
РАЙОННІ ШТАБИ «КП» ПОВІДОМЛЯЮТЬ:

Де купити

Запобігти

Секретар простоям

ДОСВІД1 ВИХОВАННЯ ТЕЖ• • с

А. БЕЗТАКА.

ДІЄВІСТЬ

товці насіння для сівби озимих.

2. Виробіть пропозиції для усунення недоліків.

листопадового
Пленуму ЦК

Начальник екстрактного 
цеху Е. І. ТУРИНСЬКИЙ:

— В нашому цеху пра
цює Леонід Горбенко. Зов-

допома- 
усвідо- 

дисцип- 
кожному

зміцненню 
ципліни.

Після
(1982 р.)

як швидше 
чітку роботу, 
втратам кор-

Член бюро комсомоль
ської організації підпри
ємства, друкарка Вален
тина ТИХОМИРОВА:

у відпустці

ЗАВДАННЯ ШТАБАМ «КП»
Пропонуємо «прожектористам» Новомиргородського районного штабу «КП» 

завдання:

1. Проаналізуйте причини незадовільної роботи господарств району по підго-

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯІ

Виходить з 5 грудня 1939 р.

ОбОШИ
хвилйні-сувории

ЛІК І

Четвер, 4 серпня 1983 року

ВАРТО БУЛО Б ЗОСЕРЕДИТИ ТЕПЕР ГО
ЛОВНУ УВАГУ НА ТАКИХ ЦІЛЯХ ЗМАГАННЯ, 
ЯК ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ, ПОЛІП- 
ШЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПО
ТУЖНОСТЕЙ, СИРОВИНИ, ЕНЕРГІЇ, РОБОЧОГО 

ЧАСУ».
(Із промови Генерального секретаря Цент

рального Комітету КПРС товариша Ю. В. 
Андропова на Пленумі ЦК КПРС 15 червня 
1983 року).

Інспектор по кадрах 
Л. С. БОРОВА:

— Комбінат наш вели
кий: шістнадцять цехів.
Але молоді мало. Незва
жаючи на це, порушення 
■трудової дисципліни серед 
неї є. Ось, наприклад, 
вальцювальник Олександр 
Короткий. Загалом непо
гано працює хлопець, але 
бували у нього випадки 
вживання спиртних напоїв 
у робочий час, запізнень 
на роботу. Подібне можна 
сказати і про працівників 
маслоцсху Сергія Кривен
ка та Миколу Тюфтія. До 
всіх них були вжиті суво
рі заходи: заслухали на 
загальних зборах цехів, я 
яких воші працюють, від
мовили в одержанні три
надцятої заробітної пла
ти, місячної премії.

хліб?
Як повідомив редакції 

перший секретар Гайво- 
роиського райкому ком
сомолу Володимир Дем
ченко, члени районного 
штабу «КП» провели 
рейд-перевірку продо
вольчих магазинів міста. 
Адже розпорядок їхньої 
роботи, забезпеченість то
варами першої необхід- ------, — ------  не т}ль.

на на- 
впливає 
викорн-

щук, Надію Корчая і 
Зою Берсзовську зобов'я
зано виправити станови
ще і проінформувати 
районний штаб «КП» 
про усунення вказаних 
недоліків.

— Наша комсомольська 
організація порівняно не
велика — 15 комсомоль
ців. Злагоджено, чітко 
працює бюро, очолюване 
молодим комуністом Вале
рием Зеленськнм. Пору
шень трудової дисципліни 
у нас немає. Молодь пра
цює добре. Приклад пода
ють начальник зміни, ком
сомолка Тетяна Бебешко, 
молодий електрик Олек
сандр Махновець, апарат
ник Олександр. Варфоло
меев та інші.

сім недавно у нього була 
ціла низка порушень тру
дової дисципліни: випивав 
у робочий час, запізнював
ся па роботу, неввічливо 
розмовляв із начальником 
цеху, його особиста спра
ва була розглянута на за
гальних зборах цеху, а по
тім — на товариському 
суді підприємства. Леонід 
дав слово, що подібного 
більше не станеться. Ос
таннім часом працює доб
росовісно.

Із наведених розповідей 
стає зрозумілим, що ком
сомольська організація 
стоїть осторонь усіх цих 
порушень трудової і ви
робничої дисципліни. Ні
яких заходів не вжито, 
аби попередити порушення. 
Валентина Тихомнрова не 
могла пригадати, коли бу
ли засідання комсомольсь
кого бюро або комсомоль
ські збори з питань зміц
нення трудової ДИСЦИПЛІ
НИ, аргументуючи це тим, 
що секретар комсомольсь
кої організації у відпустці, 
а вона нічого вс знає.

Так і не зміг я точно 
дізнатися, скільки на під
приємстві комсомольців: 
п’ятнадцять — за слова
ми В. Тихомнрової. А як
що вірити начальнику від
ділу кадрів К. І. Алексєєн- 
ко, то їх взагалі сім. Мо
лодь не складає і двадця
тої частини від усіх пра
цюючих. Отож дивує тс, 
що на олійжиркомбінаті не 
можуть уточнити кількість 
спілчан. Усе це говорить 
про бездіяльність комсо
мольської організації під
приємства.

Механізатори колгоспу імені Фрунзе Кіровоградсь
кого району з року в рік одержують високі врожаї 
сільськогосподарських культур. Це — наслідок впро
вадження нової технології обробітку грунту (безвід- 
вальним методом), а також високий рівень організа
ції прані і дисциплінованість.

У колективі, де трудиться комсомолець Василь 
КОЧЕРЖЕНКО, добре знають ціну робочої хвилини. 
Тож не дивно, що Василь — минулорічний випускник 
місцевої середньої школи — одразу став працювати 
з перевиконанням норм.

Фото В. РЕШЕТНИКОВА.

Нинішнього року район
ний штаб «Комсомольсь
кого прожектора» плану
вав провести 12 рейдів- 
перевірок. Час, однак, 
вніс у ці плани корективи. 
Вже нині на рахунку «про
жектористів» штабу понад 
20 тотальних перевірок, 
рейдів, виїзних засідань. 
Практично всі найважливі
ші сільськогосподарські 
кампанії контролювалися 
нами; не випадали з поля 
зору районного штабу і 
питання торгівлі та побуту, 
відпочинку молоді. Особ 
ливу ж увагу приділяли 

трудової дис-

КПРС сектор резервів ви
робництва переглянув 
свою роботу, з тим, щоб 
рейд-перевірки не зводи
лись лише до фіксації по
рушень чи фактів безгос
подарності, а стали дійо
вішими, ефективнішими. 
Члени сектора подали ме
тодичну і практичну допо
могу штабам «КП» на міс
цях, залучили до прозе 
дення рейдів комсомоль
ських активістів, молодих 
виробничників.

«Прожектористи» райо
ну активно включилися в 
громадський огляд облас
ного штабу «КП» і редак
ції газети «Молодий кому
нар» «Робочій хвилині — 
суворий пік!» Вже прове-

Чому низькі середньодобові прирости живої ваги великої рогатої худоби на 
дорощуванні і відгодівлі у спецгоспі імені Ватутіна? Як пояснити той факт, що 
молодь неохоче йде працювати на ферми господарства? Ці запитання ми адре
суємо «прожектористам» Кіровоградського району. Особливу увагу радимо 
звернути на стан трудової дисципліни в господарствах, на дієеість роботи штабів 
і постів «Комсомольського прожектора».

Про результати перевірок проси/ло повідомити редакції де 15 серпня.

Громадський штаб огляду «Робочій хвилині — суворий лік!»

пості, як відомо, 
кн позначається 
строї людей, а й 
на ефективність 
стання робочого часу. 
Так, наприклад, у мага
зинах №№ 25, 26, 27 і 
міськкоопторгу о 18-й го
дині не було хліба. Лю
ди, у яких закінчився 
трудовий день, з надією 
очікували, що його ось- 
ось завезуть, але дарем
но. «Прожектористи» 
звернули увагу і на тс, 
іцо стеля у магазині 
№ 25 протікає, стіни при
міщення в антисанітар
ному стані, не працює хо
лодильник.

Подібне можна було 
спостерігати й у магази
ні № 20. У магазині 
Лз 27 теж не було хліба. 
Завідуючих магазинами, 
комсомолок Ольгу Полі-

і втратам
Напружена пора у 

сільських механізаторів 
— триває заготівля кор
мів для громадської ху
доби. «Прожектористи» 
Новгородківською район
ного штабу перевірили 
ряд господарств. З’ясу
валося, що через пере
вантаження автомашин 
спостерігаються значні 
втрати зеленої маси при 
транспортуванні. І не 
тільки від цього: дороги 
від поля до кормозаготі
вельних пунктів у бага
тьох місцях погано про- 
грейдеровані. Молоді 
дозорці не залишили без 
уваги і той факт, що ав
томашин» часто простою
ють через поломки ком
байнів. Рейдова бригада 
підказала, 
налагодити 
запобігти 
мів.

ли більше сорока рейдів. 
У їх ході були не тільки 
виявлені факти порушень 
розпорядку дня, неефек
тивного використання ро
бочого часу, а й зроблено 
глибокий аналіз причин, 
які їх породжують, вивче
но стан обліку трудової 
дисципліни, використання 
кормів і паливно-енерге
тичних ресурсів у біль
шості господарств району.

Після рейдів ми взяли 
собі за правило контролю
вати, як втілюються в 
життя рекомендації, пора
ди і рішення, вироблені 
спільно з комітетами ком
сомолу у ході обгово
рення результатів переві-

рок. Нині у більшості гос
подарств району встанов
лені стенди, систематично 
випускаються стіннівки 
«КП», «гострі сигнали» то
що. Про результати рей- 
дів, проведених районним 
штабом, час від часу пові
домляє районна газета. 1 
це зрозуміло, адже пра
цівник її, Любов Носенко, 
— один з найактивніших, 
членів штабу. Цим самим 
ми намагаємося більше 
уваги приділяти вихованню 
молодих людей, 
гаємо їм глибше 
мити високу ціну 
лінованості на 
робочому місці.

В НАРІВНИЙ, 
начальник Компаніїв- 
ського районного шта
бу «КП».

ик?пТ..пйаайй<

Головне завдання «Комсомольською прожектора» 
.— організовувати, викривати, висвітлювати Дозор
ці ж радгоспу «Україна» Маловнсківського району, 
як свідчать факти і даний знімок, цього мабуть, не 
розуміють. Тому й зяє місяцями порожнечею вітрина 
«КП». Фото В. ГРИБА.

«НА РОБОТУ — 
ЧЕРЕЗ «ЛАЗІВКУ»

Під таким заголовком у 
«Молодому комунарі» 4 
червня було надруковано 
критичну кореспонденцію 
про порушення трудової 
дисципліни робітниками 
Кіровоградського заводу 
дозуючих автоматів.

Як повідомила секретар 
партійної організації під
приємства В С. Романен
ко, фанти, наведені в пуб
лікації підтвердилися. Не
давно на заводі проведе
ні комсомольські збори, 
на яких обговорювався 
виступ газети. Нині стано
вище виправляється. Вста
новлено графін чергування 
на прохідній неріоників за
воду. Активізував роботу 
«Комсомольський прожек

тор».



2 стор «Молодий комунар» 4 серпня 1983 року

ГМНгИЧі1 .ЖДЗ ------ П*

Щедро вродили вишні, яблука, груші с саду колгос
пу імені ДзерЖинського Компаніївського району. І в 
тому, що господарство вже здало державі 45 тонн ви
шень і черешень, 50 тонн яблук і груш, немала заслу
га й учнів шкіл селища Компановки. Адже вони при
йшли на поміч старшим у період збирання урожаю 
фрунтів і ягід. ..лттсиилНа знімку: старшокласниця Таня МАТВіенко — 
одна з найзавзятіших помічниць. ,,Лг-л

Фото Л. МИРГОРОДСЬКОГО.

СТО ДОРІГ — ОДНА ТВОЯ

або як вирішується кадрове питання у колгоспі імені 
Калініна Новоархангсльського району.

Отже, наша розмова не нова, але завжди сучасна 
і злободенна. Вона — про село, в якому ти народив
ся, виріс, закінчив школу, вперше в житті покохав... 
Про село, де тобі знайомий кожен будинок на будь- 
якій вулиці, кожна стежина на околиці. Вона — про 
землю, іцо як чародійка: хоч раз попрацював на ній, 
взявся зробити якесь хороше, потрібне людям діло, 
повік від неї вже не піти. Так, певно, цс трапилось у 
більшості випускників Кам’янецької середньої шко
ли. Втім, не будемо забігати наперед. Розкажемо все 
по порядку.

[Володимир
Ломський

£

і його друзі
Чотири роки вже 

йшло відтоді, як «Молодий 
комунар» у нарисі «Село 
моє, доле...» розповідав 
про випускників місцевої 
школи. По-різному склали
ся долі-дороги кожного з 
них. Одних привабило міс
то, захотілося попрацю
вати на великих фабриках 
і заводах, інші ж (а їх ви
явилася більшість), при
йшли до висновку, що на 
рідних землях «і дим со
лодкий та приємний». Тоді 
Володя Ломський лірично 
сказав: «Людина — як
квітуче дерево. Треба, щоб 
жодна квітка не падала 
пустоцвітом, а перетворю
валася в плід, потрібний 
людям», його слова не 
були, голослівними. Шкіль
ну парту хлопець зразу ж 
змінив на кермо колгосп
ного трактора. Разом із 
Володею іще десять хлоп
ців і дівчат, його одно
класників, написали заяви: 
«Прошу прийняти мене на 
роботу в колгосп».

Прикладів про те, що 
частина випускників деся
тикласників відразу після 
школи залишається пра
цювати в рідному колгос
пі, у нашій області нема
ло. Як правило, їх багато 
саме в той рік, коли тіль
ки-но видали на руки ате
стат зрілості. Через рік.

про-

дивись, а тих хлопціи і дів
чат менше вдома зостало
ся. Хто куди подасся. Одні
— служити в армію, другі
— вчитися, треті — ліпшо
го щастя шукати, ніж у 
селі. А ще через рік тієї 
молоді іще поменшає. Про
те цей приклад зовсім не 
характерний для Кам’яне- 
чаго. і тут якраз буде до
речним таке: за останніх 
п'ять років із 134 випуск
ників половина не зміни
ла місця свого проживан
ня, й успішно трудиться □ 
колгоспі. А з однокласни
ків В. Ломського '
лишилися Сергій 
ренко і Віктор 
Станіслав Бабко 
Лис, Володимир ..
ник і Валерій Дядечко. А 
ще Ольга Хміль (сона 
пташницею працює), Ми
хайло Шиятий, Сергій Кри- 
жанівський... Добре від
служили хлопці службу в 
рядах Радянської " '
додому повернулися, 
колгоспі на т“ -------
сподівалися, 
правління 
вирішило з ними суто жит
тєві питання. Хто одру
жився, при потребі виділи
ло колгоспні будинки і 
квартири. Стосовно ж ро
боти, то, мабуть, незадо- 
волених теж практично не 
було. Майже всі одержали 
справну техніку.

Земне ТЯЖІННЯ... 
вимірювати 
м’янечому, колгоспі 
Калініна, воно — в добрих 
справах молодих колгосп
ників.

Наші спільні

в селі за- 
Нечипо- 

Г оменюк, 
і Василь 
Майдан-

Армії і 
в 

їх чекали І 
Спочатку 

господарства

Чим
його? У Ка- 

імені

турботи
Монолог директора шко

ли О. І. Стрільця:
— Часто доводиться чу

ти від своїх колег — ди
ректорів шкіл, учителів:

«1 профорієнтаційна робо
та у нас ведеться на .на- 
лежкому рівці, і постійно 
зустрічаємося з передови
ками сільськогосподарсь
кого виробництва, голов
ними спеціалістами госпо
дарств—не хочуть випуск
ники залишатися в селі. 
Рвуться хто куди, аби 
тільки не вдома, не в селі. ■ 
У чому ж річ?»

Я так вважаю: сина в
таких випадках і школи, і 
колгоспу. Перші, певно, 
про сільські спеціальності 
розповідають так, між ін
шим, як про ті, що всім 
давно відомі. Другі ж не 
бачать у сьогоднішньому 
школяреві міцні робочі ру
ки на завтра.

Шефські зв'язки між на
шою школою і місцевим 
колгоспом серйозно запо
чаткувалися десь років де
сять тому із оновленням 
матеріальної бази десяти
річки. Господарство побу
дувало нам прекрасне но
ве шкільне приміщення на 
450 місць, стадіон, виділи
ло кошти на обладнання 
кількох навчальних кабі
нетів і кабінету профорі
єнтації, центру естетично
го виховання і кімнати 
казок. Трудове виховання 
V нас не обмежується літ
ньою трудовою чвертю і 
уроками праці. Справжні 
уроки безпосередньо в по
лі, на току, на фермі учні 
одержують цілий рік. І від 
нашої допомоги в колгоспі 
ні разу ніхто не відмовив
ся.

Не пам’ятаю такого пер
шого вересня, ноли на 
шкільній лінійці не були б 
присутні керівники госпо
дарства. Частіше всього 
до нас приходить Георгій 
Григорович Ніколаєв — го
лова правління, його місія 
особлива: вручити заслуже
ні подарунки відмінникам 
трудової чверті. Отримую
чи їх з рук самого голови, 
у хлопців і дівчат з’являє
ться бажання іще раз до
вести, що вони можуть, 
вміють працювати, і не 
тільки як школярі, а як 
члени міцного, дружнього 
колгоспного колективу. 
Саме це в першу чергу і 
відіграло при виборі жит
тєвого шляху не тільки у 
випускників п"с;------
років, а й нинішніх. 
Василь Дудла, Д......
Вознии, Сашко Кушнір, 
Анатолій ПІддубний, Юрій 
Свиренко, Олег Шаповал, 
Василь Шиятий відразу 
після випускного вечора

попередніх 
Так, 

Дмитро

прийшли на роботу в кол
госп.

Паша школа і правлін
ня господарства розташо
вані поруч, точніше через 
дорогу. Тому щодня, йдучи 
на роботу, я маю змогу оз
найомитися з найсвіжіши
ми колгоспними новина
ми. Воші відображені у 
«блискавках», «Комсо
мольському прожекторі», 
стінгазетах, і як приємно 
стає на душі, коли бачу: 
Світлана І’ера тримає пер
шість серед доярок, і за 
зимовий період і зараз не 
поступається 
надоївши від 
перше півріччя 
грами молока. Добре тру
дяться мої колишні учні 
механізатори Сергій Ничи
поренко, Віктор Драган, 
Сергій Крижаїїівськпй. 
комбайнер Петро Топко, 
шофер Валерій Дядечко... 
Значить, наші спільні тур
боти були недаремними. 
Значить, дійшла до сер
дець і душ молодих наші 
наука.

лідерством, 
корови за 
2672 кіло

<Ґ

ЧВЕРТЬ ЛІТНЯ, ТРУДОВА

СПІЛЬНА
ПРАЦЯ 
ЗДРУЖУЄ

Із членами табору праці 
і відпочинку СИ1 № З 
м. Світловодська я позна
йомився прямо в полі, ко
ли ті саме підгортали кар
топлю у колгоспі «Дніпро».

— За нашою ініціативою 
правління господарства 
нам виділило іще 8 гекта
рів картоплі і кілька гекта
рів буряків, — повідомили 
школярі. — Працюємо у 
полі 4—5 годин. За кіль
кість і якість виконаної 
роботи у нас іде змагання 
між усіма загонами. Тому 
всі трудяться на совість.

Вихованці табору ретель
но обсапували рядки, ста
ранно доглядали за кож
ним кущем бульб, допома
гали один одному в робо
ті. В усьому відчувалось, 
що спільна праця здружує 
школярів, пробуджує у 
них колективізм, взаємо
виручку.

— Ви знаєте, — поділи
лася враженнями началь*

пик шкільного табору пра
ці та відпочинку В. М. Га
лон, — я уважно спостері
гаю тут за учнями 1 пере
коналася, наскільки муж
ніють у серйозній справі 
мої вихованці.

Школярі не тільки за
любки трудяться у полі, а 
й прекрасно відпочивають. 
Спортом займаються, і ти- 
мурівську роботу прово
дять, — ведуть операцію 
«Пошук».

Учні організували зі 
школярами Павлівни (тут 
дислокується табір) фут
больні матчі. А вечорами в 
таборі —1 музика, цікаві 
бесіди, конкурси.

Оля Познанська створи
ла тут агітбригаду. Олена 
Зривкіна в ній — солістка. 
Ігор Кіструль, Сергій Кар
пов — танцюристи завзя
ті, Олена Шумська — дек
ламатор, а Володя Каба
нець, Саша Турчин та На
дя Афанасьева самі скла
дають 1 виконують сценки 
на місцеві сюжети.

Старанно трудяться 1 
змістовно відпочивають 
школярі і в Подорожиен- 
ському та Глинському та
борах праці 1 відпочинку.

М. ОХРІМЕНКО.

м. Саітловодськ.

Архіваріус 
повідомляє, що...
Земельні володіння на

шої області перетинають 
лісосмуги. Насаджені вони 
до Великої Вітчизняної вій
ни та в післявоєнні рони. 
А початок покладено ще 
тоді, коли садив їх у ту
тешніх краях відомий вче
ний В. В. Докучаєв. Шум
лять тепер у Маловисків- 
ському районі докучаєвсь- 
кі лісосмуги, а на півдні 
області в Устинівському 
районі, буяє чудовий зеле
ний оазис — птахофабрика 
«Сагайдак», який назива
ють степовою перлиною 
КІровоградщини і облаго- 
родження якого теж зв’яза
не з ім’ям Донучасва.

Ф $ *
На Кіровоградщнні зро

сли відомі вчені — член- 
нореспондент АН УРСР 
професор В. Ю. Васильєв, 
академік АН Казахської 
РСР Б. О. Домбровсьний, 
доктор історичних наук 
І. І. Компанієць, лауреат 
Ленінської премії І. Ф. Гу- 
занов, радянський психо
лог Г. С. Костюк, відомий 
геолог А. К. Болдирсв, мо
вознавець віце-президент 
АН УРСР І. К. Білодід та 
багато інших.

Видатний вчений-слов’я- 
нозиавець ВІнтор Іванович 
Григорович працював у

Єлисаветградсьному реаль
ному училищі. Помер він 
у 1876 році в м. Єлиса- 
ветграді. На колишньому 
Петропавлівському кладо
вищі на могилі В. І. Григо
ровича в жовтні 1892 року 
було встановлено пам’ят
ник з білого мармуру.

* * *
В середині XVIII століття 

царський уряд змушений 
був зайнятися зміцненням 
своїх кордонів, щоб захис
тити їх від войовничих за
зіхань польської шляхти і 
спустошливих набігів та- 
таро-турецьних орд. На 
південно-західних кордо
нах російської держави 
збудовані ряд укріплень, в 
тому числі І фортеця 
св. Єлисавети. Фортеця 
була закладена за указом 
імператриці Єлисавети 
Петрівни генералом Глє- 
бовим (він же й перший 
комендант кріпості) у 
1754 році.

За період існування фор
теці в ній побували також 
видатні російські полковод
ці О. В. Суворов та М. І. Ку
тузов. У 1783 році тут роз
міщався штаб Бузького 
єгерського полку, яким 
командував М, І. Кутузов, 
Тут він навчав солдатів 
нових методів ведення вій- 
ни, склав топографічну 
карту навколишньої міс- 
цевост . В травні 1789 ро- 

КутУзов Раз°м з 
Єлисаветградським кінно- 
єгерсьним полком вирушив 
у похід проти турків, яні в 
^ТВ7 році знову почали 
війну з Росією. "*’**""

Замість резюме
Скільни пазів буваю в 

Кам’янечому, сі ільки раду
юсь за ті очевидні зміни, 
що відбуваються тут. От, 
приміром, як гриби після 
дощу ростуть колгоспні 
будиночки. І щороку де
сять молодих сімей справ
ляють новосілля. Будинок 
культури, музична і спор
тивна шноли, дають моло
дим кам’янеченцям можли
вість аж ніяк не відстава
ти від міських жителів. 
Спортом захоплюєшся — 
будь ласка, прямуй до 
спортзалу. Музикою ціка
вишся — тут тобі допомо
же музична школа, буди
нок культури. Проблеми 
шляхів у селі теж немає, 
бо 90 процентів вулиць за
асфальтовано.

I тому щиро віриш тим 
хлопцям і дівчатам, які не
давно закінчили школу, у 
творах на тему «Яким я 
уявляю своє майбутнє» на
писали:

— Залишаюсь в селі, бо 
тут багато хороших лю
дей, які завжди прийдуть 
на допомогу.

— Тишу люблю, зелень, 
а □ Кам’янечому все це є.

— Трактор мені дадуть. 
Новий, справний. Працю
ватиму від душі.

— Для чого заставляти 
себе жити там, де тобі не 
подобається, для чого ви
думувати собі «тридев’яте 
царство», лкщо воно тут, 
у Кам’янечому?

Т. КУДРЯ.
Новоархангельський 

район.

ОСОБИСТЕ

«МЕНІ
ЗА ПРИЛАВКОМ 
ТАК НУДНО...»

«... Я довго не наважу
валася написати в редак
цію, та ось бачите, все ж 
узялася за перо... Зараз 
мені так важко. Я не знаю, 
що робити.

Школу закінчила 1981 
року. Мріяла про медучи
лище, але не пройшла за 
конкурсом. У відчаї не 
знала, куди себе подіти. І 
саме тоді прочитала в 
«Молодому комунарі» ого
лошення про набір учнів в 
Кіровоградське професійне 
торгове училище. Щоб не 
пропали роки, подала до
кументи на продавця про
мислових товарів. Швидко 
пролетіли півтора року на
вчання. І ось я тільки те
пер зрозуміла, що зробила 
в жнгті помилку. Не для 
мене професія продавця.

Мені за прилавком так 
нудно, а особливо в залі 
самообслуговування. Ці- 
лий день там простоюєш.

Довго я так не витри
маю. Почну прогулювати 
робочі дні, і мене звіль
нять за прогули. Соромно 
зізнатися, але цього тіль
ки й хочу. Думала розра
хуватися, піти назовсім із 
торгівлі, але у відділі кад
рів сказали, що треба від
працювати два роки. Ду
мала, звикну, але нічого 
не виходить.

Допоможіть, підкажіть 
мені, що ж робити далі.

Світлана».
P.S. Ми не випадково 

друкуєлю лист Світлани. 
Нині багато хлопців і дів
чат, котрі закінчили вісім 
або десять класів, готу- 
ються до вступних екзамені ■*- 
нів у вузи, середні спеці
альні навчальні заклади. 
Ось саме тепер їм варто 
ще раз запитати самих се
бе: «Чи остаточний мій 
вибір, чи все я знаю про 
майбутню роботу, чи потім 
ніколи не пошкодую?..»

І, звичайно ж, ми чекає
мо листів із порадами, як 
же бути Світлані.



-4 серпня 1983 року --------------------------------------- «Молодий комунар» З С7Ср. “

Школа...
ві?^)<<та на будівельних майданчиках 
Липнязького цукрового заводу. Цього 
літа науку помилок і мінусів опановують 
тут студентські загони «Бригантина-83», 
«Товариш-83» з Кіровоградського буді
вельного технікуму.

Як ви думаєте, навіщо на пожежних 
ьцитах встановлені вогнегасники? Дивує
тесь, чому про таке елементарне запи
туємо. Я на перших порах теж дивува
лась. Спочатку грубому порушенню тех
ніки безпеки. А потім — кмітливості 
студентів. Посудіть самі — обладнати 

^простий вогнегасник під... умивальник_
не кожному прийде в голову така дум
ка. Але на те вони й студенти, аби виду
мувати. Тим більше при таких побутових 
умовах.

Нехай картина ранкового туалету сту
дентів вам не нагадус аврал пожежної 
команди. Не зважайте на метушню біля 
вогнегасників і мильниць. Коли придиви
тись, то в’ цьому хзосі, біганині можна 
помітити свою злагодженість, оператив
ність. Тут немає часу для зайвих розмов, 
суперечок. Бо, крім тебе, за кілька хви
лин повинні вмитись іще 29 чоловік із 
загону. А вогнегасників — один—два і 
нема. Не встигнеш — доведеться ходи
ти невмиваним до обідньої перерви 
(в їдальні є вода).

Певно, заступнику начальника по кад
рах і побуту комбінату «Кіровоград- 
важбуд» М. А. Мельниченку варто по
клопотатися про видання студентам-бу- 
-д&гльникам дипломів по рацпропози- 
ці'ях і нагородити заохочувальною пре
мією. Для першого разу хоча б кілько
ма. ^вальниками і справною душовою 
установкою. А наступного разу можна й 
освітлення провести до приміщення, за
безпечити мінімальним фронто.м робіт.

А під кінець серпня, дивись, і паспорт, 
у якому дозвіл на в’їзд будзагону, вру
чать.

Обидва студзагони із Кіровоградсько
го будівельного технікуму заселені без 
згоди районної санітарно-епідеміологіч
ної служби. Чи знають про це в тресті 
«Кіровоградмашважбуд»? Звичайно В. С. 
Бабін, керуючий трестом, напередодні 
з’їзду студентів говорив навіть із санлі
карем Н. А. Блохіним. Обурювався, кри
тикував (питається, тільки кого?!), на хо
ду давав вказівки, запевняв, що скоро 
справи підуть на лад. І на цьому вся 
підготовча робота по прийо/лу студен
тів закінчилась.

Не заспокоїлись тільки в райсанепідем- 
станції. І пішли в хід звинувачувальні ак
ти на адресу керуючого трестом «Кіро
воградмашважбуд».

«На 1 липня 1983 року вагончиків для 
житла бійців СБЗ недостатньо (всього де
сять). Ті, що с, не вкомплектовані інвента
рем. За результатами обстеження на 
ім’я голови виконкому була направлена 
інформація про неготовність тресту «Кі
ровоградмашважбуд» до прийому сту
дентів будівельного загону».

Та всі ці акти, різного роду письмові 
інформації натикались всюди на суціль
ну броню неуваги керівництва тресту, 
комбінату «Кіровоградмашважбуд». Не
одноразові виступи на виробничих пла- 
нірках, санобстеження разом із керую
чими будівництвом не дали позитивних 
результатів. Зате трест «Кіровоградмаш
важбуд» спромігся надіслати санслужбі 
району гарантійний лист такого змісту:

«Головному державному санлікарю 
Добровеличківського району тов. І. П. 
Брилю.

Трест «Кіровоградмашважбуд» готовий 
прийняти всіх студентів загону, житло 

організовано в 28 вагончиках. Твердим і 
м’яким інветарем, предметами особис
тої гігієни забезпечені. Харчування бу
де організовано в їдальні, миття в бані 
с. Липняжки.

Керуючий трестом «Кіровоградмаш
важбуд» В. С. Бабін».

Письмове запевнення не витримало 
навіть і гарантійних рамок, в які нама
гався втиснути його трест. Через 10 
днів після заїзду студентіз головний лі
кар Добровеличківської райСЕС дово
дить до відома Добровеличківського 
райкому партії і райвиконкому, голов
ного лікаря Кіровоградської облеанепі- 
демстанції, що студентські будівельні 
загони поселились без дозволу санепі- 
демелужби, юму що для проживання 
студентів не створено елементарних са
нітарних умов.

— Це було б іще півбіди, — каже 
командир будзагону «Товариш-83» Ігор 
Кузенко. — А от з роботою у нас ці
ла проблема. Мало того, що фронтом 
робіт не забезпечені, так іще ж і з ін
струментом перебої. Поставили недав
но наших хлопців на кладку Як на диво, 
на місці були цегла і цементний розчин. 
Кинулись до роботи — і тут тільки помі
тили, що немає в них ні рівня, ні шнура, 
ні виска. Заступник начальника ко/лбіна- 
ту по промисловому будівництву В. Г. 
Коновалов пообіцяв, що видасть. Та до
велося самим купувати десятиметрову 
рулетку, ті ж шнури, кельми, привезти з 
технікуму нівелір.

Ось уже два тижні як сидять на чоти- 
риквартирному будинку шестеро чоловік 
із «Товаришз-83». Сидять в буквальному 
розумінні слова. Правда, коли пригріє 
сонечко,.можуть і змінити позу. А що ж 
їм залишається робити, коли вчора за
везли розчин, а крана не було, сьогодні

вже третя година дня, а вони досі чека' 
ють розчину (тепер уже разом із кра
ном). Отак із дня на день. А товариш 
Коновалов у цей час доводить команди
ру загону необхідність скорої здачі важ
ливого об єкту. Насамперед треба дати 
людям роботу, організувати безперебій
ну подачу будівельного матеріалу. Во
ни вам не те, що один будинок за два 
місяці здадуть, а гори перевернуть. Та 
в керівника комбінату, на жаль, руки до 
цього не доходять.

Чи знають у правлінні комбінату, на 
яких риштованнях здійснюють кладку в 
механічній майстерні другого корпусу 
студенти з «Бригантини»? Якщо ні, спро
бую ввести в курс справи. За три тижні 
будівельний загін не одержав жодної 
дошки, з якої можна було збити хоч би 
примітивне риштовання. Доводиться ста
вити вентиляційні круги, зверху на них 
дошки, позбирані по всьому будівницт
ву, і робити так кладку. Не дуже при
ємно вистояти так зміну на 10 метровій 
висоті.

Скоро місяць, як опановують нелегку 
науку помилок і мінусів обидва студент
ські загони з Кіровоградського будівель
ного технікуму. Пройшовши гірку школу 
безгосподарності, якими спеціалістами 
вони прийдуть на ті ж будівельні май
данчики завтра? Одні з них будуть зна
ти, як потрібко працювати, щоб не по
вторилась «ударна» будова Липняжки. 
А в більшості така школа залишить не
приємний осад від невдач. І хто знає, чи 
ця зневіра не залишиться назавжди?

А починалося все зовсім по-іншому. 
Незважаючи на вкрай негативні відгуки 
про минулі будзагони, що працювали на 
Липнязькому цукрозаводі, студенти все- 
таки вірили в краще. Тим більше, що 
трест «Кіровоградмашважбуд» обіцяв 
«золоті гори», які потім виявилися прос
то перегорілим шлаком, пустодзвоном 
слів, кинутих на вітер.

Г. БОЙЧУК,
спецкор «Молодого комунара».

З телетайпиої

стручки ТАРС
НІКОСІЯ, (Кор. ТАРС). 

Ми переконані, що пов
на демілітаризація Кіпру 
не тільки сприятиме роз
в’язанню кіпрської про
блеми^ й допоможе пе
ретворенню Середзем
ного моря в зону миру. 
Про це заявив міністр 
при президенті республі
ки Кіпр К. Міхаілідіс, ви- 
ступг'^'и . на відкритті 
міжнародного семінару 
«Молодь і студенти в бо
ротьбі за перетворення 
Середземномор’я в зону 
миру».

Семінар, в якому бе
руть участь представни
ки більш як двадцяти 
країн, у тому числі Ра
дянського Союзу, РЯДУ 
міжнародних організацій, 
проводиться міжнарод
ним союзом студентів 
спільно з Всекіпрською 
федерацією студентів і 
молодих учених (ПОФНЕ) 
у рамках тижня 
пості з народом і молод
дю Кіпру.

Звертаючись 
уча</с?ів,

солідар-

до його 
, президент.
ПОФНЕ Н. Кіріакідіс ска
зав, що прогресивна мо
лодь і студентство віта
ють ініціативи, спрямо
вані на зміцнення миру 
в Середземномор’ї і пе
ретворення його в 
без’ядерну зону. Ми вва
жаємо відзначив він, що 
реалізація принципів за
ключного акта в Хельсін- 
кі сприяла б досягненню 
цієї мети.

Президент Міжнарод
ного союзу студентів 
М. Штепан підкреслив, 
що відповідальність за 
посилення напруженості 
в Середземномор'ї не
суть США. Вашінгтон 
розглядає цей район як 
базу^для' реалізації своїх 
стратегічних планів. Саме 
тему США нагромаджу
ють тут зброю і мають 
намір розмістити «сили 
швидкого розгортання», 
зазначив М. Штепан.

А. БОГОМАЗ, 
А. ЧЕЛИШЕВ.

МІЖНАРОДНІ ЗАМІТКИ

Демонстранти і поліція
Право па проведення 

демонстрацій у Федера
тивній Республіці, судячи 
з усього, знаходиться піл 
загрозою. Цю загрозу 
створює не тільки затверд
жений цими днями урядом 
ФРН новий законопроект, 
що передбачає «жорстокі
ші» правила поведінки де
монстрантів, але й прак
тика, яку псе частіше за
стосовує західнонімецька 
поліція.

У Баварії та деяких ін
ших землях проти демон
странтів 'застосовують 
сльозоточивий газ нерво
во-паралітичної дії. Поде
куди вже зараз використо
вують новий метод впливу 
на учасників маніфеста
цій. Вій полягає в тому, 
що з демонстрантів будуть 
вираховувати «податок» 
для оплати иадиормової 
роботи поліцейських
Та все це, очевидно, тіль
ки квіточки. Ягідки будуть 
восени, коли по всій краї
ні прокотиться могутня 
хвиля антивоєнних висту
пів.

Учасники руху за мир 
не роблять сскрета з того, 
що збираються здійснити 
широку програму акцій 
протесту проти натовсь- 
ких планів «доозброєння», 
згідно з якими на терито
рії ФРН планується роз
містити нові американсь
кі ядерні ракети серед
ньої дальності.

Наскільки відомо, учас
ники майбутніх маніфеста
цій (а втім, як і минулих) 
не мають наміру руйнува
ти існуючий лад або зазі
хати на основи існуючого 

законодавства. Депутат 
бундестагу від партії «зе
лених» генерал у відстав
ці Г. Бастіан публічно за
явив, що ніхто з учасників 
руху за мир не думає про 
застосування сили, що 
травмування людей, запо
діяння матеріальних збит
ків ні в якому разі не 
входить у наміри тих, хто 
висловлює протест проти 
розміщення нових ракет, 
їхня ціль — перешкодити 
реалізації небезпечних 
планів адміністрації Рей
гана і керівників НАТО, 
що загрожуватиме воєн
ним конфліктом.

Крім того відомство по 
охороні конституції і полі
ція ФРН готуються до 
розправи з майбутніми 
демонстрантами, вбачаю
чи в них «бунтівників», 
що діють иіби-то «за вка
зівкою Москви».

Після прийняття нового 
законопроекту участь гро
мадян ФРН у будь-якій 
демонстрації буде пов’я
зана із серйозним риском. 
Адже власті не виключа
ють прпмінения надзвичай
них мір, котрі передбача
ють розправу по законах 
воєнного часу. Толі прак
тично будь-який демон- 
страіп може бути кинутий 
за грати.

Підрозділи бундесверу 
неодноразово репетирува
ли придушення страйків і 
розгони демонстрацій на 
випадок введення «над
звичайного становища». 
Очевидно, саме з цією мс
тою весною нинішнього 
року на території землі 
Північний Рейн-Вестфалія

було проведено військові 
навчання бундесверу за 
участю так званих 
«бригад захисту батьків
щини» і резервістів. Вони 
відпрацьовували способи 
придушення «актів шпіо
нажу і саботажу», а та
кож розгін антивоєнних 
демонстрацій. У Брокфор- 
ді і деяких інших містах з 
тими ж цілями налагод
жувалось співробітництво 
федеральної прикордонної 
охорони, бундесвера і по
ліції.

Поки що це тільки ре
петиції. Як би там не бу
ло, а на складах феде
рального відомства по ци
вільній обороні за нака
зом міністра внутрішніх 
справ Ф. Циммермана 
уже припасено п’ять 
мільйонів ампул та шість 
мільйонів таблеток меди- 
ципських препаратів для 
примусового «заспокоєн
ня» демонстрантів.

Таке стремліния до 
утисків прав трудящих, 
до обмеження їхніх мож
ливостей виступати з про
тестами проти гонки оз
броєнь свідчить багато 
про що. Та, перш за все 
про те, що в консерватив
них колах Федеративної 
Республіки сподіваються з 
допомогою крутих заходів 
покінчити з антивоєнним 
рухом. В умовах, коли 
майже 70 процентів насе
лення ФРН виступає про
ти реалізації ракетно-ядер 
них рішень НАТО, це зав
дання західнонімецьким 
властям навряд чи під си
лу. Євген БОВКУН. 

(АПН).

ЛОНДОН. У приміщенні Ради Великого Лондона — «Ка- 
унтіхолл» відкрита фотовиставка, присвячена боротьбі 
за мир, проти гонки ядерних озброєнь.

Численні фотографії і плакати переконливо розповіда
ють про незмірні біди і страждання, які несе людству 
ядерна війна.

Це роботи відомого англійського фотожурналіста Пі
тера Ксеннарда. «Я сподіваюся, що мої плакати стануть 
внеском у боротьбу проти ядерної загрози», — сказав 
він у бесіді з кореспондентом ТАРС.

ЗАРУБІЖНИЙ
КАЛЕЙДОСКОП

мікроскоп
У Чінагському універ

ситеті створено найбіль
ший у світі 
повідомляє 
Асошіейтед 
створення 
апарату зі 

мікроскоп, 
агентство 

Прес. Для 
унікального.

__ ,__ „ збільшенням 
1,5.10 у восьмій степені 
раз (це все одно, що 
збільшити дитячий м’я
чик до розмірів Місяця) 
потрібно було три роки. 
Приладом у 3 тонни буде 
управляти ЕОМ.

«Мікросноп дає можли
вість побачити атоми 
твердих речовин, — каже 
фізик Альберт Крю, кот
рий уже 16 років пра-а 
цює над проектом. — По
яви такого прибору з не- Редактор
________ ________ ~ Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

терпінням чекають фізи
ки і металурги, біологи і 
лікарі, спеціалісти бага
тьох галузей науни 1 тех

ніки».
(АПН|.

Золота жила
Бразільському шукачу 

золота Хосе Рибамару де 
Олівейра нечувано повез
ло: в районі Сьєрра Пе- 
лада він знайшов одразу 
три самородки, загаль
ною вагою біля ста кіло
грамів. Попередньо зна
хідка оцінена у 800 міль
йонів крузейро. Як писа
ли газети, найбільший із 
найдених самородків ва
гою 39,5 кілограма є дру
гим по величині в світі. 
Він поступається лише 
перед 60-кілограмовим 
самородком «Велькоме» 
знайденим в Австралії.

В. ІВАНЕНКО, 
влас. кор. АПН.



ЗАПРОШУЮТЬ 
ПРОФЕСІЙНО- 

ТЕХНІЧНІ 
УЧИЛИЩА

4 серпня 1983 року

ДМИТРІВСЬКЕ СЕРЕДНЄ СІЛЬСЬКЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № • разовим харчуванням, об
мундируванням, гуртожпт.

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

на

на такі спеціальності
із освітою за 8 класів:
тракторист • машиніст 

широкого профілю з квалі
фікацією слюсаря 2—3 
розряду і водія автомобі-

1983—1984 навчальний рік

ля, строк навчання — З 
роки;

із освітою за 10 класів: 
тракторист-машиніст III 

класу, строк навчання 8 
місяців.

Зарахованим виплачує-

ться стипендія 96 крб. на 
місяць.

Майстер- квітникар- де
коратор (приймають дів
чат), строк навчання — 
1 рік.

Учнів забезпечують три-

ком.
Адреса

с. Дмитрівна
училища^ч

Знам’янсь-
кого району Кіровоградсь
кої області. Проїзд від 
Знам'янки автобусом до 
зупинки «Вітрогон».

о Дирекція.
Зам. 72.

Кіровоградське середнє <Іське профтехучилище № 2 імені Героя Радянського Союзу О. С. Єгорова

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

на 1983—1984 навчальний рік

на спеціальності: 
маляр (будівельний);
лицювальник -плиткових, 

штукатур; -
муляр, монтажник по 

монтажу сталевих І залі
зобетонних конструкцій;

маляр (будівельний), 
штукатур;

столяр (будівельний);
машиніст по управлінню 

баштовими самохідними 
кранами;

машиніст кранів автомо
більних;

електрослюсар; 
машиніст екскаваторів; 
машиніст бульдозерів.

Строк навчання — 3 ро
ки.

Учнів забезпечують гур
тожитком, триразовим 
харчуванням, обмундиру
ванням, підручниками.

Під час виробничої 
практики вони одержують 
50 процентів заробленої 
суми.

Адреса училища: 316026, 
м. Кіровоград, вул. Черво- 
нозорівська, 23, тел. 
7-14-17, 7-12-81.

їхати автобусами №№ 2, 
14, до зупинки вул. «Мічу- 
ріна».

Дирекція.
Зам. 70.

НОВГОРОДКІВСЬКЕ СЕРЕДНЄ СІЛЬСЬКЕ
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 6

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
на 1983—1984 навчальний рік

на такі спеціальності
тракторист-машиніст широкого профілю (з умінням 

виконувати роботи слюсаря-ремонтника і водія автомо
біля);

механізатор тваринницьких ферм (з умінням викону
вати роботи електромонтера по ремонту електрооблад
нання);

слюсар-ремонтник по монтажу, експлуатації й ремон
ту обладнання тваринницьких ферм (з умінням викону
вати роботи електромонтера);

оператор тваринницьких ферм (з умінням виконувати 
роботи електромонтера по ремонту електрообладнання);

майстер-садівник — строк навчання — 3 роки із одер
жанням середньої освіти;

оператор тваринницьких комплексів (строк навчання 
— 8 місяців, приймають юнаків та дівчат із освітою за 
10 класів);

тракторист-машиніст III класу (приймають звільнених 
із лав Радянської Армії й десятикласників, які мають 
посвідчення про професію).

Зараховані до училища одержують стипендію, без
коштовне харчування, одяг, забезпечуються житлом. 
Час навчання зараховується до безперервного трудово
го стажу.

Адреса училища: Новгородка Кіровоградської області, 
вул. Кірова, 44.

Зам. 536.
Дирекція.

ДЛЯ ВСТУПУ ДО ВСІХ УЧИЛИЩ 
ТРЕБА ПОДАТИ:

заяву на ім’я директора, 
документ про освіту, 
три фотокартки 3x4 см, 
довідку з місця проживання, 
медичну довідку (форма № 286).

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.

Па украинском языке.

Кіровоградський облполіграфвидав 
приймає заяви від громадян, 
які виявили бажання вступити в 

1983—84 навчальному році

до поліграфічних училищ, 
що знаходяться в містах 
Харкові, Дніпропетровськ 
ну, Донецьну, Львові.

До училищ приймаються 
юнаки і дівчата з освітою 
8—Ю класів віком (на 1 
вересня) ке молодше 16 
років.

За направленням облпо- 
ліграфвидавів училища го
тують зі строком навчан
ня 2 роки:

1. Складачів вручну.

2. Складачів на набор
них рядковідливних маши
нах.

3. Друкарів високого 
друку.

4. Наладчиків полігра
фічного обладнання.

Зі строком навчання 1' 
рік:

1. Друкарів плоского 
друку.

2. Палітурників.
Учням виплачується сти

пендія 80 крб. в місяць.
Під час виробничої 

практики додатково ви
плачується 33 проценти 
заробленої суми.

Докладніше про умови 
прийому, навчання і отри- і 
мання направлень на нав
чання можна дізнатися.г 
міських та районних др^Р* 
карнях за місцем, прожи
вання і в м. Кіровограді в 
управлінні у справах ви
давництв, поліграфії і 
книжкової торгівлі, вул. 
Луначарського, 36, відділ 
кадрів.- Телефон 2-47-31.

Адміністрація.

Гайворонське середнє сільське профтехучилище № 5
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

на 1983—1984 навчальний рік

на такі спеціальності: Училище забезпечує учнів харчуванням, одягом, гур-
тракторнст-машиніст широкого профілю (строк нав- ТО/КИТКОМ> стипендією.

чапня 3 роки), Особам, звільненим у запас, і десятикласникам вишга-
слюсар по ремонту автомобілів, тракторів і сільгосп-чують стипендію в розмірі 96 крб. на місяць.

машин (строк навчання - 3 роки), Ддра.а у„||л„ща. 3|7в00і м Гайворо„ Кіроврградсько1
тракторист-машиніст 3 класу (строк навчання 1 рік),області, вул. Чапаева, 14.
тракторист-машиніст 3 класу (строк навчання — 8 мі- ’ ’

сяців). зам. 540.

ЮНАКИ І ДІВЧАТА!

Якщо ви бажаєте мати середню освіту І спеціальність, 
вступайте до Бобринецького середнього сільського 
профтехучилища № 2.

Прийом провадиться на такі спеціальності: 
тракторист-машиніст широкого профілю (строк навчан

ня — 3 роки, освіта — 8 класів, крім основної спеціаль
ності одержують додатково спеціальності водія автомо
біля категорії «С» й слюсаря-ремонтника);

тракторист-машиніст (строк навчання — 1 рік, освіта 
8—10 класів);

тракторист-машиніст (строк навчання — 8 місяців, 
освіта — 10 класів).

ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ - 1 ВЕРЕСНЯ.

Учнів, які навчатимуться 1 рік і 3 роки, забезпечують 
триразовим харчуванням, обмундируванням, стипендією, 
гуртожитком, підручниками. Ті, хто навчатиметься 8 
місяців, одержують стипендію — 96 крб. на місяць, за
безпечуються гуртожитком і підручниками.

В училищі працюють спортивні секції, гуртки технічної 
творчості, художньої самодіяльності.

Випускники училища мають переваги прп вступі до 
вузів.

Адреса училища: Кіровоградська обл., м. Бобринспь, 
вул. Димитрова, 1.

Дирекція.
Зам 403.

НАША АДРЕСА:

316050, МСП,

м. Кіровоград,

вул. Луначарського, 36.

Дирекція.

ІНГУЛЬСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 4

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

на 1983-1984

на такі спеціальності:

тракторист - машиніст 
широкого профілю, строк 
навчання —2 роки;

тракторист-машиніст З 
класу, строк навчання — 
1 рік,

тракторист на трактор 
К-701, строк навчання — 
1 місяць;

тракторист на трактор 
Т-150К, строк навчання 
— З місяці;

водій категорії «С» з 
кваліфікацією слюсаря, 
строк навчання — 8 міся
ців;

водій категорії «С», 
строк навчання — 5 міся
ців.

навчальний рік

Учнів забезпечують хар
чуванням, обмундируван
ням, гуртожитком. Особи, 
які мають середню о^іту 
або звільнені з лав Им&і- 
ської Армії, одержують 
стипендію — 96 крб. на 
місяць.

Особи, які навчаються 
па спеціальності тракто
рист на К-701, тракторист 
па Т-150, одержують сти
пендію 20 крб.

Час навчання в училищі 
входить до загального 
трудового стажу.

Адреса училища: 317735, 
Кіровоградська обл., Усти- 
нівський р-іг, с. Інгульське.

Дирекція.
Зам. 74.
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«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України 
м. Кіровоград, вул. Глінни, 3.
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