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«Важкий хліб»
Так образно й із сумом змушені 
називати свою продукцію, 
виготовлювану вночі, робітники 
Кіровоградського хлібозаводу № З

Того дня автобус за 124 
маршрутом до третього 
хлібозаводу не доїжджав. 
Десь прорвало водопровід 
і дорога у цей грудневий 
четвер вкрилася кіркою 
льоду.

Люди йшли і нарікали 
па працівників водокана
лу. Добирався, обережно 
ступаючи по льоду, до 
хлібозаводу і 
Думав, добре, що хоч 
видно ще, а як 
працівникам, котрі в тре
тю зміну випікають хліб? 
Хоч не так і далеко, але 
йти такою дорогою, не те 
що неприємно, а небез
печно.

...У цеху хлібозаводу 
панував гамір. Кинулося у 
вічі: юнаки та дівчата не 
тс що не працюють, а сто
ять купками, про щось пе
ремовляються.

— Не дивуйтеся, цс — 
паші горе-помічники, стар
шокласники одинадцятої 
школи. Прийшли зі своїм 
вчителем, але паніть його 
зауваження не допомага
ють. З них допомоги ма
ло, а клопотів багато: 
тільки й дивись, щоб чо
гось не витворили, — роз
віяла мої сумніви щодо 
виробничої ДИСЦИПЛІНІ) 
Ольга Сотпріаді, контро
лер другої зміни. Ще до
лала:

— Та ми навіть 
кої допомоги не 
ляємося. Робочих 
вистачає.

У чеху десь иа 
зміні трудиться не більше 
п’ятнадцяти трудівників. 
За останні роки робота 
значно полегшилася. За
мінено тут застарілі печі, 
комплексно механізована 
лінія г.о виготовленню хлі
ба. Якщо раніше на лінії 
стояла робітниця і вручну 
виконувала ряд важких 
фізично операцій, то те
пер все цс механізовано.

Особливо процес 
нізації полегшив 
тих, хто трудиться 
гу і третю зміни.

— Ви хоч раз пробува
ли вночі не спати, а щось 
для себе робити? — запи
тала мене начальник цеху 
Людмила Дмитрівна Со- 
зоиовнч. — Ми ж працює
мо. 1 чим важча робота, 
тим більше втомлюємося. 
Це часто-густо є причи
ною недоробок. Хоча за 
останній рік їх майже не 
було, правда, крім одного

я пішки.

же отим

від та- 
відмов- 
рук не

кожній

меха- 
працю 
в ДРУ-

Діалог із'
Навчити комсомольських 

активістів аргументовано, з 
класових позицій аналізува
ти суспільно-політичні по
дії і факти, застосовувати 
здобуті знання у повсяк-
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звикла за місяць. Хоч мо
рально трошки й важче 
працювати, однак вона 
має свої переваги. Якщо 
па виробництві в нас не
має неполадок під час

г

випадку з розфасовкою 
соломки.

Л. Д. Созонович розпо
віла, що з планом колек
тив хлібозаводу справ
ляється. Продукцію виго
товляють за замовлення
ми, які надходять з мага
зинів міста. В останні ро
ки вони значно зменши
лися. Це непоганий фак
тор, який засвідчує, що 
добробут людей зростає. 
Підприємство має можли
вість виробляти значно 
більше в кількісному від
ношенні хліба, булочок. 
Та зараз немає такої по
треби.

Друга зміна, як кажуть 
самі робітники, для них 
вигідна. Тим, що майже 
весь день вони дома. І на
стрій непоганий: перебоїв 
з постачанням муки, дріж
джів, іншої сировини не
має. Тільки працюй.

— Працюємо. Думаю, 
непогано. Для нас і друга 
і третя зміни обов'язкові. 
Кожен хоче ж постійно 
купувати в магазинах сві
жий хліб. Вироби другої 
зміни розвозяться вночі. 
Зранку покупці йдуть у 
магазини і розкуповують 
їх. Ми навіть як, зреш
тою. і наші замовники, не 
зацікавлені, щоб хлібні 
вироби затримувались в 
цеху. Навіть година їх
ньої затримки в пас від
бивається па смакових 
якостях, — говорить Оль
га Сотпріаді.

Оля працює не лише як 
контролер. Трапляється, 
вона з майстром і техно
логом при потребі стають 
за робочі місця. Випіка
ють здобу: булочки, кала
чі... Минулий тиждень, 

.наприклад, їх не вистача
ло на прилавках кірово
градських магазинів.

Хвилювань за другу і 
третю зміну в Л. Д. Созо- 
нович, її підопічних виста
чає. Бувають з гой час і 
поламки. І хоч чергова ма
шина завжди «на коле
сах», та це не вихід, коли 
серед ночі нею інколи до
водиться прямо з постелі 
забирати спеціалістів. То
му тут діє чіткий принцип: 
працівники першої зміни 
передають свої робочі міс
ця в ідеальному порядку. 
А це дійсно сприяє добро
якісній роботі ЇХНІХ 
ступпиків.

— Для мене друга змі
на — улюблена. До

на

В ПРИНЦИПІ, друга змі
на на Кіровоград

ському ДБК майже ні
чим не відрізняється 
від першої, 
є майстер. ВінОперація Тут теж 

керує ви-

«Друга зміна»
ДОУГА ЗМІНА... ЧАСТО-ГУСТО 

ВІД ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ТРУДЯТЬСЯ 
НА НІЙ, ЧУЄМО НАРІКАННЯ НА 
ПОГАНУ ОРГАНІЗАЦІЮ ВИРОБНИ
ЧИХ ПРОЦЕСІВ, НЕЗАДОВІЛЬНИЙ 
РУХ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ. 
БУВАЮТЬ І ПРОТИЛЕЖНІ ДУМКИ: 
ДЛЯ ДЕКОГО ВОНА НЕ ВІДРІЗНЯЄ
ТЬСЯ ВІД ПЕРШОЇ, А ТО Й — КРА
ЩА...

НАША ЧЕРГОВА ДОБІРКА САМЕ 
Й ПРИСВЯЧЕНА ДАНИМ ПРОБЛЕ
МАМ, А САМЕ: РОБОТІ ТИХ, ХТО 
ТРУДИТЬСЯ У ДРУГУ ЗМІНУ.
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пої

праш вночі, то з ними 
можна зіткнутися одразу 
після того, як залишимо 
свій хлібозавод, — розпо
відає Галя Осйпчук, тісто
міс лінії соломки.

Далі дівчина небезпід
ставно нарікала на робо
ту міського транспорту. 
Розповіла навіть, як ко
лись її подруги чекали 
півтори години на авто
бус. У вихідні ж він дуже 
рідко ходить. Хоча і у ви
хідні всі бажають мати на 
столі свіжу буханку...

Повертаючись з хлібо
заводу з центр міста, дов
генько і я чекав па авто
бус. От тоді й пригадали
ся мені ще раз слова, мов
лені кимось з робітників: 
«важкий хліб», ой, важкий, 
а особливо в другу і тре
тю зміни»...

старшокласниками
денній життєвій практиці— 
таке завдання ставить пе
ред собою політклуб стар
шокласників, створений у 
Новограді-Воллпському, що 
па Житомирщині. Він об’єд-

нав учнів середніх загаль
ноосвітніх шкіл, машино
будівного технікуму, місце
вого професійно-технічного 
училища. »

Основною формою робо-

робничим процесом цеху. 
Трапляться помилки, їх 
ліквідовують, як завжди, 
власними силами. Коли ж 
щось серйозніше треба 
зробити з ремонтом, на
похваті є чергова машина, 
яка в будь-який час до
ставить на підприємство 
ремонтників.

Взагалі, щоб все облад
нання працювало чітко і 
якісно в обидві зміни, що
суботи здійснюється його 
профілактика. І 
що працювати

нарікань, 
в Другу

гоі зміни як дві крапли
ни води схожий на пер
шу. Навіть їдальня пра
цює і вибір страв непо
ганий.

Щоб краще дізнатися 
про труднощі тих, хто в 
другу зміну трудиться на 
спорудженні будинків, 
секретар партбюро ДБК 
В. М. Гольша порекомен
дував побувати на будові.

Біля дев'ятиповерхово
го будинку зустріли май
стре В. А. Дила. На жаль, 
він, будучи на той час

В. А. Дило
ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ

зміну значно важче, не
має. Проте є інші.

Візьмемо хоча б ті, що 
деколи монтажники скар
жаться на відсутність 
комплектів. Якщо тих пра
цівників, які трудяться в 
першу зміну, можна за
лучити до виконання ін
ших робіт, то другозмін- 
никам у цей час важче. 
Часто-густо тоді вони ви
мушено простоюють.

Важче й добиратися 
вночі додому тим, хто 
відпрацював на ДБК дру
гу зміну. Майстер форму
вального цеху Віктор Ко- 
ломієць скаржився на те, 
що інколи через транс
порт доводиться свідомо 
йти на порушення трудо
вої дисципліни. Після ро
боти всіх працівників вже 
пізньої ночі розвозить 
один автобус. Буває, поки 
до останнього «дійде чер
га», давно мине друга го
дина ночі.

Щоб якось раніше тру
дівники потрапляли додо
му, декого доводиться 
забирати і відвозити за 
годину до закінчення змі
ни. Про громадський тран
спорт годі й думати. Тут, 
щоб вдень на ДБК добра
тися, треба згаяти на че
кання тролейбуса чи ав
тобуса щонайменше пів
години.

Сам процес роботи дру-

• • о

єдиним з керівництва, від
мовився взагалі говорити 
на цю тему:

— Ще понаписуєте вся
кої всячини. Проблем, зви
чайно, в кас вистачає. Але 
хай про них розповідає 
начальство.

Поряд закладався фун
дамент ще двох будин
ків. Виконроб будівель
ного управління «Житло- 
буду» № 2 тресту «Кірово- 
градбуд» Віктор Микито
вич Кисельов не прихову
вав розчарування:

— Про другу зміну нам 
доводиться тільки мріяти. 
Зіткнулися з багатьма 
труднощами, зокрема, з 
нестачею матеріалів. Од
нак вже кілька днів спро
бували ми працювати й у 
другу зміну. Та результат 
у нас плачевний. У ці дні 
її рентабельність стано
вила всього двадцять ві
сім процентів.

Як справи на будові 
ДБК, ми не мали змоги 
дізнатися. Там робота ве
лася, але бачили ми й та
ких, хто надмірно довго 
перекурював, хто шукав 
якогось матеріалу. Проте 
В. А. Дило не виявив з не
зрозумілих причин ба
жання розповісти про 
стан справ на будівництві. 
Хоч він, як відрекоменду
вався, був майстром дру
гої зміни.,.

ХОЧА Й НЕЛЕГКО, ПРОТЕ ПРИЄМНІШЕ
працювати в другу зміну. Так вважає комсомолка Вален
тина Долженко, яка ось вже три роки трудиться водієм 
тролейбуса третього маршруту.
Не знаю як кому, а ме

ні перша зміна набагато 
важча за другу. Можливо 
це пояснюється тим, що 
треба вставати- о четвер
тій ранку, коли, мабуть, 
ще в селах і півні не ду
мають кукурікати. Та якби 
тільки ця причина вплива
ла на роботу. Десь до 
восьмої години 
все гаразд. Та з цього ча
су починаються деякі не
приємності.

Хіба ж приємно, коли в 
тролейбус, неначе в гумо
вий безрозмірний мішок 
напихаються пасажири? 
Вже треба від'їжджати, 
аж горло хрипне, так про-

начебто

ти клубу стала дискусія: 
кожен має можливість ви
словити свою точку зору. 
І тематику занять розроб
ляють самі учні: лекції- 
діалоги «Шкільна рефор
ма — веління часу», «Пере
будова для всіх і для кож
ного», тематичні вечори

а де-шу: відпустіть двері, 
хто мовби й не чує.

Так псується настрій: 
запізнюємося, збиваємо
ся з графіку. В другу ж 
зміну спокійніше. Люди 
хоч і втомлені після ро
боти, та не так поспіша
ють, привітніші. їхній на
стрій передається й нам, 
водіям. Ще друга зміна 
вигідніша тим, що кіль
кість пасажирів після де
в'ятої вечора значно 
зменшується. Транспорту

на дорогах в порівнянні з 
тим, що твориться 
майже немає. Тому 
ше працювати.

Щоправда, є тут 
прямо-таки біда: полюб
ляють вечорами «катати
ся» п'янички. А то ще й 
сяде та й засне...

Важче ж доводиться то
му, що вечір є вечір. Ін
коли хочеться й спати. 
Робота водія вимагає й 
уваги. Тим більше — в 
другу зміну.

вдень, 
й лег-

одна

Добірку підготували Т. ГАШЕНКО, Б. ДОЯЖЕНКО, 
Ю. ЯРОЗИЙ, О. БОСИЙ (малюнок).

«Цих днів не змовкне сла
ва», «Політика і мода», зу
стрічі за круглим столом 
«Молодь і буржуазна про
паганда». У планах — кон
курси юних пропагандистів,

МОЛОДІЖНІ НОВИНИ

обговорення нових публі
цистичних книг, фільмів, га
зетних і журнальних статей 
на актуальні теми.

А. ЯНУШЕВСЬКИЙ, 
кор. РДТАУ.
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СТЕЖКАМИ

РЕФОРМА ШКОЛИ

ХТО її ГАЛЬМУЄ?

С. ДРУЧУК,

педінституту І МУЗИКАНовоукраїнський район.

ЗВУЧИТЬ

студентка Кіровоград
ського 
імені О. С. Пушкіна.

тих, хто 
до про 

IIа жаль, 
школі те 

які не

ХУТОРА НАДІЇ
Нен.чче це було вчора
Ми жили й нрііціовали 

під час фольклорної прак
тики на території заповід
ника. Науково-дослідною 
групою, до якої входили 
В Саєнко. і. Швед. В. Жа
дай, Л. Степанова. Л. Гоз 
бенко, І. Степанова. Л. Тюр- 
тюбек. О. Нагірна та інші, 
керував доцент кафедри 
української мови та літе 
ратури, член Спілки пись 
мечників СРСР Микола 
Кузьмович Смоленчук. Го 
повним нашим завданням 
було зібрати і зафіксува 
ти спогади про Івана Кар 
новина Карпенка-Карого 
та його рідних. Студенти 
відвідали навколишні села 
Кариюженці, Кардашеве 
Миколаївку, Шевченкове. 
станцію Шостаківк.у та ін 
ші. Запам'яталися зустрі- 
чі з Григорієм Куцем, який 
є правнуком Федота Куця. 
що став прообразом Калит 
•ки в п'єсі Карпенка Каро 
го «Сто тисяч» та іншими 
людьми

люблять педагогічної пра

Наступного року Кірово 
градське вище льотне учи
лища цивільної'1 авіації 
святкуватиме своє перше 
десятиріччя. Строн від за
снування навчального за-

Домашнє
Минулого разу 

пропонували 
дати своє

ми за 
студентам 

оригінальне 
тлумачення слів залікова 
книжка, гуртожиток, семі
нар. Дали, щоб перекона
тися, чи не згас неперевер- 
іпсіїий винахідливий дух, 
гумор студентства. І, чес
но кажучи, надіялися на 
більш численну і цікаву 
(іспггу.

Сьогодні пропонуємо 
вам відповідь студента 
педінституту (наскільки 
ми зрозуміли, бо автор не 
вказав місця навчання)

wz*/-. 

ііі КОЛА почиііаєтьс 
•*=“=■ учителя. Це істина не
заперечна. Але іі не мож
на заперечити те, що май
бутній учитель починаєть
ся в школі. Та чи завжди 
ми даємо можливість сво
їм школярам випробува
ти себе в pojijjiioncpcbKO-

го вожатого, керівника 
гуртка, клубу за інтереса
ми?

На мою думку, дитину 
необхідно залучати до 
громадської роботи ще з 
першого класу, контролю
вати її виконання. Що 
дня треба формувати ак 
тивну життєву позицію. 
Щоб не поселилась в сер 
цях випускників байду
жість, черствість, СГІОЖИ 
вацтво.

Школа зобов'язана сьо 
годні виховати гармоній 
но розвинену, суспільно 
активну особистість. Не
легка ноша лягає, па иле

кладу невелиний, але сьо
годні випускники вузу 
^працюють практично в 
усіх куточках нашої краї
ни й за кордоном. Недав
но в училище надійшло

завдання

де 
so

П. Зименка чи П. Знмен- 
ко.

Семінар — групове прак
тичне заняття під керів
ництвом викладача, 
студенти намагаються 
вести викладачеві, що іїс. 
го предмет — цс їхній 
найулюбленіший предмет. 
що заняття для них пай 
головніше, а оцінки по ві
діграють ніякої ролі, що 
його слова — це трохи і 
їхні (студентів) слова. 
(Тут автор поставив ре
марку, що це не витвір 

чі вчителя. Давайте про
аналізуємо, чи одержують 
наші молоді спеціалісти 
достатню підготовку для 
роботи в школі?

Досвід показує, що во
на слабка, особливо її ме- 

тодіїчна сторона. У світлі 
вимог січневого (1987 р.) 
Пленуму ЦК К.ПРС иеоб 
хідно піднести рівень під
готовки вчителів па якіс 
по повий рівень. Якість же 
підготовки починається з 
якісного відбору абітурі
єнтів. Тому профорієнта
ційна робота педагогічно
го вузу в школі повинна 
значною мірою допомага
ти виявленню 
має покликання- 
фесії вчителя, 
трапляються в 
люди випадкові.

повідомлення: в Новоси
бірську працює екіпаж, 
який складається з самих 
випускників Кіровоград
ського училища.

На знімку: уроки

він десь 
ред.).
це той 
сесії до

його фантазії, бо 
прочитав'таке —

Гуртожиток — 
будинок, де «від 
сесії живуть студенти ве
село». де організовуються 
різноманітні «капусники», 
«неформали», це примі
щення, де проходить кра
ща частка життя студен
та, яке, до речі, частенько 
захмарюється випадками 
па кшталт того, який опи
сано в «Студенческом ме
ридиане» № 9 за 1987 рік 
«Мораль — справа серйо
зна». Говорю про це то
му. що до Москви вісті 
дійшли, а ваша газета пі 
гу-гу (тут варто відповіс-

?НД ПЕДПРАКТИКУ— 
ЕЛО ХАЩУВАТЕ ГАЙ- 

ВОРОНСЬКОГО РАЙОНУ.
ф СЛОВО - НЕ ГОРО

БЕЦЬ- -«о.СТУДЕНТИ БУВА-

ці, по володіють добрими < 
знаннями зі свого продме- < 
ту. в яких відсутні орга- к 
нізаторські здібності і не- < 
дагогічшій такт. Чи варто* 
такій людині праціоаяпі в < 
школі, кому від того ко- < 
ристь? Звичайно, нікому. < 
Проте скільки потрібно < 
енергії і сил директорові,^ 
аби звільнити такого вчи-< 
теля, щоб вій не калічив? 
людські душі?! ;

Ще слабкі у нас і шеф- < 
ські зв’язки з базовими 5 
підприємствами, не завис-< 
ди із задоволенням йдуть? 
назустріч школі керівники< 
господарств. Звідси слаб-5 
ка матеріальна база. ?

Реформа школи галь-2 
мує, це факт І нам йот- 5 
рібно докласти чимало зу- < 
силь, щоб виправити ста-? 
новіїще. <

В. СИДОРЯК, S
заступник директора <
по навчально - вихов- '$
ній роботі Семенас- ?
тівської 8-р:чної шко- >
ли. <

на тренажерах — основна 
підготовна майбутніх льот- 
чинів. В розкладі навчання 
такі уроки — з першого 
курсу.

Фото В. СДВЧЕИКА.
■>^A/\/VVrk/VV\/V\Z\/VX/V\/»ZV\/X/\/XA/VVX/\

ти автору таке: якби ви 
нам «гу-гу», то обоов’яз- 
ково матеріал появився б 
у нашій газеті).

Залікова книжка дає 
відповідь на запитання: 
що? кому? коли? скільки? 
Відіграє в житті студента 
помаленьку роль, бо вона, 
врешті-решт обмінюється 
на диплом — вінець сту
дентської діяльності.

Ось така відповідь. До 
речі. П. Знменко пропо
нує нове домашнє, 
ня: назвати, які 
студентів і дати 
льне пояснення.

Чекаємо ваших лис гін!

ЗДРАСТУЙ, РЕДАКЦІСІ

ПИШУТЬ до вас студенти педінституту. Нам ду. 
же хотілося б знати, де можна пройти прак

тику з великою користю для себе. Можливо, ви 
розкажете, де є школи з цікавим педагогічним 
досвідом.

із задоволенням прочитали 6 про хороших учи
телів. Скажімо, у випусках «Аудиторії». Адже ба
гато хто з нас хоче не просто відбути практику, 
але й повернутися з певним досвідом. Знаємо, що 
в нашій області працюють справжні ентузіасти, 
наприклад, у Гайворонському районі. Розкажіть 
про ник.

Група студентів.

ПРО Хащуватську серед
ню школу можна роз

повідати багато. І про те, як 
досягли тут хороших кон
тактів комітет комсомолу 
школи, рада піонерської 
дружини і батьківський ко
мітет, як організовується 
змагання за право бути 
класом зразкового поряд
ку, як діє .комісія, Що П:А‘ 
тримує дисципліну і поря
док, як організовують 
культурно - масові заходи, 
про те, як учні прагнуто 
жиги духовно піднесено і 
цікаво.

В останньому найбільше 
допомагає школярам Лео
нід Ізрайлсзич Солгутсз- 
ський.

щасли-
Леонід 

наше 
І май-

...У шкільному міузеї бо
йової слави 5-ої гвардійсь
кої танкової армії зібрано 
понад три тисячі експона
тів. Це ніби розкрита кни
га — сторінки музею. Не 
можна читати їх без хви
лювання без болю в сер
ці, без гордості за подви
ги радянської людини. 
Щороку рада музею, якою 
керує Сергій Білоус, отри
мує 1200—1300 листів від 
ветеранів армії. Особливе 
багато їх одержують чер
воні слідопити школи від 
колишніх воїнів, які 13 бе
резня 1944 року визволили 
Хащувате зід фашистів.

А керівником музею є 
справжній ентузіаст своєї 
справи, вчитель істерії Л. І. 
Солгутозський.

«Ми вміємо бути 
еими, — роздумує 
ІЗрЗЙЛО.вИЧ, — бо 
щастя небездумяе.
бутнє своїх вихованців ми 
будуємо на міцному фун
даменті пам'яті».

Цим словам учасника 
Парзду Перемоги в Моск
ві, відмінника освіти СРСР, 
який 44 роки життя віддав 
спразі навчання і вихован
ня — віриш, як собі.

До речі, ось уже двад
цять років Леонід Ізрай- 
лович очолює районне 
методичне об'єднання вчи
телів історії та суспільст
вознавства, веде школу пе
редового педагогічного 
досвіду, на базі школи 3 
якій працює. Досзідчений 
вчитель надає конкретну 
допомогу молодим педа
гогам у плануванні робо
ти, з підготовці до прове
дення уроків, наполегливо 
вчить їх використовувати 
краєзнавчий матеріал на 
уроках історії та в поза- 
класній роботі. А ще 
говорити з учнями дохід
ливо, аргументозно, нази- 

- вати речі своїми іменами: 
і успіхи успіхами, недол'-ки 
> — недоліками.

Але є з Леоніда Ізрай- 
лезича ще одне захоплен
ня, якому він оіддає не 
менше зусиль та знань, 
ніж музою. Це — Оркестр 
народних інструментів. Не 
раз під керізництзом Л. і. 
Солгутсзського музиканти 
виступали нз районних та 
обласних езятах, демонст
руючи високу виконавську 
майстерність і бережливе 
стазлення до духовної 
спадщини народу.

Успішним буїв виступ 
іучасникіз оркестру і піц 
час обласного огляду ху
дожньої самодіяльності 
Дитячої програми другого 
Всесоюзного фестивалю 
народної творчості, при

народних інстоу- 
а й залучає до ми- 
все нових ; нових

свяченого 70-річчю Вели
кої Жовтневої соціалістич
ної революції. Оркестр 
нагороджено .почесними 
грамотами обласного орг
комітету.

Серед кращих учасників 
оркестру — юні музикан
ти Михайло Лопушансь'кий, 
Сашко Паламарчук, Сергій 
Білоус...

Чесно кажучи, дивуєшся 
і заздриш енергії цієї лю
дини, яка не тільки чудово 
знається на музиці та грає 
на всіх 
ментах, 
стецтва 
учнів...

Ось Л. І. Солпутовський 
пригадує, як під час війни 
в Югославії потрапила 
йому з руки скрипка. За
грав на ній, а бійці стояли 
затамувавши поцих. І зда
валося, вже немає війни, з 
пише звуки музики,- до 
щему в серці близький 
«Полонез Огінського»...

Музика й образотворче 
мистецтво, вважає Л. !. 
Солгутозський, містять у 
собі великий соціально- 
емоційний виховний потен
ціал. Зони немовби пере
плітаються 3 ІНШИМИ ШКІЛЬ
НИМИ предметами, допов
нюють едме одного. Як 
читання, вони своїми спе
цифічними засобами спри
яють конкретизації й уза
гальненню знань, образ
но - естетичному сприй
няттю нашого життя.

Прощався із школою, 
КОЛИ вже ЗОВСІМ смеркло 
А вслід мені, мов на за
мовлення. лунала улюбле
на мелодія вальсу Андрее
ва із кінофільму «Стере
жись автомобіля». Грали 
вчителі й учні — палкі 
любителі народної інстру
ментальної музики пред
ставники великої дружної 
сім’ї, якою живе звичайна 
сільська десятирічка.

А. САРЖЕВСЬКИЙ.
Гай®орокський район.

ІЗ ВІДПОВІДЕЙ
® Завдання реформи 

школи — підняти навчан
ня і виховання на більш 
високу висоту.

® Пізнавальний інте
рес — це коли дитині все 
інтересно.

® Палаци піонерів, стан
ції юннатів, техніків — це 
позаурочні заклади.

СТУДЕНТІВ НА ЕКЗАМЕНІ З ПЕДАГОГІКИ
© Навчальний підруч

ник — цс навчальний по
сібник.

© Якщо в школі вчите
лі самі собі обирають ди
ректора, то учні повинні 
обирати собі класного ке 
рівннка.

© Спортивні змагання

вносять в школу дух зма
гання.

© Школа повніша вихо
вувати у дітей колективі
зацію.

© Навички — це вмін
ня. доведені до автомати
зації.

© В нашій школі, як

сказано в реформі, допу
щені деякі упущення.
, © Вивчення досвіду ро
боти — це якщо студент 
проводить урок і сидять 
методисти.

© Оптнмізація — це оп
тимізм в навчанні.

© Вчителька першого

класу, перш ніж 
букву, виводить її в 
вітрі.

© Якщо школяр на на
вчання звертає поверхове 
значення, він не зможе 
принести користі ні дому, 
пі школі.

© Школа — це там, де 
проходять навчальне вихо
вання або виховне на
вчання.

писатн
по-

ЦІЛКОМ СЕРЙОЗНО

-Як

© Прекрасне — не н* 
потворне.
© Дітей виховувати важ 

ко. бо вони всі однакові
Почув і записав 

В. ЛИКОВ, 
старший аикладач ка
федри педагогіки пед
інституту.

м. Кіровоград.
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УВАГА! ЕКСПЕРИМЕНТ —
«Молодий комунар» З стор.

П ОТРІБНІ НОВІ форми й 
Ві методи ідейно-полі
тичного виховання моло
ді. Із цим згодні всі. Але 
чи досить цього, аби зла
мати інерцію мислення Й 

стереотипи, що скла
дися в ідеологічній робо
ті? Певно, згоджуватися 
ФУТ мало, треба ще й ак
тивно діяти. Можливості 
для цього дають, зокре
ма, Дискусійно-політичні 
клуби для різних катего
рій працюючої молоді. 8

такий клуб об'єднує ком
сомольських пропаган
дистів, у Ленінському ра
йоні Кіровограда — ком
сомольський актив. На
копичено певний досвід у 
МОЛОДІЖНИХ політклубах 
головного підприємства 
виробничого об'єднання 
«Друкмаш» (керівник А. С. 
Барабаш) та обласної сан
епідемстанції (керівник 
А. Д. Белов). Тут голов-

— як молодь ставиться 
до тематики політклубів, 
як оволодіває теорією, 
що міститься в матеріа
лах XXVII з'їзду КПРС і 
наступних Пленумів ЦК 
КПРС, XX з'їзду комсо
молу;

— рівень засвоєння ос
новних політичних, мо
ральних, економічних за
сад перебудови;

ПОЛІТОСВІТА: ПРОБЛЕМИ І ПОШУКИ

УНИКНУТИ СТЕРЕОТИПІВ
області почався експери
мент, спрямований на їх
ню повсюдну організацію 
І розвиток.

Науково-методичне за
безпечення цієї справи, як 
і належить, проводить Бу
динок політосвіти обкому 
Компартії України, кабі
нети політосвіти партко- 
МІв, методради міськко
мів і райкомів ЛКСМ Ук
раїни з політосвіти. За 
Основу цієї роботи взято 
матеріали XXVII з'їзду 
КПРС, XX з'їзду ВЛКСМ, 
постанову ЦК КПРС «Про 
перебудову системи ПО
ЛІТИЧНО і й економічної 
бсвіти трудящих».

Отже, дискусія — Про
ти школярства, начотни
цтва, голослівної ритори
ки. Дискусія як зацікавле
ний обмін думками. Дис
кусія як засіб подолання 
застиглості форм полі
тичного навчання молоді 
та її інертності у цій 
Справі.

Нинішнього навчального
року з області діє 24 по- 
літклуби, об’єднують ВО
КИ понад 800 комсомоль
це.

В Новоархангельську

ною силою дискусії вва
жають уміння організато
ра — ведучого розмови. 
Таких людей сьогодні ви
явлено, на жаль, небага
то. і а воно й зрозуміло: 
для ведучого необхідни
ми є уміння, зацікавити 
аудиторію, нестандарт
ність мислення, високе 
ораторське мистецтво, не
прийняття штампів.

Отже, зроблено перші 
кроки у важливій справі. 
Мета експерименту — в 
тому, щоб на основі ви
вчення, осмислення й впро
вадження передового до
свіду, а також експери
ментальних досліджень 
визначити можливі шляхи 
збагачення змісту поліг- 
навчання.

В ході експерименту 
пропонується використо
вувати такі методи до
слідження, як спостере
ження за ходом диску
сій, бесіди із їх керівни
ками й учасниками, со
ціологічні опитування й 
анкетування.

Зокрема, за допомогою 
останнього планується ви
явити:

— динаміку формуван
ня інтересу до політна- 
вчання, ставлення до са
моосвіти.

Результативність діяль
ності політклубів буде 
визначено в ході облас
ного огляду-конкурсу в 
травні наступного року. 
На заключному етапі екс
перименту (липень-вере- 
сень 1988 року) одержані 
результати буде узагаль
нено й розроблено реко
мендації для використан
ня політклубів як однієї 
з форм комсомольського 
політнавчання.

Яким же повинен бути 
молодіжний політклуб? 
Хто увійде до його скла
ду і ради? Як організува
ти засідання й навчання 
керівників? Із цими запи
таннями ми звертаємося 
вже сьогодні до коміте
тів комсомолу, організа
торів політнавчання на 
місцях.

В. КАЖАНОВ, 
консультант Будинку 
політосвіти обкому 
Компартії України з 
питань комсомоль
ської політосвіти.

ЄДИНИЙ ПОЛІТДЕНЬ
«Радянська Україна,. 70 

років шляхом Жовтня» — 
їак називався єдиний ком
сомольський політдень, який 
йроходив в області позавчо
ра, Того дня. повертаючись 
у думках до подій бурем
ного 1917, спілчани й мо- 
Ї'одь області ще раз звіря- 

н із ними своє сьогодення.

Знедолений і безправний 
до революції, 70 ронів тому 
український народ вперше 
в історії створив свою дер
жаву — рівноправну в сім’ї 
радянських республік. І ни
ні, коли в усій країні здійс
нюється велика перебудова, 
комсомолів області зустрі
чає ювілей УРСР високою 
антивнїстю на всіх ділянках 
виробництва, в громадсько
му житті.

В ході єдиного комсо
мольського політдня йшло
ся танож про підсумки ві
зиту в США М. С. Горбачо
ва. про ті відрадні можли
вості, які відкрив для всіх 
народів світу цей історич
ний візит. У більшості ком
сомольських організацій по
літдень вилився у зацікав
лений обмін думками й про
позиціями про перебудову 
в комсомолі.

Л. ЄГЕЛЬСЬКА.
м. Кіровоград.

ДОТОРКНИСЬ
ДО

висоти
Історія утворення сек

ції дельтапланеризму и 
Олександрії бере спій 
початок із 1979 рокус 
саме тоді молодий інже
нер Валентин Чебота- 
рьов у журналі «Моде
лист-конструктор» про
читав статтю про цей 
захоплюючий вид спор
ту...

З тієї пори минуло 
дев’ять років. В розпо
рядженні олександрій
ських спортсмені» НИНІ 
вже вісім апаратів. Ен
тузіасти дельтаплане
ризму проводять цікаву 
роботу по створенню 
дельтаплану на базі мо» 
тоциклетного двигуна.

На знімках: дель
тапланеризм дає людині 
можливість відчути себе 
нащадком Ікара; трену
вання проводить Вален
тин ЧЕБОТАРЬОВ.

Фото В. ГРИБА, 
Г. КОШКА,

ВІЗИТНА КАРТКА. Сергій Ралюченко. Народив
ся 13 листопада 1962 року. Нападаючий. Футболом 
почав займатися 1974 року в ДЮСШ заводу «Біль
шовик» (Київ). Із 1977 року — в групі підготовки 
команди майстрів вищої ліги київського «Динамо» 
(перші тренери — заслужений майстер спорту Воло
димир Онищенко та майстер спорту Віктор Кащей). 
В юнацькому футболі був членом збірної команди 
республіканської ради ДСТ «Трудові резерви». У 1979 
році у складі цієї команди став чемпіоном товариства. 
У 1980—1985 роках грав за «Зірку» (178 матчів, 36 
м’ячів), у 1986 році — за київський СКА (36 матчів, 
12 м’ячів), з 1987 року — в донецькому «Шахтарі» 
(16 матчів). Бронзовий призер чемпіонату України 
1986 року.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ХАРАКТЕР ГІРНИКА
Клас футбольної коман

ди залежить від майстер
ності кожного її гравця. 
Команду створюють фут
болісти. Але й команда, в 
свою чергу, формує грав
ця. Кіровоградська «Зір
ка» виховала для велико
го футболу країни більше 
Двох десятків гравців. І 
це — своєрідне обличчя 
команди, яка хоч і пере
живає свої не найкращі 
часи, але знов і знов про
довжує давати надійну 
зміну клубам вищої ліги.

...Все було досить не
сподівано.' Влітку 1980 ро
ку в Миколаєві проходив 
турнір республіканської 
ради ДСТ «Трудові резер
ви». За футбольним кален
дарем 2 липня того ж ро
ку у місті корабелів грала 
«Зірка». Начальник коман
ди Юрій Іванович Махпо, 

який знайшов час подиви
тись па гравців турніру, 
побачив па полі у складі 
київської команди юнака, 
який виділявся своєю тех
нікою, а головне — непри
хованим прагненням заби
ти м'яч. І забивав! Тоді 
Махно й запросив до «Зір
ки» Сергія Ралюченка. А 
вже 28 серпня нападаючий 
вперше одягнув футболку 
нашої команди. Трапилося 
не в Жданові. Сергій за
бив м’яч у зустрічі з «Но
ватором», яка заверши
лась внічию. А через три 
дні єдиний гол лівого 
крайнього в Горлівні при
ніс кіровоградцям перемо
гу. І. нарешті, у своєму 
черговому матчі проти ар
мійців Києва Ралюченко 
ще двічі влучив у ЦІЛЬ. 
Оце так новачок — чоти
ри голи в трьох стартових 

матчах нового колективу! 
Подібне не вдавалося на
віть таким визнаним лі
дерам атаки з Кіровогра
да, як Віктор Квасов, Бо
рис Петров чи Михайло 
Калита. На той час Сер
гієві не виповнилося ще її 
вісімнадцяти років.

Нині Сергій Ралюченко— 
гравець основного складу 
команди вищої ліги — до
нецького «Шахтаря». Но
го приїзд до Кіровограда 
після закінчення сезону 

розпочався з відвідин ре
дакції обласної молодіж
ної газети.

— Сергію, як відбулася 
твоя акліматизація в «Шах
тарі»?

— Напрочуд легко, хоча 
я дещо сумнівався. Але не 
в психологічному плані. 
Справа в тому, що після 
служби в столичному 
спортклубі армії я по грав 
кілька місяців. Дещо по
боювався, чи «потягну» 
свою роль на вищому рів
ні. Гадаю, то це вдалося, 
але, звісно, право на дум
ку в останній інстанції за
лишаю за тренерами.

— А чим, на твій погляд, 
відрізняється футбол ви
щого та другого ешелонів?

— Рівнем мислення фут
болістів і самим ставлен
ням до футболу. Все це і 
є професіоналізм. У вищій 
лізі відкрито широкі мож
ливості для експерименту. 

Наведу приклад лише двох 
тактичних схем (14-3+5+2 
та 1+4+5+1). Вони умов
ні, адже піші надається 
велике значення аритмії 
футболу. Тому й може 
вразити така кількість 
півзахисників — майже 
півкомаїїди! Та це тільки 
на перший погляд, Нині на 
зеленому килимі важко 
відрізнити гравця серед
ньої лінії від захисника 
чи нападаючого. Па пів
захист припадає головна 

відповідальність за май
бутнє світового футболу. 
До речі, цс довела іі остан
ня першість світу. Прига
дайте, що третій, «золо
тий» гол у ворота . Шу
махера забив не славно
звісний Марадона, а «ві
сімка» аргентитів Бурру- 
чага. Або в матчі за третє 
місце: «шістка» французів 
Аморо також довів це, за
кріпивши успіх своєї 
команди. Все цс топко від
чувають тренери клубів 
вищої ліги. Командам дру
гої ліги не вистачає уяви. 
Саме уяви, хоча і в друго
му дивізіоні чимало тала
новитих гравців.

— Який матч був най- 
невдалішим для «Шахта
ря» в сезоні-87?

— Із «Спартаком» — гра 
на Кубок країни в Москві. 
В першому таймі Ященко 
влучив у ворота Драєна, 

але після перерви Кузнецов 
та Месхі схилили терези 
успіху на бік спартаківців. 
Було дуже прикро, бо весь 
ігровий час ми мали пере
вагу. З тім погодився на
віть Костянтин Іванович 
Бесков, але тільки не ве
дучий «Футбольного огля
ду» Володимир Масла- 
ченко. Ми розуміємо, що 
він — колишній спартакі- 
вець, але йому слід би бу
ти об’єктивнішим. Можна 
бути упередженим боліль
ником. але упередженим 
коментатором... Так, роз
гром біло-голубих «Верде
ром» Маслаченко сприй
няв як помилку фортуни. 
Я ж вважаю інакше — 
чемпіон ФРІ і був па висо
ті.

— В «Шахтарі» грає й 
Валерій Гошнодеря, який 
теж нолись починав у 
«Зірці»...

— Правий . захисник 
Гошкодсря — один із ста
рожилів «Шахтаря», його 
провідний гравець. Дуже 
надійний в обороні, актив
ний у грі. Що ще? Доб
рий товариш.

— І в «Зірці», і а київ
ському СКА ти постійно 
забивав голи. А в «Шахта
рі» цього поки що не до- 
сяг. Що трапилось із Ра- 
люченком-бомбардиром?

— Так, свій рахунок 
м’ячів у матчах цсріпості 
країни я ще не встиг від
крити. Але забив один гол 
па Кубок Федерації і в 
міжнародному матчі з бол
гарським клубом «Беласн-

ЗУСТРІЧ ДЛЯ ВАС

ця». Вважаю, що все по- 
переду.

— «Шахтар» часто ви“з- 
дить за кордон. Які турне 
плануються в сезоні-88?

— У 1987 році ми здійс
нили подорож по НДР. А 
після Нового року грати
мемо в Болгарії та Ма
рокко.

— Численні фахівці га
дають, що «Шахтар» вже 
найближчим часом зможе 
перейти на госпрозраху
нок...

— Для цього потрібно 
ще принаймні два сезони, 
Адже існують значні ві
домчі бар’єри. На жаль. 
Професійний футбол — це 
те, що нині необхідно нам 
усім.

— Чим відрізняється до
нецька команда від попе
редніх років?

— Перш за все — ко
лективізмом. Колись була 
«команда Старухіпа», по
тім «команда Соколов- 
ського», «команда Грачо- 
ва». Нині ж це команда 
всіх одинадцяти гравців^

— А ян сприйняла твій 
перехід до «Шахтаря» дру
жина?

— Негативно. Вона про
ти того, щоб я грав у До
нецьку. Адже підростає 
маленька Наталочка і їй 
важко в чужому місті. 
Ніші я знаходжусь на роз
доріжжі — грати за «Шах
тар» чи за «Зірку». Вва
жаю. що до Кіровограда 
обов’язково повернуся.

Розмову вів 
С. БОНДАРЄВ.
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Володимир КОБЗАР

(ПОДОРОЖНЯ ГіОбіСїЬ)

Пам'яті батька
(Продовження. Поч. у №№ за 14, 17, 19,

24 листопада, 1, 5, 8, 10, 12 та 15 грудня ц. р.).

Обдавши нас пилом з-під коліс, попереду різко 
загальмував «КамАЗ». Чоловік у літах неквапом ви
брався з кабіни, оглянув машину з усіх боків і коли 
ми порівнялися з ним, спитав:

— Далеко?
— У Крим, — відказав я і мимохіть сповільнив 

ходу.
— Ого!.. — Чоловік здивовано хитнув головою. — 

Аж куди зібралися. Ну то сідайте, підвезу.
— А ви куди?
— Теж у ту сторону. Сідайте.
■— Під'їдемо, хлопці?
Мої супутники дружно закивали головами і за 

хвилю були в кабіні.
У Бериславі на крутому, кам’янистому березі 

Дніпра яблуку ніде було впасти, і ми побрели на 
околицю. Непомітна стежка привела до порожнього 
причалу. Прямо над водою стояло упритул кілька 
гаражів для моторних човнів. Ні їхніх власників, ні 
іншого люду поблизу не було, і це нас влаштовува
ло. Діти почали купатися; не вміючи плавати, вони 
весь час лізли на глибину, і я постійно мусив за ними 
пильнувати.

Тим часом небо захмарилося, раз-удруге гуркнув 
грім, викликавши у нас занепокоєння, проте гроза 
погриміла-погриміла та й завернула кудись на схід, 
за Дніпро, де біліли новобудовами стара й нова Ка
ховки, а натомість почувся гуркіт моторки, яка швид
ко наближалася, і з’явилися вони, дніпряни.

Чимось невловимим нагадували вони горьківського 
Челкаша — чи то зовнішнім виглядом, чи то причет
ністю до справжньої великої води, чи то своєю, ма
лозрозумілою мені, сторонньому, розмовою. Нашій 
присутності вони не здивувались (напевно ж турис
ти — не дивина на дніпровських берегах), хіба що 
впівока, оцінююче глянули на мене і зайнялися свої
ми справами: швиденько вивантажили рибу, а потім 
піднялися в гараж і незабаром звідти почулося ха
рактерне булькання, стукіт гранчаків, захрумкала на 
міцних зубах закуска, а голоси враз погучнішали, 
стали різкими. Заморивши черв’яка, вдоволено кря
каючи і витираючись, вони на деякий час розійшлися 
по домівках, які були поблизу, на березі Дніпра.

Краєм вуха я прислухався до їхніх балачок, але 
так і не збагнув, де і як вони ловили рибу. Може, це 
була частка улову рибальської бригади, яку дозво
лили взяти додому, а може — браконьєрська здо
бич, — хоч дніпряни й не скидалися на злодіїв, ні
трохи не ховалися й не озиралися (але ж і злодій 
тепер пішов не той...). Риби було не так уже й бага
то, як на чотирьох чоловік і, може, в мене, не звик
лого до дніпровських масштабів, просто розбіглися 
очі.

Але асоціація з Челкашем не була випадковістю. 
«Челкаш» — одна з перших прочитаних у дитинстві 
книжок.

Челкаш, попри своє темне й гріховне минуле, 
викликав співчуття своєю гордістю, незалежністю, 
волелюбством. Було в ньому щось таке (можна ска
зати — романтичне, але й це визначення не повне), 
що може й тепер, на мою думку, привабити вразли
ву дитячу душу, — передусім протистоянням отому 
приземленому повзучому буттю, яким живе дехто 
з нас.

З віком, з плином часу враження від нових прочи
таних книжок тьмяніло, не залишаючи того яскравого 
сліду, який лишають перші ..книжки. Це відбувається 
тому, що пригасає здатність до глибокого пережи
вання, властивого дитині, а ще, мабуть, тому, що по
чинаєш шукати інші, ніж у дитинстві, цінності. Кож
ний шукає своє, але здебільшого у роки, коли від
шумить молодість, коли відійдуть роки бурхливих 
захоплень, поривань і палких надій, — у ці роки по
чинаєш частіше замислюватися: що таке людина? У 
чому сенс її буття (і чи має воно взагалі будь-який 
сенс)? Книжок, які б вичерпно відповідали на ці пи
тання, обмаль. Для мене особисто однією з таких 
книжок стала книжка Г. Торо «Уолден, або Життя в 
лісі». Я прочитав її й ахнув: як пощастило! А міг же 
прожити життя, так і не розгорнувши цієї книжки.

(Далі буде).

*
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Заст. редактора А. БЕЗ?АНД.

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

На украинском языке. БК Q3726.

звіль-

КІРОВОГРАДСЬКЕ 
СИТУ № 6
ОГОЛОШУЄ 
ДОДАТКОВИЙ 
ПРИЙОМ УЧНІВ
До груп зі скороченим 

строком навчання 
(6 місяців) 

на спеціальності:
токар, 
електромонтер, 
електрозварник.
Приймають осіб,

нених з лав Радянської Ар
мії.

Початок занять — з 15 
січня 1988 року і далі — 
в міру комплектування 
груп. Учні забезпечуються 
стипендією в розмірі 70 
карбованців на місяць і 
гуртожитком. Час навчання 
зараховується до трудо
вого стажу. По закінченні 
училища випускників на
правляють працювати на 
промислові підприємства 
міста.

Звертатися на адресу: 
м. Кіровоград, вул. Де

кабристів, 26. Телефон — 
4-05-01.

Кіровоградське СПТУ № 8
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

І
і

ДО ГРУП ЗІ СКОРОЧЕНИМ (6 МІСЯЦІВ)
СТРОКОМ НАВЧАННЯ

НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
ГІМН № 592 учні додатково до еги- і 
пеидії одержують 50 процентів заро- § 
бітку. З

По закінченні навчання випускни- $ 
ків забезпечують роботою по спеці- 4 
альиості на базовому підприємстві. $

Початок занять — в міру комплек- $ 
тувапня груп.

Адреса училища: м. Кіровоград, / 
вул. Волкова, 15. їхати автобусом5; 
№ 107, тролейбусами №№ 1, 3, 7 до ї; 
зупинки «Обласна лікарня».

£ електромонтажник по освітленню, 
/ освітлювальних мережах і електроус- 
$ таткуваиню;
/ слюсар - монтажник по монтажу 
$ технологічного устаткування 1 пов’я- 
$ заігах з ним конструкції).

Приймають осіб, звільнених у за
пас із лав Збройних Сил СРСР, з ос
вітою за 10 класів.

Учні одержують стипендію 75 крб. 
на місяць. Під час проходження ви
робничої практики в спеціалізованій

1
Кіровоградське СПТУ № 9 і

ОГОЛОШУЄ ПРИИОМ учнів
на 1988—1989 навчальний рік на спеціальність 

радіомеханік по обслуговуванню і ремонту 
радіотелевізійної апаратури

Строк навчання — 1—2 роки, 
кваліфікація — 4-й розряд,

Гостропотребуючих забезпечу
ють гуртожитком. Встигаючі 
одержують стипендію до 70 крб. 
на місяць.

Прийом проводиться без вступ
них екзаменів за конкурсом ате
статів після співбесіди з курсу

: фізики в межах програми серед
ньої школи.

До училища приймають юнаків 
:і дівчат із середньою освітою. 
Прийом заяв з грудня 1987 по 10 
січня 1988 року.

Початок занять — 15 січня.

І

Для вступу необхідно подати 
такі документи:

направлення на навчання від 
обласного підприємства «ГІобут- 
радіотехніка» або Кіровоград
ського радіозаводу;

атестат про середню освіту;
довідку про склад сім’ї і заро

бітну плату батьків;
медичну довідку (форма 

№ 086/у),
8 фотокарток 3)<4 см,
Адреса училища: м. Кірово

град, вул. Шатила, 4. їхати авт. 
№№ 101, 105, 108, 274 або тро
лейбусами №№ 3, 4, 5, 7 до зу-« 

. пинки «Автовокзал № 2». Теле-« 
фони: 3-63-19, 3-11-78, 3-10-31. :

J\AAAAAA.VV\A/\

При Кіровоградському

7Z

І

автотранспортному 
підприємстві 13527 | 

(автобусний
парк) <і

ПРАЦЮЮТЬ
КУРСИ І

перепідготовки ВОДІ- І 
їв категорії «ВС» і | 
«С» на категорію | 
«Д» з відривом від І 
виробництва. І

У період навчання | 
на курсах виплачу- | 
ють стипендію.

Одиноким на да- | 
ють місця в гурто- І 
житку. І

Звертатися на ад- | 
ресу: м. Кіровоград, | 
вул. Аерофлотська, | 
15, відділ кадрів. | 
Тел. 6-40-77.

їхати автобусом 
№ 124 до зупинки 
«Хлібозавод».

гхтлзх-йхггг
;•

Корсаківська морехідна школа Міністерства Морською Флоту СРСР

ОГОЛОШУЄ ПРИИОМ НА НАВЧАННЯ
й ПОДАЛЬШУ РОБОТУ НА СУДНАХ ЗАКОРДОННОГО ПЛАВАННЯ 

САХАЛІНСЬКОГО МОРСЬКОГО ПАРОПЛАВСТВА
матрос-моторист, мото- 

рист-матрос, моторпст-елек- 
трик,

електрик-матрос, елект- 
рик-моторист.

Запрошуються особи, які 
відслужили в лавах Ра
дянської Армії, віком до 26 
років з освітою пе нижче 8 
класів, на спеціальність 
електрик — не нижче 10 
класів.

Строк навчання — 10—12 
місяців залежно від специ
альность

Прийом у школу без ек
заменів.

Початок занять — у міру 
комплектування груп.

Під час навчання курсан
ти перебувають на повному 
державному утриманні, їм

виплачується стипендія.
Під час проходження мед

комісії абітурієнти забезпе
чуються гуртожитком. Зая
ву про прийом із зазначен
ням обраної спеціальності 
надсилати цінним листом, 
подавши такі документи:

докладну 
документ 

(оригінал),
медичну

(із зазначенням кольоро- 
відчуття для спеціальності 
матроса);

з а к л ючен и я ф л юорогр а ф і ї 
іі довідку від психіатра;

характеристику з остан
нього місця роботи, навчан
ня, служби;

шість фотокарток 3X1 см: 
для оформлення допуска

автобіографію;
про освіту

довідку № 286

НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

для роботи на суднах за
кордонного плавання — ха
рактеристику - рекоменда
цію, завірену партійною ор
ганізацією підприємства 
(військової часі или) її по
годжену з райкомом, міськ
комом партії й політвідді- 
лом військової частини у 2-х 
примірниках.

Паспорт з відміткою про 
виписку з місця проживан
ня, військовий квиток і тру
дову книжку пред'являють 
особисто.

Виїзд — за викликом.
Документи направляти на 

адресу: 694000. Сахалинская 
обл., г. Корсаков, уч. Дач
ная, 17, приемная комиссия. 
Телефони: 2-27-09, 2-32-77.

я
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НАША АДРЕСА:
316050 МПС,
м. Кіровоград, 
еул. Луначарського, 36.

Телефони: редактора — 2-54-26; за
ступника редактора — 2-53-22; відпо- 
в далекого секретаря — 2.55-65; зідді- 
л гІ “омУНІСТИЧного виховання —4-66-79, 
4-64-21; комсомольського життя та еко
номіки — 2-53-94; учнівської молоді : 
соціальних проблем — 2.59-82; фото- 

~~ 4-94-94; оголошень —
4-28-96; коренторсьної — 3-61-83.
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