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6 червня –
День журналіста
З Днем журналіста!
Словенський письменник Жарко
Петан одного разу сказав: «Про світле майбутнє піклуються політики,
про світле минуле – історики, про
світле сьогодення – журналісти».
З часів розквіту номенклатури в наш час перекочував відомий
штамп, який стверджує, що журналістика є четвертою владою. Це
не зовсім так. Журналістика – найбільш незалежна з існуючих професій, і єдиним інструментом впливу
на неї має служити лише громадська думка.
Сьогодні – напередодні професійного свята, нам хотілося б
звернутися до всіх журналістів –
молодих репортерів, досвідчених
редакторів районних газет, телеоператорів, фотокореспондентів –
усіх, хто щодня забезпечує миколаївцям право знати, що відбувається
на їхній землі.
Нових творчих перемог вам, підвищення конкуренції та зміцнення
фінансової незалежності. Без неї
журналістика не зможе зробити
якісний стрибок уперед і повернути той рівень довіри, якого вона по
праву заслуговує.
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Шановні журналісти!
Від президії обласної ради профспілок прийміть щирі вітання з нагоди професійного свята – Дня
журналіста!
Журналісти – майстри слова, які
не творять матеріальних цінностей, але саме вони великою мірою
формують свідомість громадянина,
його характер, поведінку, вчинки,
життєву позицію.
Сьогодні суспільство, як ніколи,
потребує уважного, розсудливого
погляду на факти та події, а головне – їх оперативного осмислення
та професійного висвітлення. На
вас покладена важлива місія самовіддано і чесно служити своїй справі, своєму народу.
Щиро бажаю вам гідно представляти професію журналіста, не припиняти творчий пошук та постійно
самовдосконалюватися. Міцного
вам здоров'я, щастя, натхнення,
успіхів у журналістській праці!
 Голова облпрофради
Ю. П. ТОЛМАЧОВ

8 червня – День
працівників легкої
промисловості
Шановні працівники легкої
промисловості!
Від президії обласної ради профспілок щиро вітаю вас з професійним святом – Днем працівників легкої промисловості!
Вашою продукцією щоденно
користуються мільйони людей.
Сьогодні у складних економічних
умовах підприємства легкої промисловості області продовжують
працювати і вдосконалювати технологію виробництва. Товари легкої промисловості з миколаївською
маркою завжди відрізнялися високою якістю і користуються попитом
не тільки на вітчизняному, а й на
міжнародному ринках. І це, у першу
чергу, є вашою заслугою.
Прийміть слова подяки за вашу
наполегливу працю, майстерність і відповідальне ставлення до
роботи.
Бажаю вам доброго здоров’я,
щастя, благополуччя, гарного настрою, успіхів у праці!
 Голова облпрофради
Ю. П. ТОЛМАЧОВ

Ось уже два з половиною місяці триває конфлікт у лісовій галузі
Миколаївщини. Сотні лісівників вимагають відставки начальника
управління Петра Паламарюка. Та віз і нині там...
У понеділок відбулася чергова акція протесту «бунтівників».

