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«ТУТ ЦІКАВО
Зимова л<орозна погода ввечері швидко розганяє 

всіх по домівках. Пустіють вулиці села Роздолля. Та 
в будь-яку погоду допізна світяться вікна агітпункту, 
у будь-який л-.ороз відчиняються раз-пораз двері, 
гостинно впускаючи лїайбутніх виборців. Хто зайде 
переглянути свіжі газети, журнали, агітатори — по
користуватися виставленими тут матеріалами, підго
туватися до бесіди з трудівниками села.

В день мого приходу, агітатор Тамара Іванівна 
Шинкаренко, завідуюча сільською бібліотекою, про
водила бесіду з молодими виборцями, з тими, хто 
голосуватиме вперше. Довелося трохи зачекати. А 
після закінчення розмови з юнаками та дівчатами, 
Тймзра Іванівна розповіла про роботу агітпункту:

— Складено грефік чергування активу, план робо
ти агітпункту, розпочали сеою роботу агітатори по 
"десятихатках — тобто за кожним з десяти будинків 
у селі закріплено агітатора. Є у нас стіл довідок, пі
дібрана спеціальна література. В агітпункті прово
дяться бесіди з молодими виборцями. Днями кому
ніст Та/лара Сергіївна Пришляк провела бесіду на те-

...»
му: «Два способи життя — дві ідеології». Разом з 
партійною організацією колгоспу ми розробили за
ходи, спрямовані на поліпшення обслуговування ви
борців у період передвиборної кампанії. Справжнє 
свято для тих, хто прийде до виборчої дільниці 24 
лютого готують учасники художньої Самодіяльності.

Серед тих, хто щойно прослухав бесіду, а тепер пе
реглядав довідкову літературу, була учениця Компа- 
ніївського ветеринарного технікуму Тетяна Петруше- 
ва. Вона- голосуватиме вперше. Хеилюється. До агіт
пункту заходить часто:

— Я тут уже третій раз. Досвідчений агітатор Та- . 
мара Іванівна Шинкаренко ознайомила мене і моїх 
товаришів, молодих виборців, із Законом про вибори 
до Рад народних депутатів. А сьогодні провела бесі
ду «Контрпропаганда — складова частина ідеологіч
ної роботи партії». Цікаво. Кожен прихід сюди, е агіт
пункт, збагачує нас знаннями.

І. ПЕРВОМАЙСЬНИЙ.
Номпєніїеський район.

Змагання очолила молодь
|і

»Обком профспілки працівників харчо
вої промисловості і виробничо-аграрне 
І об’єднання цукрової промисловості нід-

били підсумки соціалістичного змаган
ня серед операторів -йашіїнвого доїння 
бурякорадгоспів області за минулий 
рік. Переможцем визвана молода дояр
ка Віра Ясинська з Ульяновського цук
рокомбінату, яка при зобов’язанні 4000 
кілограмів молока надоїла по 5002. їй 
надіслано вітальну телеграму, нагород
жено почесною грамотою і цінним по
дарунком.

Близько п’яти тисяч кілограмів одер
жали трудівниці ІІе.тя Опрнск із Саль- 
кібського цукрокомбінату Ганворон- 
ського району та Устин ія Єщепко з Пе- 
регошвського цукрокомбінату Голова- 
вівського району. Понад п’ятдесят твз- 
рипііиць досяі’лн чотиритисячного ру
бежу.

Ударна робота операторів машинного 
доїння бурякорадгоспів області дала 
змогу господарствам достроково завер
шити річне завдання і виробити понад 
плав 24 630 центнерів молока.

М. МАКСИМЧУК.

ХР МОСКВА-19&£

І Всесвітній фестиваль молоді і студентів відбувся вліт- 
ну 1947 року в Празі. 17 тисяч юнаків та дівчат — пред
ставники 71 країни — зібралися під лозунгом «За мир і 
дружбу».

. «Молодь, об’єднуйся! Вперед, за гліцний глнр, демокра
тію, національну незалежність народів і світле майбут
нє!» — під таким девізом зібралися 20 тисяч молодих 
представників 82 країн світу на II Всесвітній фестиваль 
молоді і студентів, яний проходив влітку 1949 року в Бу
дапешті.

З ІСТОРІЇ ФЕСТИВАЛЬНОГО РУХУ

* * *

В останній день фестивалю друзі обмінюються адресами.

СЬОГОДНІ

Комсомольський прожектор» — важливіша форма 
участі молоді в боротьбі за дисципліну і організова
ність, за економію і бережливість.

(Матеріали «Дозорця» читайте на 2-й стор.).

Щодня -

допустн- 
обов'яз-

У вихосному процесі дуже важливо вчасно доторкну
тися до відповідної струни людської душі, не 
ти, щоб залишилась порожнеча. Адже вона 
ново чимось заповниться. Але чим?

(Матеріал під рубрикою «Увага: підліток!- 
на 3-й стор.).

В ОБЛАСТІ ТРИВАЄ 
ЧОТИРИМІСЯЧНИК 
ПО ВИВЕЗЕННЮ 
ОРГАНІЧНИХ 
ДОБРИВ НА ПОЛЯ

§ перевиконанням
До пізнього вечора вс 

стихає гул" агрегатів на 
ланах господарств ііашого 
району: закладаються ос
нови майбутнього врожаю. 
Пого доля у великій мірі 
залежить від нинішньої 
роботи трудівників кол
госпів і райсільгоспхімії, 
котрі беруть безпосередню 
участь у вивезенні органів, 
них добрив. До цієї важ
ливої сільськогосподар
ської кампанії з повпою 
серйозністю поста вились у 
колгоспах імені Кірова, 
-.Перемога», імені Фрунзе, 
де па поля уже відтран
спортовано відповідно 
11 260, 10 2.66 і 8200 тонн 
органіки.

В усіх цих господарствах 
успішно трудяться на ■ ви- 

. везеній добрив молоді ме
ханізатори. Зокрема, в 
колгоспі імені Фрунзе що
дня відзначаються Сергій 
Тарасов, Іван Журило, 
Іван Ющенко (працюють 
па тракторах Т-40), які 
при нормі 44 тонни виво
зять по 60—65 тонн.

В. ІЛЛЮЩЕВКОВ, 
завідуючий відділом 
комсомольських ор
ганізацій Олександ
рійського райкому 
комсомолу.

Студентсьна сесія — це завжди поповнення бггажу 

відпочинком’ (адже так!), і безліч 
Отже, сесія — це чудовий час!

знань, напружена праця, яка змінюється а чтив ним 
.........  '-------- " ' '—т цікавих вражень.

(2 стор.).

читайте

ВАХТА ПАМ’ЯТІ

РОБОТУ ОЦІНЮЮТЬ ПОКУПЦІ
| Наш комсомольсько-мо

лодіжний колектив конди-
I Орського цеху районного 
І споживчого товариства, де 
І групкомсором Наталка 

Сардапова, ставши па по
чесну Вахгу пам’яті, у пер
ший же тиждень нового 
року замість запланованих 

’ 13,7 центнера кондитер-
I ськнх виробів відправив 
І споживачам 14,8.
І Перевиконання вироб

ничих планів стало для 
колективу нормою, цьому 
сприяє дійове соціалістич-

I не змагання з іншим КМК 
В кондитерського, цеху, де 
н групкомсоргом Наталка 
В Сінчук. І ми, і наші супер

ники по змаганню прагнемо 
Працювати так, щоб покуп
ці лишались задоволеними. 
Адже саме вони — найго
ловніші контролери, і по 
тому, як розкуповують тіс
течка та інші ласощі меш
канці селища, ми бачимо, 
що вироби наших рук їм 
до вподоби. Яскраво свід
чать про це і виставкп- 
продажі кондитерських ви
робів, котрі регулярно ор
ганізовуються в райцентрі. 
Тільки па останній перед- 
іісгворічній виставці було 
продано різноманітної про
дукції па 822 карбованці.

Цього тижня, який при
свяченим героїчним трудів-

пикам тилу, ми інову засту
пили на зміну. І кожна з 
дівчат ве сумнівається, що 
підсумки вашої роботи бу
дуть ще кращими, ніж за 
попередній період. Адже 
працювати ми вміємо і про 
це геворпть хоч би те^Й 
фа г, що за минулий рік 
комсомольсько - молодіж
ний колектив виробив со
лодкої продук 
плай майже на 
карбованців.

Г. ЕОЧДРОЕА, 
член КМК кондитер
ського цеху райспб- 
живтовармства.

емт Вільшанка.

ци понад 
три тисячі



2 стор «Молодий комунар»

Районні
штаби «КП»
повідомляють:

БОБРИНЕЦЬКИЙ РАЙОН. 
На рахунку районних 
«прожектористів» ще один 
рейд. Перевіряючи на
слідки кампанії «Засіки», 
комсомольські контроле
ри побували у централь
ній заготконторі та одно
му з Тї складських примі
щень — № 3. Вкотре пе
ревірялось дотримання 
умов складування метале- 
зої та дерев’яної тари — 
під склопосуд та овочі. 
Виявили ту ж сумну си
туацію: наприклад, у заго
тівельній конторі (заві
дуючий М. О. Бантиш) із 
старованих 2 тисяч ящиків 
битими вщент виявилось 
254. Майже та ж картина

на складі № 3 (завідуючий 
Д. Д. Неклеса). Обидва 
керівники пояснювали брак 
у роботі не власною без
господарністю, а... неякіс
ною розвантажувально-за
вантажувальною роботою 
підсобних працівників. Не- 
радмвим господарникам 
для виправлення станови
ща дано один місяць.

ПЕТРІВСЬКИЙ
«КП» провів рейд 
триманню правил 
ської торгівлі. У

ФОТОЗВИНУВАЧЕННЯ

РАЙОН, 
по до- 
радян- 
буфеті, 

що міститься в автостанції, 
було зроблено ревізію (у 
перевірці разом із «про
жектористами» брали
участь представники ра
йонного комітету народно
го контролю та райфінвід
ділу). Справді, у підтверд
ження неодноразових
скарг відвідувачів, вияв
лено факти обрахувань, 
фінансових махінацій.
Справу продавця Ю. І 
Мяндрюк передано 
розгляд відповідних 
генів.

Що робить людина, загу
бивши чи забувши десь щось 
зі свого майна? Запитання 
риторичне. Звичайно ж,ска
жете ви, кидається шукати, 
запитує перехожих, чи не 
бачили, буза, парасольки в 
рожеву квіточку чи там чор
ного дипломата з пластмасо
вою ручкою. А якщо нудись 
подінеться річ, що коштує 
сотні чи й тисячі карбован
ців — ну хто заперечить, що 
че страшенна неприємність 
чи навіть горе для кожного...

— Ні, не для ножного, — 
з глибоким сумом змушені 
констатувати ми. Бо на то
варному дворі залізничної 
станції Кіровоград уже два 
роки непорушно лежить ось 
цей «багаж», розміри якого, 
наявність на ньому армату
ри з цінних матеріалів дозво
ляють змалювати в уяві 
нругленьку цифру вартості. 
І, певно ж, значні кошти, 
розумові та фізичні зусилля 
не одного десятка працівни
ків прикладено для того, 
щоб він служив людям на 
будові чи заводі, а не кинув 
навічно якір на вокзальних 
задвірках. А хтось же замов

ного і мав одержати..,
Фото 3. ГРИБА.

СУМЛІННЯ
ЗОБОВ’ЯЗУЄ

Участь комсомолу в на
родному, громадському 
контролі — почесне й від
повідальне доручення пар
тії.

Д о помагаючи ор гаяам 
народного контролю, «Ком
сомольський прожектор» 
конкретними справами вн- 
ховуг у молоді ділови
тість. ініціативу, неприми
ренність до недоліків.

Міський загін молодих 
дозорців росте з кожним 
роком. Па кінець минуло
го року кількість штабів 
та постів «КП» склала 
2129, а число вибраних до 
ниг — близько 6700 чоло, 
вік. Більше двох тисяч 
комсомольців бере участь 
5’ роботі органів народно
го контролю.
До штабів та постів «КП» 

міста обрапо грамотних, 
принципових, активних 
•і і.т.т ВЛКСМ. Підвищен
ня інтенсивності роботи ба
гато в чому залежить від 
рівня знань специфіки ви
робництва. Проте навчання 
комсомольських «прожек. 
тористів», зізнаємось, про
ходять нерегулярно, по
декуди зриваються строки 
таких занять.

Керуючись вказівками 
партії та уряду про суво
ре дотримання режиму 
економії паливно-енерге
тичних ресурсів, міський 
штаб «КП» разом із місь
ким комітетом народного 
контролю та 
штабом «КП» провів на 
багатьох підприємствах 
рейди саме такого спря
мування. У результаті ад. 
міністрація переглянула 
своє ставлення до резервів 
у використанні електро
енергії, паливно-змащу
вальних матеріалів.

Робота ударних міських 
будов, забезпечення моло
дих працівників фронтом 
робіт та матеріалами по
стійно знаходяться в цент
рі уваги міського штабу.

обласнпм

Тількн після втручання 
«Комсомольського про
жектора», нагадування ке
рівництву тресту «Кіро- 
воградмашважбуд» та роз
чинно-бетонному вузлу 
комбінату «Кіровоград- 
важбуд», комсомольсько- 
молодіжна бригада муля- 

на республіканській 
комсомольській 

на об’єктах ви
робничого об’єднання по 
сівалках «Червона зірка» 
була в основному забезпе
чена будматеріалами і 
припинила простої.

Не забували ми й про 
побут молоді. За минулий 
період міський штаб «КП» 
провів ряд рейдів-переві- 
рок санітарного стану, ви
конання розпорядку про
живання в молодіжних 
гуртожитках. Серйозні не
доліки були виявлені в 
гуртожитках №№ 6, 7 ком
бінату «Кіровоградваж- 
буд», заводу «Гідросила», 
інституту сільгоспмашино
будування. Однак ні керів
ництво цих організацій, ні 
відповідні комітети ком
сомолу вчасно не зреагу
вали на ці сигналиг

У той же час позитивно 
хотілося б відзначити ро
боту штабів та постів 
«КГІ» виробничого об’єд
нання по сівалках «Черво
на зірка», 
об’єднання . ,, ,___
Тут «прожектористи» доб
ре розуміють свої завдан
ня.

Міський штаб «Комсо
мольського прожектора» і 
надалі не обмежиться тіль
ки залученням комсомоль
ського активу міста для 
проведення перевірок та 
рейдів. Акцент стоятиме, у 
першу чергу, на їх ре
зультативності.

С. НЕГРІЄНКО, 
член міського шта
бу «Комсомольсько
го прожектора».

м. Кіровоград.

рів 
ударній 
будові

виробничого 
«Друкмаш».

,мен- Нерентабельний

надхо-

вра- 
вони

залози- 
керівни- 
і монте- 
з роллю

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

Кому позичати ініціативу?
(ПРО «ОБІРВАНИЙ ЗВ'ЯЗОК»

Трохи більше року то
му «Молодий комунар» 
надрукував зиступ елек
тромонтера СЦБ дистанції 
сигналізації і зв’язку Зна- 
м’янського залізничного 
вузла Олега Єрмолаєва 
«Потенціал трудового сум
ління», в якій зроблено 
аналіз стану справ у ком
сомольській організації 
залізничної служби Зна- 
м’янського відділення за

лізниці. О. Єрмолаєв само
критично оцінював внесок 
свій.і товаришів — моло
дих робітників у виконан
ня завдань одинадцятої 
п’ятирічки. Серед причин, 
котрі гальмують зростання 
ефективності праці, ком
сорг тоді назвав і недо
статню раціоналізаторську 
роботу, не завжди висо
кий рівень технічних 
знань.

Минув рік. Чи скориста
лись дистанційники згада
ним потенціалом трудово
го сумління, виправляючи 
становище на краще! Це 
я намагався з’ясувати,, за
вітавши до них.

«А ми

Комсомольську ор
ганізацію дистанції 

очолює вже електромон
тер радіозв’язку Ганна 
Передерій, що закінчила 
Київський електромеха
нічний технікум. Одразу 
зайшла мова про специфі
ку роботи дистанційників. 
Віддаленість від цехів, 
сказала Ганна, вносить 
організаційні незручності. 
Відокремленість праців
ників один від одного і не 
дозволяє, мовляв, навіть 
планувати якісь спільні 
справи. «Чим їх зацікави
ти, щоб для початку хоч 
би зібрати разом?» — по
ставила мені сакраменталь
не питання комсорг.

Жодної допомоги
має і з боку начальника 
штабу «Комсомольського 
прожектора» Анатолія 
Котлярова. Електромеха
нік зв’язку формально 
знає про своє доручення, 
та результатів його робо
ти, як і членів штабу, не 
видно. Чотири КМК ди
станції живуть кожен сво
їм окремим виробничим 
життям. Нецікаво! Це по
чув і з вуст самої Ганни. 
Причини? Інертність.

— З ким і проти кого 
боротися? — запитала Ган-

не-

на знозу. — Серед спілчан 
є навіть такі, яких не стри
мати ні доганами, ні «ви
хованням карбованцем» 
(цехи й дільниці дистанції 
переважно перейшли на 
бригадний метод роботи). 
Зрозуміло, таких 
шість.

Однак складається 
ження, що саме
«роблять погоду» (негоду 

’ тобто) у комсомольському 
колективі дистанції. Ком
сомольців і молоді 57 чо
ловік, ряди членів Спілки 
постійно зростають за ра
хунок випускників техні
кумів Києва й Дніпропет
ровська, Знам’янського 
училища № 2. Ганна ж не 
в усьому може покластися 
навіть на свій актив — 
групкомсоргів КМК. Зага
лом дріб’язкозі пробле
ми, як зізнається комсорг, 
часто надовго вибивають 
із колії. І як тут зорієнту
ватися молодому ватажку, 
коли у спадок їй пере
йшов оцей тягар інертнос
ті? Естафетну паличку за
гублено з розпалі звітно- 
виборної кампанії.

Первинна заспокоїлась 
думкою: сумлінні так пра
цюватимуть і далі, а з не
дбалими нічого й морочи
тись. Мабуть, тому перші 
й другі знають одне одно
го з чуток. «Зв’язківець»— 
стінгазета дистанції — за
мовчує успіхи кращих і 
зовсім уже не по-комсо- 
мольськи минає задніх. 
Мало пріззищ молоді та 
комсомольців і в офіційних 
документах. До того ж там 
майже все ще перебуває 
на рівні... 1983 року. При
ємно (але знову ж таки зі 
слів) дізнатися, що, примі
ром, минулого року кра- 

. щим серед інших у подіб
них КМК Знам’янського 
відділення залізниці було 
визнано Віктора Гайдука, 
групкомсорга КМК цеху 
оперативного зв’язку Ад
міністрація дистанції ска
жімо, відзначила роботу 
телефоністок С. Безносюк, 
О. Сидорової та Т. Руси- 
ної, електромеханіка ра
діозв'язку А. Коваля знач
ками «Ударник комуністич
ної праці», а цех поіздно- 
го та маневрового радіо
зв’язку вибороз звання 
«Колектив комуністичної 
праці». А нині як у них 
справи? Невідомо. І пріз
вища порушників дисцип
ліни теж «скромно» за
мовчуються... за інерцією 
неефективності будь-яких 
засобів. І «жирують» собі 
важкі на підйом Віктор

НА ДИСТАНЦІЇ ЗВ'ЯЗКУ)
Спинул із компресорного 
цеху механізованої гірки 
чи Євген Музика — ег.ек- 
тоомеханік радіозв’язку: 
на них давно махнули ру
кою. На жаль, попав до 
«плеяди» неактивних і 
групкомсорг електромон
тер цеху по обслуговуван
ню СЦБ Олександр Ні’кі- 
тін. Таким чином ослабле
на увага до виробничої ді
яльності молоді. 
НОВАТОРСТВО — лихо. 

Таке спадає на думку, 
коли слухаєш ко.мсомоль- 
ців. Дорпрофспілка заліз
ничників, дорожній науко
во-технічний відділ та 
доррада Одеської заліз
ниці, починаючи з 1981 ро
ку, оголосили ряд огля
дів, зокрема, на кращу 
постановку роботи та кра
ще технічне вирішення по 
скороченню ручної праці, 
зниженню експлуатаційних 
витрат тощо. Однак за ре
зультатами хоча б мину
лого року звання «Кращий 
раціоналізатор» із молоді 
не отримав ніхто(!).

Не вистачає спеціаль
них знань? Усі, в кого я на
магався знайти пояснення 
(сама Ганна Передерій, 
секретар комітету комсо
молу Знам’янського заліз
ничного вузла В. Жуков, 
перший секретар Зна
м’янського міськкому 
ЛКСМУ М. Давидов) гаря
че заперечували: «Що ви! 
Періодично проводяться 
заняття школи передового 
досвіду, ритмічно функ
ціонує й школа економіч- 
н:.:і та технічних знань, 
там викладають справжні 
зназці своєї справи — ін
структори, начальники 
дільниць. Є й у місті рада 
молодих спеціалістів...... І 
ті ж товариші однаково 
безпорадно силкувалися 
пояснити, звідки в моло
дих пасивність. Зійшлися 
на низькій ініціативності, 
внутрішньому самозаспо
коєнні, та й по всьому...

Ясна річ, нездачі засму
чують. Однак вони авто
матично мають викликати 
здорову злість і потяг тво
рити далі. Якраз оцей кін
цевий процес і не освоє
не Ще тільки у стадії 
розробки особисті та ко
лективні рахунки еконо
мії, особисті творчі пла
ни. Очікується «опускан
ня» конкретних рекомен
дацій з якогось гіпотетич
ного «верху»...

Зв язок з адміністра
цією, громадськими орга
нізаціями у комсомольців

дистанції нібито ділозий. 
В усякому разі, до «най- 
масозіших» заузажень при
слухаються, допомагають. 
Що ж зинесено з розряд 
«другорядних» речей?..

велосипед
оЕЛОСИ! 1ЕДИ, мотоцик- 
*** ли... Знадобилися б 
вони електромеханікам, 
яким за викликом чи з 
профілактичною метою 
долати до об'єкта кіло

метри й кілометри — і вно
чі, і в негоду. Ганна Пе
редерій, яка працює на цій 
дільниці, каже: «Працівни
кам потрібна, крім того, 
відкрита азтомашина — 
не кожен прилад чи зап
частину візьмеш нз плечі 
та й гай повітрячком сві
жим уперед. Кажемо, а 
нам — «Обійдетесь!».

Заступник начальника 
дистанції сигналізації і 
зв'язку 3. О. Качан:

— На наявний автотран
спорт не вистачає пально
го. Мало самих машин. 
Плюс проблема із зап
частинами до «дрібної» 
механізації — велосипе
дів, мопедів, мотороле
рів. У відділі матеріально- 
технічного постачання час
то-густо крутять носом на 
такі заязки (вони невигід
ні своєю дрібномасштаб- 
ністю). А взагалі-то вело
сипеди ми видавали. І мо
педи... От тільки (якщо по
декуди вони вціліли) тех
нічний стан їхній залишає 
бажати кращого: річ «ка
зенна», «чого ж я того мо
тоцикла мушу доглядати, 
хай інші». Ну і, врешті- 
решт, замовлень від ре
монтників до нас 
дить мало(?).„

Чудасія! Кому 
чити ініціативи: 
кам чи механікам 
рам? Розлучитися 
хронічних «хвостистів», по
збутися звички ніяково 
поводити плечима на 
будь-яке запитання — ось 
Що хочеться порадити ди- 
станційникам. Більше жит
тя! Вирішенням проблем 
вон й цікаве. Л 
мольці й молодь дистан
ції сигналізації і зв’язку 
його свідомо збіднюють.

1. КУЦЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

м. Знам янка

А комсо- . 
лигтзн-
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УВАГА: ПІДЛІТОК! d

На вулицях міста мінус двадцять, а у 
вузах гаряча пора. Сесія, сесія, сесія. 
Кожний, хто був студентом, пам’ятає ці 
дні, завантажені до краю. Хтось вертаю
ться з бібліотеки з горою книжок, хтось 
вдесяте перегортає конспекти. 114 груп у 
Кіровоградському державному педагогіч
ному інституті імені О. С. Пушкіна зда
ють екзамени по історії, педагогіці. Кож
ному із двох тисяч семисот студентів на
лежить здати до 29 січня по 3—4 екза
мени. Одна з перших здала екзамен по 
педагогіці на відмінно Ленінський сти
пендіат Іра РАЛКО, яку ви бачите на 
знімку справа внизу, відповідає Сергій 
МИХАИЛОВ (фото справа вгорі), го
тується Ольга ХІМІЧ, командир СБЗ ко
муністичної праці «Полум’я» (фото злі
ва знизу).

Фото В. ГРИБА.

т

З стор=

Н. КОЛЕСНИКОВА, 
учениця 4«Г» класу 
СШ № 16.

м. Кіровоград.

СТОРІНКИ 
ПАМ’ЯТІ
ГОРТАЄМ

Учні і вчителі нашої 
школи закінчили оформ
лення альбома «Через 
віки і долі поколінь ми 
вашу слаз/ пронесемо». 
Тут зібрані глатеріали по
шуку червоних слідопи
тів. Перед тим, як запов
нити сторінки альбома, 
всі класи аідзвітуаали 
про свої зв’язки з фрон
товиками, про допомогу 
їм; учні молодших класів 
розказали про діяль
ність тимурівців. Най
більше постаралися по
шукові загони 7 «Г» кла
су (керівник Ж. П. Синв- 
грибова), 8 «Б» (В? Г. Кох- 
но), 5 «Д» (Л. П. Єро-
фєєаа), 5 «А» (М. П. Гер- 
жова).

Наш альбом дивилися 
вчителі різних шкіл на 
своїй січневій конферен
ції, і він усім сподобав
ся. Тепер цей документ 
стане ще одним експона
том кімнати бойової сла
ви школи.

АС ЛИВ1 ті люди, для 
яких праця стала їх-

І

і нім захопленням, радістю 
і гордістю, які працюють 
не тільки заради грошей, а 
насамперед заради задово
лення від того, що їм щось 
вдалося, заради тієї особ
ливої тремтливої напру
ги...». Ці рядки належать 
чеському соціологові Іржі 
Томану, авторові книги 
«Як удосконалювати себе». 
Вони мимоволі примушу
ють задуматися кожну лю
дину, і, перш за все, —

здоров’я, виписка з рішен
ня засідання комітету 
профспілки заводу...

З перших днів роботи 
неповнолітнього на під
приємстві між ним і на
ставником укладається до
говір, що діє до настання 
повноліття молодого ро
бітника. Згідно договору, 
наставник зобов’язується 
допомагати виробничнику 
швидше опанувати профе
сію, набути майстерності. 
Він же несе моральну від
повідальність за виховай-

ж C b сим
Я1 досвід

ЗАХОПЛЕННЯМ

І

молодь, що стала на шлях 
трудового життя.

Важливого значення тру
довому вихованню нада
ють на Олександрійському 
електромеханічному заво
ді імені XXV з’їзду КПРС. 
На заводі переважна біль
шість — молодь, підприєм. 
ство щороку поповнюється 
молодими кадрами. Особ
ливою турботою оточені 
неповнолітні.

Ніші тут працює близько 
двохсот неповнолітніх юна
ків і дівчат. Як правило, 
це випускники середніх 
профтехучилищ №№ 1, 13, 
середніх шкіл міста і на
вколишніх сіл. Питаннями 
прийому на роботу, конт
ролю за дотриманням тру
дового законодавства, тру
дової дисципліни займає
ться ІНСПеКТОр ВІДДІЛ)’ 
кадрів Ніна Андріївна 
Борзова. На цій посаді во
на працює майже п’ять 
років.

Приймають тут неповно, 
літніх на роботу так, як 
вимагає трудове законо
давство, при умові, що в 

з юнака, дівчини є направ
лення з комісії в справах 
неповнолітніх при міськви
конкомі, згода батьків (а 
неповнолітні приходять 
влаштовуватись па роботу 
здебільшого у супроводі 
батьків), довідка про стан

ця, дотримання підопічним 
трудової і виробничої ди
сципліни.

За доброю традицією у 
перші дні роботи у примі
щенні заводського музею 
влаштовують цікаву зуст. 
річ: юнаків і дівчат зна
йомлять з історією розвит
ку підприємства, завдан
нями, що стоять перед ко
лективом заводу, трудо
вим законодавством, пи
таннями дисципліни, роз- 
пооядку роботи, дозвілля. 
Така зустріч з представши 
ками адміністрації, пар
тійних, профспілкових га 
комсомольських комітетів, 
з юристами, наставниками 
допомагає молодим вироб
ничникам мати ширше уяв
лення про завод, ного тра
диції і перспективи, про 
свої права і обов’язки, про 
все те, що допомагає 
швидше ввійти у трудовий 
ритм, пройнятися відпові
дальністю за загальну 
справу, за честь колективу.

Щоб тримати всіх не
повнолітніх на контролі, 
інспектор відділу кадрів 
заводу Н. Л. Борзова веде 
систематично книгу вхід
ної і вихідної документа
ції. В окремій книзі вона 
запис-є порушення гро
мадського порядку і тру
дової дисципліни неповно
літніми. Так, у пункті «По-

рушення перепускною ре
жиму» записано, що у бе
резні 1981 року допустили 
порушення три неповноліт
ні. Вказуються їхні пріз
вища і яких вжито захо
дів. З записів у пункті 
«прогули» стає зрозуміло, 
що їх кількість зменши
лась. Якщо в 1983 році 15 
неповнолітніх прогуляли 79 
робочих днів, то юрік 6 
неповнолітніх прогуляли 
25 робочих днів. 1 по кож
ному — конкретна інфор
мація. Наприклад: «20 лю
того 1984 року прогул до
пустив слюсар складально
го цеху № 101 Олександр 
Євтушенко. На заводі пра. 
цює чотири місяці. За про
гул розбирався на загаль
них зборах цеху, оголоше- 
,но догану».

Н. А. Борзова тримає 
зв’язок з інспекцією в 
споавах неповнолітніх. Ко
ли щось трапляється — 
відразу повідомляє заступ
ника директора заводу по 
кадрах А. 1. Притулу, на
чальника цеху, в якому 
працює неповнолітній. По. 

. відомляє також у коміте
ти профспілки і комсомолу 

, та в комісію сприяння сім’ї 
і школі. Таку комісію очо- 

» лює інженер-техволог це
ху друкованих плаї Г. В. 
ФілІпова. У роботі комісії 
беруть участь активісти 
підприємства, члени комі
тету профспілки заводу, 
інспектор відділу кадрів з 
питань неповнолітніх, 
засідання комісії крім 
нуватців обов’язково 
прошуються батьки 
рушника, його наставник, 
начальник цеху.

Так, минулого року ко
місія розглядала дисциплі
ну неповнолітніх слюса
ря ремонтно-будівельного

■ цеху Станіслава Черпншо- 
' ва і слюсаря цеху по рі- 
' занию та штампуванню

Гсннадія Дорошенка. Не
повнолітні дали слово не 

’ допускати жодного пору, 
шення, а батьки і настав- 

’ пики пообіцяли посилити 
• контроль, поліпшити- вп-
■ ховну роботу з виховай- 
1 цсм. Практика показує, що 
; вдруге па комісію майже

ніхто не потрапляє.

і К. ПОВЕЛЬКО,
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

м. Олександрія.

О

і

ОПЕРАЦІЯ «ЗГАДАЙМО ВСІХ ПОІМЕННО»

Тричі увінчані славою

На 
ви- 
за- 
по.

Червоні слідопити з Гай
ворона, Ульяновки, Кіро
вограда, які включились в 
операцію «Згадаймо всіх 
поіменно», просять назва
ти імена воїнів-кірозоград- 
ців, котрі стали повними 
кавалерами орденів Слави.

-ї- »}• V .

іїімофиї Захарович Бе->/ 
резовськнн (1911 р. я., се
ло Цвітне Олександрій
ського району, старший 
сержант, помічник коман
дира взводу);

Дмитро Пилипович Гор-/ 
бенко (1907 р. н., село Кі- 
ровка Аіаловисківською 
району, гвардій старший 
сержант, помічник г.оман 
дира взводу);

Іван Федорович Варя-і/ 
ниця (1925 р. н., с. Іванів-* 
ка НовЪархангсльського 
району, гвардії сержант, 
командир кулеметного від
ділення батальйону);

Микола Іраиович Жо-У 
сан (1918 р. н., село Грузь
ке Кіровоградського ра
йону, гвардії старшина, 
помічник командира взво
ду зв’язку);

Іван Ілліч Іщенко (1925 
р. н., село Вершішо-Ка- 
м янка Новгородківського 
району, .гвардії рядовий, 
розвідник);

Іван Антонович Ката.) у 
(1923 р. н., село Плетений 
Ташлпк Маловнсківського 
району, гвардії рядовий, 
розвідник взводу пішої 
розвідки);

Василь Пилипович Ки-^ 
р..лейко (1925 р. н., село 
Орлове І Іовоархангель- 
ського району, гвардії мо 
лодший сержант, комсорі 
батальйону);

Микола Григорович Кнв-/ 
гила (1909 р. н., село Ста- 
вндло Олександрівського 
району, гвардії, старший 
сержант, помічник коман
дира взводу);

Олексій Павлович KobV 
как (1918 р. н., село Зеле
не Пстрівського району, 
гвардії сержант, командир 
гармати);

Віктор Григорович Ко- / 
солапов (1922 р. н., селоу 
Богданівна Петрівського 
району, єфрейтор, розвід
ник взводу пішої розвід
ки) ;

Іван Григорович Котов/ 
(1925 р. н.» Олександрін-

ськіїй район,' молодший 
сержант, сапер-розвідник);

Микола Захарович Крку 
ков (1923 р. я.» селище . 
Єлизаветградка Олександ
рівського району, сер
жант, командир відділен
ня взводу пішої розвідки);

Микола Дементійович . 
Нестеренко (1918 р. п., се-* 
ло Березівка Олександрій
ського району, гвардії

старший сержаиг, поміч
ник командира взводу);
- Іван Тихонович Овчау 
реяко (1905 р. її., Онуфрі- 
ївським район, гвардії 
молодший сержаиг, поміч- 
н командира взводу);

Микола Іванович Пав
личенко (1925 р. н., селог 
П і д л і сі і е Ол екс а 11 д рі всько - 
го району, сержант, ко 
манднр відділення);

Леонід Михайлович Пет-у 
рушенко (1924 р. її., село 
Жовтневе Новомнргород- 
ського району, рядовий, 
навідних гармати);

Микола Ілліч Сячову 
(1924 р. н., сг. До.тинська, 
гвардії рядовий, автомат
ник стрілецького батально 
ну);

Олексій Олександрович 
Сущенко (1924 р. н., село^ 
Братолюбівка Долписького 
району, гвардії рядовий, 
стрілок);

Анатолій Якіімовііч Тка-у 
ченко (1924 р. я., село Ка 
м’януватка Новомиргород 
ського району, старшина, 
командир гармати);

Степан Миколайович 
Федченко (1913 р. н„ село У 
Піщаний Брід Олександр 
рійського району, гвардії 
старшин сержант, коман
дир відділення мінометни
ків);

Василь Іванович Харн-* 
тонов (1914 р. н., Бобр и- 
нецькпй район, гвардії 
старшина, командир відді
лення мінометної роти),

Гаврило Павлович Щед
рое (1905 р. н„ село ішу- У 
ло-Кам’янка Новгородків» 
ського району, старшина, 
сапер);

Серед повних кавалерів 
ордена Слави, які жили до 
Великої Вітчизняної на Кі-* 
ровоградщині або посели- 
лпсь тут після війни;

Олександр Петрович 
Іванькоа (1924 р. я., сели
ще Єлан Волгоградської/ 
області, молодший сер
жант, командир- гарматні;

Петро Євтифійович Кра
вець (1924 р. я., село 
Лип’янка Черкаської об- 
ласті, по війні працював у / 
селі Тпшківці Новомирю- 
родського району, старший 
сержант, командир гарма
ти) ;

Сергій 1ерені ійович
Кривошея (1923 р. я., 
м. Херсон, ДИТЯЧІ роки V 
пройшла на Кіровоградщн- 
пі, на фронт пішов з 
м. Знам’янки, гвардії стар
ший сержант, комин ;::р 
гармати);

Іван Григорович Кру- 
ченко (народився на По
діллі в 1919 році, до при- 
зову в армію жив у селі 
Катеринівці Вільшансько- 
го району, гвардії молод
ший сержант, командир 
взводу розвідників);
Степан Олексійович Кузь- 

міи (1918 р. н., село Спас- 
Рене Калінінської області, 
До армії призваний Тпш- 
ківським рай військкоматом, 
гвардії молодший сержант, 
командир відділення роз
відників) ;

Лазрентій Федорович 
Мазарчук (1906 р. н., села. 
Капустянці Київської 
ласті. До армії призваний 
Маловпсківськпм райвій- 
ськкоматом, гвардії Сер
жант, кулеметник).;

Андрій Тихонович Моло
дан (1907 р. н., селище Не- 
воолександрівкз Вороши- 
ловградської області, до 
армії призваний Бобри-

(Закінчення на 4-й стер«).
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1 ричі увінчані
славою

(Закінчення.
Початок на 3-й стор.).

пецькпм райвіськкоматом, 
молодший сержант, міно
метник) ;

Володимир Іванович Су
воров (1925 р. в., Калінін- 
ська область. Після війни 
живе в Кіровограді, молод
ший сержант, командир 

.пішої розвідки);
Євтропій Іванович Чор- 

нокінь (1902 р. н., село За-

ячківці на Черкащині, ди
тинство і юність пройшла 
в селі Воно галовому Но- 
воархангельського району, 
гвардії єфрейтор, навідник 
гармати);

Яків Іванович Чупін (иа- 
народнвея в 1925 році в 
Тюменській області. Нині 
живе в Кіровограді, стар
ший сержант, командир 
обслуги кулеметної роги).

До уваги червоних слідопитів, керівників пошуно- 
вих загонів, учасників операції «-Згадаймо всіх по
іменно». В ході пошуку, безперечно, будуть зібрані ці- 
наві матеріали про життя і подвиги цих звитяжців. 
Просимо написати нам про історію їх бойових орде
нів (за які подвиги вручена нагорода). Можливо, ми 
дізнаємось і про нові імена.

Кращі розповіді про воїніе-зємляків, яні нагородже
ні трьома орденами Слави, будуть надруковані на сто
рінках «Молодого комунара».

Робітники, службовці і 
студенти з Онуфрігесько- 
го району скаржилися до 
редакції, що з невідомих 
причин знято маршрут ав
тобуса «Олександрія — 
Куцеяолівка», яким зруч
но користуватися багатьом 
мешканцям КуцеволіЕкк та 
інших сусідніх сіл.

Відповідь на скаргу ре
дакції надіслав заступник 
начальника обласного уп
равління автомобільного 
транспорту М. П. Котенко:

«Як повідомило Олек
сандрійське АТП-10011, — 
пише М. П. Котенко, —- 
дійсно: в зв'язку з обме
женим постачанням авто
налива мали місце зриви 
рейсів на даному маршру
ті. Нині питання забезпе
чення Олександрійського 
АТП-10011 автопаливом ви
рішено і рух автобусів по 
маршруту «Олександрія — 
ИуЦеволівка» відновлено 
згідно діючого розкладу.

* * *

Хоч листа
і не було надруковано
чя Жовтня 
скаржилися до редакції на 
недоліки в роботі системи 
водопостачання.

Відповідь на скаргу на
діслав начальник виробни
чого управління водопро
відно-каналізаційного гос
пода! т*а Ю. А. Табачний. 
Вік повідомив, що факти, 
наведені е листі мешкан
ців, підтвердились. Вода 
на останні поверхи будин
ку Не 11 по вулиці 50-річ- 
чя Жовтня подавалась з 
перебоями, оскільки зупи
нявся водогін «Дніпро — 
Кіровоград».

В даний час, коли відре
гульовано систему водо
постачання, будинок по 
вулиці 50-річчя Жовтня, 
11 забезпечений водою 
згідно з графіком подачі 
веди.

м. Кіровограда * ♦ »
Г. П. Суеорова з міста 

Кіровограда у листі до ре
дакції писала про зневаж
ливе ставлення продавця 
спецмагазику на Балашів- 
ці Т. А. Коробко до покуп
ців. Копію листа було на
діслано до виконкому Кі
ровоградської районної 
Ради народних депутатів.

Ось ‘що відповів редак
ції заступник голови рай
виконкому Б. А. Станісла- 
ьук:

«Факти, викладені в лис
ті, мали місце. На продав
ця спецмагазкну Т. А. Кс- 
побмо адміністрацією но- 
спунівермагу накладено 
стягнення. З метою попе
редження подібних фантів 
З МОЛОДИМИ лродавцялйи 
проведена виховна робота.

Мешканці одинадцятого 
Судинну по вулиці 5С-річ-

БИ ЗАМОВЛЯЛИ ГПСНЮ

РИЗЬКИЙ
НАВЧАЛЬНО

КОМБІНАТ

й

при «Саркара 
текстильнице» 

по виготовленню 
меблевої тканини 
махрових рушників

ОГОЛОШУЄ 
ПРИЙОМ УЧНІВ

по таких спеціаль
ностям: ч

НА ЛИЖНЮ!
Щодня в евітловодсько- 

му парку культури і від
починку імені Т. Г. Шев
ченка тривають поєдинки 
лижників, влаштовуються. 
катання на санчатах. Най
вища напруга у вихідні. А 
цього разу на лижну тра
су впйщЛІї фіналісти — 
учасники першості міста 
серед колективів фізкуль
тури. Майстерністю міря
лося більше 150 найснль. 
нішпх лижників. Командну 
перемогу здобули спорт
смени заводу чистих .мета
лів. Представник цього 
підприємства кандидат 
гехиі’шнх наук Юрій Бу- 
хов не мав собі рівних на 
дес ятпкілом етров іи листа м- 
ції. А чемпіонка й'ста з 
багатоборства ГПО Надія 
Морозова (колектив фіз
культури «Чайка») пере
могла й поєдинках лиж
ниць на трикілометровій 
трасі.

— В усіх колективах нп. 
ні йде підготовка до Тиж
ня лижника, —- розповідає 
голова міського слорткомі- 
тету Г. М. Мапойлов. **■ 
Робітники, службовці, уч
нівська молодь складзють

нормативи ГПО, беру >ь 
участь в кросах. Разом з 
міськкомом комсомолу ми 
залучаємо до занять лиж
ні м спиртом допризовни
ків, які дід час місячника 
оборонно-масової роботи 
візьмуть участь у турнірі з 
багатоборства ГПО па при
зи героїв-земляків,

Масовістю відзначилися, 
наприклад, поєдііннп Лиж
ників у середній школі 
№ 4, де вчителем фізкуль
тури працює В. В. Боча
ров. Він вивів на старт 
всіх учнів 7—10'класів. А 
учні молодших класів ра
зом з вихованцями підліт
кового клубу жеку № З 
(педагог-организатор В. Г. 
Шкуро) змагаються на хо
кейному майданчику.

За попередніми даними, 
в дні Тижня лижника за. 
свіжспнмн трасами про
мчать більше 20 тисяч жи
телів міста. Визначаться 
найсильпіші в усіх вікових 
групах значківігір ГПО, 
триватимуть стартії спор
тивних сімей, буде органі
зовано лижний пробіг, 
присвячений 40-річчю Ве

ликої Перемоги. Спортсме
ни вирушать в дорогу міс. 
цими боїв воїнів 5-ї гвар
дійської повітряпо-дссан г- 
иої і 138-ї стрілецької ди- 
В'зій, 20-го стрілецького 
і вардійського корпусу, які 
наприкінці 1943-го року 
визволяли наддніпрянський 
край від окупантів. Відбу
дуться також зустрічі з 
учасниками будівництва 
Кременчуцької ГЕС.

Сотні юних спортсменів 
придбали для себе лижі і 
ковзанії в магазинах, за
куплено їх і для загально
го користування в колек
тивах фізкультури. Пра
цюють в місті прокатні 
пункти спортивного інвен
таря.

У вихідні дві в парну 
культури до стартів кли
чуть світловодців бадьорі 
марші духових оркестрів. 
Заграють вони і в день 
Свята зими, в якому візь. 
муть участь разом з спорт
сменами колективи худож
ньої самодіяльності. То 
буде проба сил у спільній 
роботі комсомольських і 
фізкультурних працівни
ків, культармійців, які го
туються до відкриття в 
місті к’ульіурво-спортивно- 
го центру.

Наш йор.

НА П'ЄДЕСТАЛІ

Десять 
кращих

Сблспорткомітет Еизна- 
чие десять кращих спорт- 

\. смеиів Кіровоградщини 
1984 року:

Віталій Арсеньев — май
стер спорту із спортивної 
гімнастики, чемпіон Украї. 
пи, випускник Кіровоград
ського педінституту. Нині 
воїн Радянської Армії 

І (ДСТ ■ Авангард», тренер
М. М. Крнчун);

І
 Володимир Долі их — 

майстер спорту з боротьби 
самбо, чемпіон України, 
студент Кіровоградського 
педінституту (ДСТ «до- 
лос», тренери О. Д. Черво- 
невко і Л. М. Медведев);

Маргарита Заяц — май
стер спорту із стендової 
стрільби, чемпіонка Украї

ни, студентка Кіровоград
ського педінституту (ДСТ 
«Колос», тренер І. К. Віль
ний);

Аїикола Казанцев — май. 
стер спорту з боротьби 
самбо, бронзовий призер 
чемпіонату України, ін
структор обласної ради то
вариства «Динамо» (това
риство «Динамо», тренер 
Г. О. Алексеев);

Леонід Левченко — май
стер спорту з легкої атле. 
тики, четверте місце в зма
ганнях з потрійного стриб
ка чемпіонату України, 
рекордсмен області, ви
пускник Кіровоградського 
педінституту, ншй воїн Ра
дянської Армії (ДСТ 
'«Авангард», тренер В. К. 
1валець);

Костянтин Мандрик — 
майстер спорту,зі стендо
вой стрільби, переможець 
юнацької першості СРСР, 
студент Кіровоградського 
інституту сільськогоспо
дарського машинобудуван
ня (ДСТ "Колос», тренер 
І. К. Вільний);

Сергій Пальчнков — май. 
стер спорту з плавання, 
переможець всесоюзних 
змагань на призи газети 
< Комсомольская правда», 
четверте місце на юнаць
кій першості Єрропи, нині 
учень Харківської спор
тивної школн-штерпаіу 
(ДСТ '.Буревісник», тре
нер В. В. Манрко);

Володимир Твердоступ— 
майстер спорку $ багато
борства комплексу ГПО, 
срібний призер чемпіонату 
України, працівник об
ласного управління внут
рішніх справ («Діідамо», 
тренер В. Д. Стежок);

іОрір Циійбалюк — май
стер спорту З плавання, 
переможець змагань на 
кубок У0СР, учень Олек
сандрійської середньої 
школи № 1 (ДСТ «Аван
гард», тренер 10. М. На
горілій);

Федір Я рощу к — май
стер спорту з велоспорту, 
чемпіон України, студент 
Кіровоградського педін
ституту (ДСТ «Авангард», 
тренер О. І. Заворотнін).

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

БК 02024. Обсяг 0,5 друк. прк.

ткаля, прядильни
ця, мотальниця, опе
ратор машин.

Приймають дівчат 
віком від 15 рснІБ з 
освітою за 8—10 кла
сів.

Для вступу треба 
подати такі докумен
ти: заяву, свідоцтво 
про народження або 
паспорт (з відміткою 
про виписку), доку
мент про освіту, ме
дичну довідку, 2 фо
токартки.

Строк навчання від 
ДЕОХ до шести міся
ців.

Стипендія—72 крб.
Іногородніх забез

печують гуртожит
ком.

Звертатися на 
рєсу: 226041, г. 
ул. Шампетере, 
отдел кадрОЕ.

Прийом заяв 
дня з 8 де 
крім суботи й неділі.

Дирекція комбінату.

щс-
16.30,

ед-
Рига,

36,

а
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і

Фотоетюд С. ФЕНЕННА.ЗАСНІЖИЛО...

Редактор Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

АЙСБЕРГ
Стихи Лидии КОЗЛОВОЙ Музыка Игоря НИКОЛАЕВА

Ледяной горою айсберг 
Из тумана вырастает, 
И несет его теченье по бескрайним по морям. 
Хорошо тому, кто знает, 
Как опасен и океане. 
Как опасен в океане 
Айсберг встречным кораблям.

Припев:
А я про все на свете
С тобою забываю,
А я в любовь, как в морс,
Бросаюсь с головой!
А. ты такой холодный, 
Как айсберг в океане, 
И все твои печали 
Под черною водой.

Кто ты — горе или радость:
То замерзнешь, то растаешь!..
Кто ты — ласковое солнцб 
Или мертвый.белый снег? 
Я попять тебя пытаюсь — 
Кто :ке ты на самом деле, 
Кто ясе ты па самом деле — 
Айсберг пли человек?!

Припев.
ТЫ уйди с моей дороги
Или стань моей судьбою!
Протяни навстречу руки
И поверить помоги.
Что любовь моя сумеет 
Примирить меня с тобою, 
И растает этот^айсберг — 
Это сердце без любви!

'Припев.

ОГОЛОШУЄ
НАБІР УЧіННЕ: 

освітою 10 класів 
Черкеське СПТУ 
&• ПО СПЄЦІсЛЬНОС- 
швечнб-мотсрист-

Строк невчення — 
6 місяців.

Учнів забезпе
чують гуртожитком 
і стипендією 70 крб. 
на місяць.

Початок« занять — 
1 лютого.

Адресе: 2570051
м. Черкеси, вул. 
Шевченка, 305. Теле
фон 5-13-40
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