не-

переконливе,
додала:
«Ходила за продуктами...».
Хвилин за двадцять до
обіду продавці
магазину
№ 32 «Товари для молоді»
Людмила Іванчук і Алла
Крепа,
весело перемов
ляючись, прямували
до
кафе.
— у нас робочі збори в
обід, от І пішли раніше,—
в один голос заявили дів
чата.
Та промовили це з та
кою інтонацією, яка навіть
на виправдання не схожа.
Ще порекомендували пи
сати про щось важливіше
а не про порушення тру
дової дисципліни.
За п’ять хвилин до обі
ду Надія Котляр вийшла
аж на вулицю «стерегти»
вхід у магазин № 4 «Госптовари» Кіровоградсько
го міськпромторгу. Про
давець здивувалася, коли
їй зауважили, що
вона
раніше, ніж це потрібно,
«робить» перерву своїм

колегам. Вже піс
ля обіду
заві
дуюча відділом
№ 1 цього магазину Валентина
Федорівна
Зарва
вибачалася
за
свою
молодшу колегу.
Мотивувала цей
вчинок
браком
досвіду. Як бачи
мо, «досвід» дів
чина мала, тіль
ки не той, що
потрібно.
Ні, що не ка
жіть, а в перед
обідні хвилини в
названі магазини
не варто навіду
ватися. Вони на
дійно «охороняються вар
товими», які з власної іні
ціативи продовжують свою
обідню перерву.
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Обком
оголошує
:КОНКУРС
! ТОВАРИШУ! НАПЕВ
• НЕ, ТИ НЕ РАЗ НА
;комсомолЬСЬ К И X
'ЗБОРАХ, ЗАСІДАННІ
: КОМІТЕТУ КОМСОМО
ЛУ, В КОЛІ СВОЇХ
; друзів говорив про
' НЕДОЛІКИ В РОБОТІ
! НАШОЇ СПІЛКИ. НЕ
; виключаємо, що в
»ТЕБЕ
З’ЯВИЛИСЯ
’ ДУМКИ ПРО ТЕ, що
»КОЛИ Б ТОБІ НАДАможливість
1 ли
£ СТАТИ
ПРОФЕСІЙкомсомоль? НИМ
<СЬКИМ
ПРАЦІВНИ2 КОМ, ТО ТИ БАГАТО«
5 ЗРОБИВ БИ ЗНАЧНО*
г КРАЩЕ І ОПЕРАТИВ-'
5 НІШЕ. НІЖ ТВОЇ ПО-<
< ПЕРЕДНИКИ. ЩО Ж,'
? ти можеш попро-:
< БУВАТИ СВОЇ СИЛИ
>В КОМСОМОЛЬСЬКІЙ
$ РОБОТІ!
'

І

(ПРО КОНКУРС НА
ЗАМІЩЕННЯ ВАКАН
СІЙ
ІНСТРУКТОРІВ
ОБКОМУ КОМСОМОЛУ
ЧИТАЙТЕ НА 3-Й СТО
РІНЦІ).

Ч А \СААЛЛАЛЛЛЛ-'І ГААЛЛ"

ЛІЛОВИХ
ЗУСТРІЧЕЙ
Сьогоднішнє народне гос
подарство потребує творчих
робітників,
колгоспників,
працівників сфери обслугову
вання. їх готують професій
но-технічні училища області.
Чому ж і досі багато училищ
не користуються популяр
ністю? Хто в цьому винен?
На ці та інші запитання про
проблеми
професійно-тех
нічної освіти в області від
повідає сьогодні в черго
вому засіданні «Клубу ді
лових зустрічей» начальник
управління
профтехосвітй
облвиконкому М. Г. Гайда
мака (див. 2-у стор.).
УВАГА! УВАГА! УВАГА!

Як відомо, статистика!
знає все. Саме тому наступ*
на наша зустріч з началь
ником обласного статистич
ного управління А. А. Ко
валенком.
Чекаємо ваших запитань.
Листи надсилайте на адре
су редакції з поміткою
«Клуб ділових зустрічей».

ПЕРШИЙ У СВІТІ!

Добірку
підготували Г. УКРАДИГА,
ВИЙ, О. БОСИЙ (малюнки).

Кіровоград —

Кіровоградський район.

3 ІЗ по 20 вересня в
італійському місті Ливорно проходив чемпіо
нат світу серед поліцей
ських та міліцейських
стрільців. Чемпіоном сві
ту став кіровоградський
динамівець
Костянтин
МАНДРИК, якого

нує 1. К. Вільний.

тре

*

- --------

«Молодий комунар»

2 стор.

24 вересня 1987 року---------

ОБГОВОРЮЄМО
ПРОЕКТ ЦК КПРС І РАДИ МІНІСТРІВ СРСР
ТОРКНУЛАСЬ профтехосвіти
ЯК питання,
Миколо Гавриловичу,

перебудова? Це
в нашому клубі

[КЛУБ

ДІЛОВИХ.
ЗУСТРІЧЕЙ

традиційне.
— Я думаю, що вся наша сьогоднішня розмова
має стати відповіддю на це запитання, роздумами
про те, як нам працювати, готувати вчорашніх шко
лярів для роботи в народному господарстві.
— Давайте почнемо з такого запитання: хто прихо ємсів, із комсомольськими путівками. Тільки наші
дить в училища? Наш читач із Гайворонського райо викладачі ідуть у школи, агітують за училища, роз
ну П. Степанко запитує: «Чи правда, що в СПТУ всту казують, показують...
пають лише «трієчники», тобто ті, хто не може всту
А було ж не так колись! Мені нерідко доводиться
пити у вуз, в технінум?».
— Якщо скажу, що це правда, то на мене можуть зустрічатись у колгоспах, на заводах із знатними
образитись чимало учнів наших училищ, які навчаю трудівниками. І з якою гордістю вони промовляють:
ться добре і з добрими оцінками прийшли в учили «В училище мене направив комсомол!». Чому ми
ща. Але що «трієчників» переважна більшість — це забули про це? Більше того — замилюємо собі й ко
правда. І ось у зв'язку з цим хочу висловити таку мусь очі, робимо шкоду такими заходами, про які
думку: поки до нас йтимуть тільки «трієчники», то хочу сказати. Нерідко секретарі райкомів ком
й економіка наша працюватиме на «трійку». Бо хіба сомолу роздають комсомольські путівки уже фак
може за два роки навіть найкращий викладач дати тично учням училищ. Для чого цей формалізм? Аби
знання середньої освіти учневі, якого досі перево в якихось звітах заповнити графу: за комсомольськи
дили з класу в клас, заплющуючи очі? Сьогоднішнє ми путівками в СИТУ направлено стільки-то... Але чи
народне господарство потребує висококваліфікова зможе такою путівкою гордитись наш випускник?
них робітників і колгоспників. Ось на заводі «Гідро- Чи не стиснеться його серце сьогодні од ще од
сила» сьогодні стоїть верстат, який коштує півміль- ного формального заходу?
Чому зник лозунг, яким слезилась наша хлібороб
йона карбованців. Зможе на ньому працювати наш
ська Кіровоградщина: «Живеш на селі — знай тех
«трієчник»?
Нам треба підняти престиж фізичної праці, яка ніку!»? По 5U0 дівчат, пригадується мені, набирали
фактично на сучасних заводах перестає бути чисто тоді щороку в училища механізаторські. То теж, ма
фізичною. І середня школа повинна орієнтувати уч буть, крайність, але престиж механізатора був куди
нів не в старших класах, а значно раніше. Та ще й вищий, ніж тепер. А хто ж був застрільником цього
Комсомол.
t
гляньмо, як у нас ця профорієнтація в школах про- руху?
— Миколо Гавриловичу, чи виконують училища
завдання:
забезпечити
народне
господарство
спеціа✓
лістами?
— Це було б ідеально, якби ми виконували таке
завдання. Зараз становище таке. В агропромислово
му комплексі області для нормальної двозмінної ро
боти не вистачає близько 10 тисяч механізаторів. Що
річна потреба в будівельниках — майже сім тисяч.
Як ми реагуємо на ці цифри? А ось як. За останні
три роки в умовах реформи училища області недо
дали селу 500 механізаторів, будівництву — майже
900 кваліфікованих будівельників. Є над чим заду
матись.
Або ще ось Така диспропорція. Намагаємось задо
вольняти запити підприємств торгівлі, сфери обслу
говування, випускаємо необхідну кількість спеціаліс
тів, але більшість перукарів, швачок, фотографів,
На запитання читачів і нашого ко
продавців залишаються в місті. їм тут уже не так і
респондента відповідає начальник
легко роботу знайти, а в селі їх не вистачає. Части
на випускників на виробництві не закріплюється,
управління професійно-технічної ос
або ж працює за іншою спеціальністю.
віти облвиконкому М. Г. ГАЙДАМА
— Саме час зачитати вам запитання ніровоградця
Н. Добріна: «Чи виявляють підприємства зацікавле
КА.
ність у тому, щоб учні СПТУ, лкі проходять у них
Прантину, чи яні направляються ними для навчання,
після випуску поверталися до них?».
—- Зацікавленість виявляють ті промислові підпри
ходить. Не по
ємства, в яких немає своїх, так би мовити, училищ:
боюсь сказати,
у Кіровограді це «Червоний дзеркальник», «Мета
що нерідко на
ліст»...
вчально - ви
8 нашій області й досі немає чіткого контролю за
робничі комбі
розподілом ні з боку базових підприємств, ні з боку
облплану. Наше управління готує спеціалістів за заяв
нати — це су
цільний форма
ками підприємств. Але ж знову-таки заявки підпри
ємств нерідко приблизні. Наприклад, Олександрій
лізм. Вручають
ський завод підйомно-транспортного обладнання
випуск н и к а м
замовив певну кількість спеціалістів у СПТУ № 1, а
документи про
коли училище запропонувало їх — завод відмовився
кваліфіка ц і ю,
їх працевлаштовувати.
присво ю ю т ь
— Яний вам бачиться вихід?
— З наступного року училища області переходять
розряди, але чи
на підготовку спеціалістів за прямими договорами з
мойте такий спе
підприємствами, колгоспами, радгоспами та іншими
ціаліст
одраорганізаціями. У зв’язку з цим виникає багато різ
зу влитись1 У
них проблем. Це і є та перебудова, яку училища
трудовий
коздійснюватимуть на ділі.
лектив і ПІД— Миколо Гавриловичу, багато читачів цікавляться
розвитком
науково-технічної творчості в училищах.
тверджув .3 т и
Є запитання навіть про ідею створення постійно дію
свою кваліфікацію? За рідкісними винятками. Та чої виставки технічної *1і * художньо-прикладної -твор---це й зрозуміло. В комбінатах дають ази знань про честі профтехосвіти.
— Дуже серйозні питання. Людина, яка прийшла в
фесії. Училища мають безперечну перевагу. В усі*'
училищах — навчально-технічна база, про яку ком училище, вона вже тягнеться до технічної творчості.
бінати й не можуть мріяти. Кваліфіковані викладачі Треба так поставити роботу, щоб всі учні були чле
й майстри. Тому у зв’язку з цим думається мені: нами технічних гуртків, Але це поки що лозунг. Кож
правильно роблять деякі батьки, що посилають сво не училище має прекрасні умови для розвитку твор
їх дітей, які добре навчаються, після восьмого класу чості, але бракує викладачів-ентузіастів. Ви знаєте,
з училища. Тут окрім шкільної програми хлопець чи я вже зовсім дорослою людиною слухав у Москві
дівчина отримує професійні знання, які ніколи, як лекцію президента Академії наук О. П. Александро
кажуть, в житті за плечима не носити — завжди зна ва. І мені в ті хвилини хотілось забути про все, мені
хотілось стати фізиком. Я шкодував, що не пішов
добляться.
— Нині в 28 середніх професійно-технічних учили вчитись на агронома, коли слухав агронома колгоспу
щах області (плюс чотирьох філіалах училищ) на імені XX з'їзду КПРС Бобринецького району Цим
вчається понад 15 тисяч учнів. Чи багато училищ мо бал Лідію Миколаївну. Наскільки цікаво вона гово
жуть похвалитись: у нас нема проблем з набором учнів? Читачі газети запитують: яні СПТУ сьогодні най- рила про справу свого життя! Це справжня творчість.
популярніші і чому?
Саме таких людей бракує іноді, в наших училищах.
— Серйозні проблеми в училищах з викладацьки
— Тут багато причин. Популярність тієї чи іншої
професії час від часу міняється. Ще не так давно ми надрами?
— Я можу назвати десятки прекрасних виклада
престижною була професія токаря, а сьогодні, на
приклад, одна з таких — наладчик верстатів з про чів, майстрів. Але є, на жаль, такі, що на низькому
грамним управлінням. Не перший рік серйозний кон рівні проводять уроки теоретичного й виробничого
курс витримують вступники в СПТУ № 9 м. Кірово навчання. На одному з уроків майстер СПТУ № 39
града, яке готує спеціалістів для служби побуту, Грищенко протягом 30 хвилин не міг завести трак
тора, а згодом учні виявили, що в двигуні немає
1
зв'язку.
— Мабуть, це не випадково. Адже і в технікуми, й пального, води...
інститути, які готують спеціалістів для сфери обслу
Про творчість. Ведення гуртків технічної творговування, сьогодні вйсокі конкурси. Чи не тому, що чості в училищах оплачується, ми можемо запропону
випускники шкіл дуже чітко орієнтуються, в яних
сферах трудової діяльності сьогодні г^іожна мати ліві вати висококласних спеціалістів з підприємств... Так
заробітки, хабарі — все те, що ми називаємо нетру само і в колгоспах. На жаль, не всюди цю можливість
довими доходами?
вдало використовують директори училищ.
—■ Так, це правильно. Тут зимні і батьки, і школа, і
Постійно діюча виставка технічної творчості пра
наші училища також. Треба створювати такі умови
цюватиме в Будинку техніки, який ми зараз ство
навчання й відпочинку, щоб учням було цікаво в учи
рюємо спільно з обласним відділенням Всесоюзного
лищі. Скільки вже років підряд не могло виконати
товариства винахідників і раціоналізаторів. Унікальні
плану набору учнів СПТУ № ! 1 м. Ульяновки, де готу
творчі майстерні, моделювальні гуртки, дисплейний
ють штукатурів, теслів, мулярів, електрозварників?.. клас, профорієнтаційний центр... Все це реально нам
Непростими! професії? Та ось недавно тут по-справж
бачиться в недалекому майбутньому.
ньому почали працювати гуртки художньої самоді
— Яким вам бачиться СПТУ майбутнього?
яльності, з'явився гурток картингістів, інші спортивні
— Таким, щоб випускник згадував його усе жит
гуртки... Училище вперше почало навчальний рік без тя. Щоб і знання можна було в ньому отримати ви
вільних лав.
сокі й естетичне виховання отримати (це цікава те
І ще одне з цього приводу зауваження. Чому ком ма для окремої розмови), І навчитись творити, дума
сомол байдужий до наших проблем? Чому з учили ти, відчути себе спеціалістом, господарем ще а сті
ща приходять без комсомольських путівок? Із тих, нах училища. Необмежені можливості для цього
іцо прийшли до нас вчитись — одиниці із направ сьогодні у нас.
леннями колгоспів, радгоспів, промисловик підприРоїмоау вів В. БОНДАР.
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ВИЛІКУВАТИ
МЕДИЦИНУ
— терапевт. По закін моїх колег. Чи ж можна за
ченні Ставропольського ме бувати про це?.. Безтурбот
дичного інституту
шість ність іноді дорого коштує.
Трапився якось випадок.
років працюю в залізничній
амбулаторії станції
Кіро Виклик до хворого. Приїха
воград
Одесько-Кишинів ла, оглянула, нічого особської залізниці. Зізнаюсь, ливого не встановила, Заніколи не думала, що за кралась підозра про можхоч
тримаюсь
тут
надовго. ливі ускладнення. І
Мріялось колись про
ве симптомів не виявлено, все
ж направляю хворого у ста
ликі медичні центра, науко ціонар: мовляв, обстежити
ву роботу, широке поле ді
яльності, а тут навіть не лі ся у хороших умовах — не
карня, — амбулаторія з ко зайве. Він навідріз відмо
лективом у 27 чоловік, вра вився: «Полежу і встану:».
Поїхала я за пішими ви
ховуючи і медпункт на за кликами, а на душі неспо
лізниці. Сьогодні і гадки не кійно. Повертаюся. Хворий
маю про те, щоб змінити у такому стані, що довело
місце роботи.
викликати
ся
ТерМІНОВО
Для лікаря важливо, в швидку допомогу. Ввечері
якому оточенні він працює. він вже був у реанімації,
Я потрапила в згуртований Тепер з жахом думаю, а
колектив, із власного лікар що було б, якби я його заського досвіду знаю, що лишила? Раііон віддалений,
нерідко за допомогою звер тслсфс-н відсутній... Це я до
таються люди, які потерпа того веду що лікар повн
ють від недостатньої
неп відчу іти відповідальдечності
оточення.
вість за езоїх пацієнтів.
У новому проекті йде мо
Амбулаторія...
lie
доводиться чуті:, що Міі- ва про «сімейних лікарів».
лон їжі, неперспективні ЛІ- Так ось стосовно питания
карні слід ліквідувати. По про амбулаторії. Чи потріб
милкова думка. Роль амбу- ні вони? Я вважаю, що ам
. і а то р і і о-пол і к л in і ч киї с л у ж - булаторії
певного Мірою
підвищуватн- викопують функції «сімейби повніша
ся
саме так ставиться них лікарів». Зокрема наша.
питання і в Проекті ЦК У нас лікуються залізшій-,
КГ1РС і Ради Міністрів инкп, члени їхйіх сімей, ро
СРСР «Основні напрями дичі. Ми знаємо про своїх
розпитку охорони здоров'я пацієнтів усе. А це, повер
населення і перебудови охо таючись до початку нашої
рони здоров’я СРСР у два розмови, дуже важливо.
надцятій п’ятирічці і на пе
Які надії пов’язані у пас
ріод до 2000 року», який із проектом? Мені важко
сьогодні широко обгово вирішувати, чи
потрібно
рюється у всіх
медичних укрупнювати пашу амбула
установах країни. Та п не торію, адже залежимо від
тільки у медичних.
Знам’ямського куща і від
Мені приємно відзначити, центральної залізничної лі
що в нашій спеціалізова карні в Одесі. Не може не
ній (маємо справу з заліз турбувати нас відсутність
ничниками і їхніми родина деяких
спеціалістів. На
ми) лікарні диспансеризація приклад, у нас немає уроло
поставлена на доброму рів га, отоларинголога. Деякі
ні. Нам не доводиться «біга лікарі, які їх підміняють,
ти» за пацієнтами, бо вони не завжди можуть бути
зобов'язані проходити ме оперативними. Та навіть
дичний огляд. Це полегшує для тих, хто Працює по
диспансеризацію. Розумію, стійно, приміщення тісне,
що в міських поліклініках розмістити нову
медичну
провести її важче, та все техніку ніде.
ж... Ми досягнемо вагомих
Наш аптечний кіоск не
результатів тоді, коли дис завжди забезпечений по
пансеризація у дільничних трібними ліками. Що на це
лікарнях буде поставлена може відповісти наш фельд
так, як того вимагає Проект шер 3. Я- Крендель? Вимо
«Основні напрями охорони ги хворих справедливі. І це
здоров’я населення».
не для одних нас характерно,
Запобігти хворобі легше, Необхідно побільше техніки,
ніж її лікувати. Це знає побільше ліків. Не імпортних,
кожен, навіть той, хто про а своїх, вітчизняних, і вже
медицину нічого не знає! зовсім загальне побажан
Правда, важко уявити та ня: нехай будується більше
ку людину. Сьогодні кожен стаціонарів.
Бо нерідко
вважає своїм обов’язком вкрай необхідно госпіталіговорити, що медицина від зуватн хворого. а місця
стає. Складне цс питання. нема...
Медицина наша дійсно зро
І ще одне питання, яке
била крок назад. Причин турбує Інаслікарів чи не
багато. Одна з них — мо найбільше.
—. Зайва
пнеаннральне рбличчя' лікаря. Я на. Часто через неї не ви
знаю, що в медицину при стачає часу як слід обсте»
ходять не тільки з велико жити пацієнта.
го бажання. На жаль. І то
Сподіваємось, що новий
му в їіас дефіцит на добро Проект допоможе вилікува
ту і (хоч як багато повто ти саму медицину. Під ци
рювалось, не зайве ще раз ми словами можуть підпи
нагадати) милосердя. Яким сатися всі члени колективу
вії уявляєте собі лікаря? залізннчної
Добрим, чуйним, милосерд від їхнього амбулаторії. Це
імені ставлю я
ним, ніжним, уважним.
свій підпис.
Ми, лікарі, маємо справу
Г. КОКІНА,
з людським здоров’ям, іно
заступник головного ліді життя людини у букваль
каря залізничної амбу
ному значенні залежить від
латорії станції Кірово
пас, від мене особисто, від
град.

Ужинок «Сівача»
«Сівач»Єзв?твував пХтк Васнл? "ОЛОДЧНО1 "ітстуді’
своє нове оповідання «Ти ї»? ьондар. 3(Н прочитав
ав
-ананінули до^омуД "° аВТОбусу’ студент, що їде на
?андр Перлюн ЛГРПетроРДовбн'2арИса Напюжна> Олек•ідзначили, що твір напЯсано8«^ У свої* вистУпах
Добреі рознрито психологічний поптТЛРН°’ 3* гумор°"’
роя. Разом з тим стулійн ,=С?=,портрет головного гебракує сюжетного заУвДршення
’ Що опов'АаннЮ
Нор?н ь^Олег 3ВеличкоС"він?!>рШш2РОЧНлали Антоніна
Сергій Коричев
тор шило, Олег Доценно та
Щоденник «Сівача» вела Ніна Данил.нно.
В. ВАСИЛЕНКО.
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«Молодий комунар»

ОБКОМ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС АНКЕТА
Кіровоградський
обком
комсомолу оголошує кон
курс на заміщення двох ва
кантних посад інструкторів
відділу комсомольських ор
ганізацій.

Юнаки і дівчата, які бажають взяти
участь у конкурсі, повинні заповнити і
пред’явити в обком комсомолу анкету
до 10 жовтня 1987 року.

. У конкурсі можуть взяти участь ком
сомольські працівники і активісти, мо
лоді комуністи віком до 26 років включ
но, які мають вищу освіту, стаж робо
ти за спеціальністю не менше одного
року.

ім'я

по-оаіькові.

2. Рік народження

Після попереднього розгляду докумен
тів, конкурсна комісія запросить претен
дентів на співбесіду, про що буде пові
домлено додатково.

3. З якою року є членом (кандидатом у чл. КПРС)
4. У якому році, який навчальний заклад закінчили?

Довідки можна отримати по телефону:
4-74-11.

5. Спеціальність за освітою

Наша адреса:
м. КІРОВОГРАД,
вул. КАРЛА МАРКСА, 41, ОБКОМ
ЛКСМ УКРАЇНИ.

КОНКУРСНА КОМІСІЯ
ОБКОМУ ЛКСМУ
Володимир ІВАНОВ —
другий секретар
обкому
ЛКСМ України, голова
комісії.
Члени комісії:
'Я^іександр ГО РОД Н И Й
— інструктор
обкому
ЛКСМ України, член обкому комсомолу.
Микола ЦУКАНОВ
завідуючий відділом
po
бітничої і сільської молоді
обкому ЛКСМУ, член об
кому комсомолу.

1. Прізвище

Сергій МАЛЬОВАНИЙ
— перший секретар Кіровського
райкому ЛКСМ
України м. Кіровограда,
член обкому комсомолу.
Гліб подковськии
— директор Федорівської
середньої школи Кірово
градського району,
член
обкому комсомолу.
Віктор БОЛГАРИН —
помічник начальника політвідділу обласного уп
равління внутрішніх справ

6. Стаж роботи за спеціальністю, одержаною у вузі
7. Місце роботи, посада, яку займаєте в даний час

з комсомольської роботи,
член обкому комсомолу.
Петро БІЛОУС—маши
ніст електровоза локомо
тивного депо станції Зна
м’янка. член обкому ком
сомолу.
Олександр
СЕЛА Е ПИ
ХИ! — голова колгоспу
«Рассвет» Бобрннсцького
району, член обкому ком
сомолу.
Сергій ЛУЦЮК — за
ступник голови правління
колгоспу імені Калініна
І Іовгородківського району
но роботі з молоддю, член
обкому комсомолу.

8. Членом яких партійних, радянських, комсомольських, профспілкових і ін
ших виборних органів є?

9. Які комсомольські доручення виконували і виконуєте?

10. Які урядові, комсомольські та інші нагороди маєте?
ll. Сімейний стан (вказати склад сім’ї)

12. Домашня адреса і телефони (службовий і домашній)

Коментар другого секретаря обкому ЛКСМ України В. Іванова
Січневий (1987 р.) Пленум
ЦК
КПРС, XX з'їзд ВЛКСМ приділив сер
йозну увагу кадровій політиці. На з’їз
ді нашої Спілки роботу з кадрами бу
ло названо головною ланкою перебу
дови в комсомолі. Я, мої колеги гли
боко переконані в тому, що стиль ро
боти комітетів комсомолу, комсомоль
ських організацій визначають їх вата
жки. Життя неодноразово підтверджу
вало, що там. де керівник є справжнім
^дером, пред’являє до себе самі висо„) вимоги, критично оцінює досягнуте,
там справи завжди на висоті.
Особливо ця думка вірна по відно
шенню до молодіжного колективу. Юна
ки і дівчата категоричніші в своїх суд
женнях і бажають бачити своїм ва
тажком людину, яка поєднує в собі
діловитість із знанням, особисту скром
ність і непохитність волі, принципо| вість.
к
Старий механізм роботи по підбору
|, кадрів, коли на перший план висува-
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лися, як правило, тільки анкетні дан., т жди потрапляла, як кажуть, в поле
коли питання де і скільки працював іі зору. Така категорія людей, яка бажа
(теж важлива деталь) затьмарювали і ла працювати, здебільшого не
мала
головне: як людина справлялася
зі іі прямого виходу на
комсомольський
своїми обов’язками, якої думки
про f комітет. Погодьтеся, не кожен юнак чи
неї колектив, що він зробив для ньо <> дівчина прийде в райком комсомолу і
го. Ми вважаємо, що такий механізм і запропонує свою кандидатуру, сказав
саме і породжували деякі недоліки.
t
Давно назріла необхідність, і комсо іf ши, що хоче працювати в комсомолі.
Та й відношення до таких людей на
мольський працівник постійно це від f сторожене: можливо, вони в
цьому
і
чуває в своїй повсякденній діяльності, / шукають якусь вигоду для себе.
створити всі умови, щоб
ініціативні,
У даному випадку найсильнішим сти
талановиті, неформальні лідери, котрі і
справою довели своє вміння здружити t мулом є бажання. Тому ми в сьогод
і повести за собою молодь, як можна іі нішній обстановці, коли ламаються сте
більше наповнювали
комсомольські іі реотипи минулого і з’являються нові
форми діяльності, коли в час перебу
органи.
і
комсомоль
Раніше доводилося часто чути, що, і дови динамічно ведеться
ська робота, вирішили підтримати і да
мовляв, коли освіта є, віком молодий,
ти реальну можливість кожному про
то всьому іншому з часом можна нав
явити себе в суспільно корисних спра
читися Звичайно, з цим можна пого
вах.
дитися, але навчання піде на користь
З цією метою секретаріат
обкому
тому, хто бажає займатися суспільною
комсомолу підтримав ініціативу відділу
працею. Ця категорія молоді не зав-

\
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УЛЬТУРА в загоні»—чули таку фразу? За нею, зо цих послугах викопуємо, і
крема, іній на стінах сільських будинків культури, тут значна частина вируч
ки — від платних танців.
пудові замки на зачинених через відсутність спеціалістів
— А як із матеріальною
.у клубах, поламані стільці, розшарпані магнітофони і лис базою
клубних закладів —
ти з підписами «Молодь села» та текстами: «У нашому інструментами,
меблями,
клубі нічого не проводиться»... Справедливості ради тре опаленням?
ба сказати, що з деяких районів таких скарг майже не
— Непросто діставати і
йадходигь. Голованівський — серед них. Розмова із за- рідке пальне для клубів,
Жйочим відділом культури Голованівського райвикон але, думаю, що в холоди в
кому О. О. ПОПСУЙКОМ — спроба довідатися, як у усіх буде тепло. На апара
районі вирішується «клубна» проблема.
туру обласне управління
культури виділило 11 ти
сяч.. і клуби її мають. Не
від нас залежить, що не
можна за безготівковим ра
хунком купувати ті ж стіль
ці, батареї, труби, скло. Че
рез це часто кошти ніби і є,
т- Оленсандре Олександ поселяють у будинки
для
ровичу, проблема
з пробспеціалістів.
лам для сільських будинків

К

«ВРАНЦІ ГРОШІ-

культури — кадри

спеціа-

— у райцентрі так само?

— На жаль, ні. У Голованівську із житлом справи
погані. ї управління куль
тури на будівництво гро
шей не дає. Приватні квар
тири оплачуються в рай
центрі тільки дипломова
ним спеціалістам, а в селі—
всім.

комсомольських організацій про кон
курсне заміщення вакантних
посад.
І Даний конкурс станс початком пере
f ходу на нову систему підбору комсо
\ мольських кадрів, починаючи від звіль
і неного секретаря комітету комсомолу
/ ’ і закінчуючи секретарем обкому.
і
До складу комісії входять люди, ко
t
/ трі за думкою працівників обкому ком
і
і сомолу, найбільш підходять для цієї
t роботи. Однак, остаточне рішення по
f
<* кандидатах буде за трудовими колек
і тивами, де вони працюють.
Оголошуючи конкурс, обком комсо
/
и молу
сподівається на зацікавлену
І
і участь у ньому комсомольських пра
і цівників, активістів, молодих комуніс
і
і
тів, усіх членів Спілки, кому дорогі ба
/ гаті традиції комсомольської організа
/
і ції області.
/
Ми впевнені, що подібна практика
/
і
по підготовці кадрів знайде місце в
f
і діяльності кожного райкому і міськко
• му комсомолу нашої області.
l'

t

жений режим роботи закла
дів культури потребам від
відувачів?

Не завжди. У жнивну по
ру па кіносеанси люди схо
дяться аж па початку оди
надцятої вечора, коли клуб
треба
скоро
зачиняти.
Клубним працівникам до
водиться появлятися на ро
боту пізніше і пізніше йти
з неї... У такі «кіиодні» не
має танців. Взимку ж об
11-й вже нікого в клубі не
має.
— Що б ви ще назвали як
проблему у підвладній вам
сфері?

— Тс, що залежить теж
не від нас. Низьку зарпла-

ВВЕЧЕРІ СТІЛЬЦІ»

— У пас не всюди дипло
мовані фахівці працюють.
С хороші практики. Однак
взяли курс на те, щоб
а купити на них потрібні ре ту культпрацівників і від
дЖ^фахівці вчилися за
чі дуже складне — потріб сутність доплати за спеці
очно. За винятком, звичай
на готівка.
альну освіту. Хоч вісім кла
но. тих, кому залишилося
— Як у Ільфа і Петрова: сів закінчили,
хоч інсти
зовсім небагато до пенсії.
спочатку гроші, потім стіль
— Культурно - спортивні ці... Чи відповідає, на ва тут — одержують однако
Нині дев'ять чоловік із на
- перспективна шу думку, нинішній затверд- во...
шого району
вчаться б" комплекси
форма роботи чи ні?
Олекса п др ійськом у к у л ьт— Перспективна там, де
Солістку Свірневського БК Н. Я. Лагоду та троїстих
освітньому училищі. Троє— є багато організацій, що
музик із Межирічки записували для передачі по радіо
В інститутах культури.
перераховують
кошти
у
програмі «Промінь»; замість аварійних приміщень кіль
— Як вам вдасться утри
кох клубів зводяться нові; щодо форми дозвілля, про
мувати працівників?
Ось у фонд КСК. Конкретно по
нашій газеті минулого мі району вони непогано діють
яку останнім часом багато говорять — клубів за інтере
сяця було вміщено лист май у Голованівську та Побузьсами, — я не почула нічого... Словом, є успіхи, є і невда
бутньої
нультпрацівниці,
чі, однак із оплесками відносно того, що в Голованівнотра і хоче, і боїться їхати КОМУ. А де набереш тих ор
в село — а раптом не буде ганізацій, скажімо, у неве
ському районі не потрібне оновлення в культурній галузі
Квартири...
(мовляв, добре й так), варто зачекати.
ликому селі?
— Претенденти на ва— Чи є труднощі із впро
Знаю, що словесний висновок справ не поліпшить —
вадженням
платних
послуг?
селах району (в
— Є. На селі, зокрема, де
це можуть зробити тільки люди — діяльні, з фанта
бешеному бракує художзією. На час нашої розмови з О. О. Нонсуйком, їх, культ
щх керівників) одразу ж немає спеціалістів, — керів
працівників, було потрібно п'ять. Можливо, це повідом
^Держали б житло. Одніїа- ників гуртків. Реально має
лення зацікавить спеціалістів, — нагадаю змальовані
?ів влаштували б йа при мо гуртки крою та шиття,
завідуючим райвідділом культури перспективи з жит
ватні квартири й оплачува машинопису, в’язання, ан
лом.
'
аеробіки.
ні їх із розрахунку 20 крб. глійської мови,
Н. ДАНИЛЕНКО,
Иа місяць і покривали ви- Хочемо зробити ЛЯЛЬКОВІ!II
спецкор «Молодого комунара».
7Рати на комунальні послу- театр для обслуговування
Голованівський район.
г”- Сімейних господарства шкіл і дитсадків. План по

ні заявки подали понад />0
бажаючих. Але незважаючи
навіть на тану невелику па
перший погляд цифру, спра
ва зрушила з місця.
Вже
знайдено приміщення
під
штаб. Завершено роботу по
розробці статуту і положен
ня про МЖК-2, за
яними
житиме новий компленс, го
туються
проекти
інших
важливих документів.
Всі
організаційні питання було
вирішено на зборах воїнівінтернаціоналістів
минулої
неділі. І прямо зі зборів усі
рушили на недільник \ при
міщення штабу МЖК-2.

У ДОБРУ ПУТЬ,
МЖК-2!
Про створення
молодіж
ного житлового комплексу
□ обласному центрі кіроворадці вже
знають.
І ось
крім МЖК-1 на околиці міс
та почав діяти МЖК-2. За
його
створення
взялися
хлопці, які виконували ін
тернаціональний
обов'язок
в Демократичній Республіці
Афганістан.
Ян повідомив
голова оргкомітету
МЖК-2
Валерій Гусельнинов, вступ-

Оргкомітет нового моло
діжного житлового комп
лексу обрав правильний на
прям, використовуючи .дос
від організаційно-виконав
чого комітету МЖК-1.
...Незабаром у Кіровогра
ді буде закладено першу
панель першого будинку
МЖК-2. І нині ми кажемо:
«У добру путь. МЖК-2!».
А. АВДЄЄВ,
голова пресцентру Кіро
воградського МЖК.

КОМУ ПОДОБАЄТЬСЯ РОК...
«Колапс», «Поліс», «Вітрина», «Буквар», «Колан» —
представники цих кіровоградських рок-груп разом ів
любителями рок-музики провели попереднє обговорення
питання про створення міського рок-нлубу. Студент пед
інституту Оленсандр Риба розказав про досвід роботи
рок-факультету молодіжного центру «Світ захоплень» у
Дніпропетровську, куди їздив за відрядженням обкому
комсомолу. Зокрема, він запропонував статут рок-нлубу,
який присутні схвалили після певних коректив.
Майбутньому рок-клубу виділено приміщення на зра
зок кафе «Крижинка» по вулиці Компанійця, 34. Підвал
потребує ремонту, після чого рокери планують обладна
ти там студію звукозапису і щось на зразок нафе, де
можна буде поговорити про музику, обмінятися новина
ми тощо.
26 вересня об 11 годині в міському Палаці культури
імені Компанійця питання про створення рок-клубу буде
вирішено остаточно. На зборах можуть бути присутні всі
бажаючі.

Редактор

Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

4 стор.

— 24 вересня 1987 року

«Молодий комунар»

КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ
КОМБІНАТ ОБЛАГРОПРОМУ

\

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ

УКООПТОРГРЕКЛАМА
Картоплю, цибулю, часник
в
необмеженій
кількості закупо
вують у населення
заготівельні орга
нізації споживчої
кооперації.

Сільськогоспо
дарська продук
ція повинна відпо
відати
вимогам
державного стан
дарту.

Оплата — за до
мовленістю: до 20
копійок за кіло
грам картоплі, до
40 копійок за кі
лограм цибулі та

до 2 карбованців
за кілограм час
нику.
Розрахунок
—
готівкою
через
каси заготконтор,
поштовими пере
казами або пере;
рахуванням
на
особисті рахунки
в ощадкасах.
Здавачі, за ба
жанням, забезпе
чуються мішкота
рою, можуть ско
транристатися
заготіспортом
вельної контори.
Шановні товари
ші! Здавайте кар
топлю,
цибулю,
часник на прий
мально - заготі
вельні пункти спо
живчої коопера
ції!

на курси по підготовці:
електриків по ремонту
електроустаткування трак
торів і автомобілів (1 міСЯЦЬ):
! О4
газоелектрозварників (2,5
місяця);
машиністів
холодиль
них установок (1.5 місяця);
«вс»
водіїв категорії
(5 місяців);
внемеханізаторів по
сенню безводного аміака
(1 місяць);
слюсарів-наладчиків гід
ростатичної
трансмісії
ГСТ-90 (0,5 місяця);

\
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І

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. О. С. ПУШКІНА

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СЛУХАЧІВ :

І

Укооптсргреклама.

ЛЮБОВ І ШАНА

ХЛІБУ

ЛІБ — найвагоміше уособлення праці тисяч людей,
праці, вкладеної в кожну його крихту.
ХХлібом
зігріті свята і будні, хлібу в кожній родині—
найпочесніше місце.
Дбайлива господарка ніколи не купить хліба більше,
ніж його потрібно для сім'ї, не викине скоринку або
черствий окраєць. І коли все ж таки трапляється, що
хліб черствіє — дайте йому «друге життя». Навіть
черствий хліб залишається хлібом. З нього можна при
готувати десятки смачних страв. Ознайомтеся з де
якими рецептами страв, головним компонентом яких є
черствий хліб.

САЛАТ «ЧАРОДІЙКА»

Черствий житній хліб, відварену картоплю, огірки
нарізати тонкими скибочками, заправити майонезом,
викласти гіркою, оформити яйцем і залишком
майо
незу.
На одну порцію: хлі
ба житнього черствого —
14 г, картоплі — 50 г,
огірків солених чи сві
жих — 25 г, майонезу —
15 г, п’яту частину яйця.

ТЕРТИЙ ХЛІБ ІЗ СМЕТАНОЮ
Білий черствий хліб натирають на тертці, обсмажу
ють на вершковому маргарині. Збиту сметану з цукром
(до утворення пишної маси) змішують з охолодженим
підсмаженим хлібом. Подаючи страву на стіл, її викла
дають у мілку тарілку, а зверху поливають варенням.
Тертого черствого білого хліба — 50 г, вершкового
маргарину — 5 г, сметани — 50 г, цукру — 3 г, ва
рення — 15 г.
ХЛІБНИЙ НАПІЙ
Черствий пшеничний хліб підсушують, заливають
окропом, дають настоятися протягом доби. Рідину про
ціджують і кип’ятять, додавши цукру. Охолоджують,
додають яблучного соку. Напій п’ють охолодженим.
На 200 г напою — 50 г черствого пшеничного хліба,
третина склянки яблучного соку, половина столової
ложки цукру, півсклянки окропу, 1 г лимонної кислоти.
Укоопторгреклама.
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на підготовче відділення без відриву від виробе!
пицтва (заочна форма навчання) та з відривом від !
виробництва (денна форма навчання).
,1
Прийом проводиться на такі спеціальності:
заочна форма — російська мова і література, пе
дагогіка і методика початкового навчання;
денна форма — українська мова і література, фі
зичне виховання, іноземна мова (англійська і ні
мецька) .
Вступники подають такі документи: заяву на ім’я
ректора, направлення встановленого зразка, харак
теристику, підписану керівниками підприємства (вій
ськової частини), партійної, комсомольської і проф
спілкової організацій, завірену печаткою, документ
про середню освіту (оригінал), витяг із трудової
книжки (книжки колгоспника), завірений керівником
підприємства чй колгоспу, медичну довідку (форма
№ 086/у), шість фотокарток 3X4 см.
Вступники особисто пред’являють паспорт, вій- •
ськовий квиток або приписне свідоцтво, а при за
рахуванні — трудову книжку.
Прийом документів на заочну форму навчання -- < »
до 25 вересня (для звільнених із лав Радянської Ар
мії — до 1 грудня), па денну форму — з 1 жовтня
до 10 листопада (для звільнених у запас із лав Ра > •
*
дянської Армії — до 15 січня).
Співбесіди па заочну форму — по 25 вересня, на^
денну форм}’ — з 11 по 25 листопада.
Початок занять: заочна форма — з 1 жовтня, ден
на — з І грудня.
Строк навчання: заочна форма — 10 місяців, ден
на форма — 8 місяців.
Умови прийому
На підготовче відділення приймаються юнаки і дів
чата із закінченою середньою освітою з числа пере
дових робітників, колгоспників, звільнених у запас
із лав Радянської Армії і Флоту, старших піопервожатих міських і сільських шкіл за направленнями
промислових підприємств, будов, організацій тран
спорту і зв’язку, геологорозвідувальних і топографо- §
геодезичних організацій, радгоспів, колгоспів, між о
господарських підприємств і промислових об’єднань
у сільському господарстві, командування військових 45
частин, загальноосвітніх шкіл за рішенням загальних
зборів і рекомендаціями партійних, комсомольських і
профспілкових організацій.
Рекомендовані на навчання повинні мати на час
розгляду питання про направлення не менше двох
років безперервного стажу роботи на останньому
місці роботи.
Зарахування проводиться за"результатами співбь^
сідн.
Довідки можна одержати в деканаті підготовчого ;
відділення за адресою: 310050, м. Кіровоград, :
вул. Шевченка, 1, кімн. 19. Тел. 9-31-30.
;
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ХЛІБНІ ФРИКАДЕЛЬКИ

:
КІРОВОГРАДСЬКИЙ ІНСТИТУТ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ

ДО БУЛЬЙОНУ

Цибулю нарізати куби
ками і
пропасерувати.
Черствий пшеничний хліб
замочити у воді, віджа
ти, додати спасеровану
цибулю, подрібнену зе
лень, збитий білок та жов
ток, сіль, перець і добре
вимішати.
Сформувати
фрикадельки і припустити
в
невеликій
кількості
бульйону до готовності.
Класти в тарілку з буль
йоном перед поданням.
На 400 г м’ясного буль
йону. хліба пшеничного
черствого — 25 г, цибу
лі — 15 г, жиру — 2 г,
води — 25 г, п’яту части
ну яйця, перець, сіль, зе
лень за смаком.

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ
на вечірні та заочні під
готовчі курси.
Заняття
проводяться
тричі на тиждень, вечора
ми, за програмою вступ
них екзаменів, для заоч
ників один раз на місяць
(в одну з неділь) працює
консультпункт.
Приймаються особи з
середньою освітою, а та
кож учні
10-х
класів,
училищ і технікумів.
Для вступу треба пода
ти такі документи:
заяву на ім’я ректора,
квитанцію про
внесення
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плати за вечірнє навчай-- ;
ня — 45 крб. і заочне на
вчання — 36 крб. за весь
період. Гроші можна пе-^ ’
рерахуватн у будь-якому®?
відділенні зв’язку
поні';-' ;
товим переказом на поточний рахунок № 14118 ;
на ім’я КІСМу.
::
Прийом документів що- : :
дня, крім неділі, з 9.00 до
18.30, у суботу — з 9.00
до 14.00 за
адресою: :
316017.
м. Кіровоград. ‘
пр. «Правди», 70-а, ауд. !:
105.
Ректорат.
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