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МІЖНАРОДНИМ ЕКІПАЖ

КОМПЛЕКСУ
27 травня 1980 року о 22 годині 56 хвилин москов

ського часу проведено стикування космічного кораб
ля «Союз-36» з орбітальним комплексом «Салют-6» 
—«Союз-35». Екіпаж у складі командира корабля 
Валерія Кубасова і космонав.га-дослідиика громадя
нина Угорської Народної Республіки Бсрталана Фар- 
каша перейшов па станцію «Салют-6».

У навколоземному космічному просторі па борту 
пілотованого науково-дослідного комплексу «Салют- 
б»—«Союз-35»—-«Союз-36» працює міжпародппй екі
паж: космонавти Попов, Рюмін, Кубасов і Фаркаш.

Наукова програма міжнародного екіпажу, розроб- 
ясна спільно вченими Радянського Союзу і ігор- 
ської Народної Республіки, розрахована па сім діьв.

(ТАРС).Виходить
з 5 грудня 1939 р.
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На практичне етілєння в життя лозунга «Живеш 
на селі — знай техніку!» спрямована постанова ЦК 
ВЛКСМ, Міністерства сільського господарства СРСР, 
Міністерства меліорації і водного господарства 
СРСР, Державного комітету СРСР по виробничо-гех- 
нічнему забезпеченню сільського господарства, 
Державного комітету СРСР по професійно-технічній 
освіті «Про проведення Всесоюзного огляду техніч
ної підготовки сільської молоді». Мається на меті 
не тільки збільшення контингенту молодих механіза
торів, меліораторів, а їх якісна підготовка. Це вміння 
шеидко оволодіти секретами хліборобської майстер
ності (бо сільський механізатор — це перш за все 
глібоооб). досконало оволодіти сучасною технікою, 
що бурхливими темпами приходить на зміну ста
реньким тракторам, комбайнам, іншим машинам. І 
не тільки. Молодий механізатор, юнак чи дівчина, 
повинен бути добре освіченим, виявляти патріотич
не, синівське ставлення до своєї землі. Саме таким 
творити її багатства, красу. Тому в постанові винят
ково важлива роль відводиться підвищенню ролі 
комсомольських організацій, органів сільського, пол
ного господарства, Держгільгосптехніии і професій
но-технічної освіти, з тим щоб розв’язати завдання 
повного забезпечення аграрного сектора народно
го господарства кваліфікованими технічними кадра
ми, створити надійний їх резерв у кожному госпо
дарстві.

Про такі резерви повинні дбати на курсах механі
заторського всеобучу колгоспів і радгоспів, у систе
мі поофесійно-технічної освіти, в учбово-курсових 
комбінатах, на курсах при об’єднаннях і відділен
нях Держкомсільгосптехніки; треба охопити молодь 
іншими формами навчання. І там, де ию справу на
лагоджено добре, не відчувається дефіциту в меха
нізаторських кадрах. Упевнено, наприклад, почува
ють себе керівники колгоспів імені XXV з’їзду КПРС 
Сщуфріївського району, «Перше травня» 
ського району. В тракторні бригади цих 
щороку вливається по десять і більше 
місцевих середніх шкіл. І не дивно, що 
кий еід уроків час бувають біля техніки, цікавляться 
справами: їм завтра працювати на полях, вирощува
ти врожаї, доглядати громадську худобу. Виховують 
молодь досвідчені місцеві механізатори. Зг-слугояу- 
ють на увагу практика закріплення молоді на селі, 
методика її навчання в колгоспі «Дружба» Нозо- 
с'нраїнеького району, в інших господарствах. Тут но- 
леприбулим (випускникам, учорашнім десятикласни
кам) доручають виключно нову техніку, що значною 
мірою впливає на моральний фактор причетності до 
сільського господарства, додає впевненості і віри у 
ссчсні СИЛИ.

Значною кузнею механізаторських кадрів длп на
шої області є сільські професійно-технічні училища, 
їх на Кіросоградщині дев’ять. Протягом минулого ро
ку о училища було зараховано понад 3300 бажаючих. 
А нинішнього року за направленнями колгоспів на 
курсах, організованих при училищах, пройшли пе
репідготовку, тобто набули суміжних спеціальностей, 
понад тисячу молодих механізаторів. Це дуже важ
ливо. Адже про оволодіння суміжними спеціальностя
ми -Говориться в одному з пунктів постанови «Гїро 
проведення Всесоюзного огляду технічної підготовки 
молоді».

Огляд почався. І комсомольським організаціям 
разом з господарськими органами треба виконати 
ряд заходів, спрямованих на забезпечення його ус
піху. І, зокрема, провести старанний аналіз техніч
ної підготовки молодих жителів села віком до 30 
років, залучити юнаків і дівчат, які не мають техніч
ної спеціальності, організованих форм навчання, 
добиватися ефективності професійної орієнтації, по
ліпшення трудового виховання школярів.

Це далеко не повний перелік завдань, які ставить 
перед комсомольськими організаціями постанова 
«Про проведення Всесоюзного огляду технічної підго 
тоски сільської молоді». Райкомам, комітетам комсо
молу колгоспів і радгоспів, районним управлінням 
сільського господарства, районним об’єднанням Сіль 
госптехніни необхідно забезпечити проведення огля
ду на високому організаційному рівні, наполегливо й 
послідовно здійснювати гасло «Живеш на селі — -»най 
техніку!»

Організатори та учасники огляду внесуть гідний 
вклад у боротьбу за втілення в життя ленінської аг
рарної політики Комуністично)’ партії Радянського 
Союзу.

Сердечне
Товариші Л. І. Брежнєв і Я. Кадар на

діслали міжнародному екіпажеві орбі
тального науково-дослідного комплексу 
«Салют-6» — «Ссюз-35» — «Союз-36» 
нссмонавтам Попову, Рюміну, Кубасозу 
і Фаркашу привітання, в якому, зокре
ма, говориться:

народи Радянського Союзу і Угорсь
кої Народної Республіки з неослабною 
увагою стежать за вашою нелегкою і 
відповідальною працею, дорогі друзі. 
Еони переконані, що еи гідно продовжи
те славні традиції плодотворної діяль
ності міжнародних екіпажів соціалістич
ної співдружності.

привітання
3 кожним новим міжнародним ксс- 

мічним польотом дедалі грунтовніше і 
глибше реалізується єдина програма 
«Інтеркосмос» по освоєнню космічного 
простору б мирних цілях на благо сво
їх народів і в інтересах усього людства.

Товариші Л. І. Брежнєв і Я. Кадар ви
словили впевненість, що космонаєти ви
правдають виявлене їм велике довір я, 

побажали екіпажеві успішного виконан
ня складної програми польоту і благо
получного повернення на рідну Землю.

(TAPCJ.

НЕ ЗАЛИШАТИ ПРОГАЛИН
2Е травня в Будинку політосвіти обкому Компартії України від

бувся обласний зліт комсомольських пропагандистів.
З доповіддю про підсумки політичного й економічного навчання 

комсомольців і молоді області в 1979—198С навчальному році і зав
дання вдосконалення ідейного гарту працюючої молоді, підготовку 
до нового навчального року в системі комсомольського пс;літнаа- 
чання та економічної освіти у світлі вимог листопадового (19’9 ро
ку) Пленуму ЦК ВЛКСМ «Про роботу комсомолу по підвищенню 
ефективності ідейно-морального виховання молоді» Еиступие пер
ший секретар обкому ЛКСМ України О. О. Скічко.

Кіровоградіцшіи,
на початку допо- 
ПСЛІІКПМ ПІДІІС- 

гідпо зу-

Маловисків- 
гссподарств 
випускників 
учні у віль-

Молодь 
відзначив 
від ач, з 
сепиям готується і.„...... ,,
стріти XXVI з’їзд'КПРС. 57 
комсомольсько- молодіжних 
колективів області справи
лися з планом десятої п’я
тирічки до ювілею вождя. 
Близько 3-500 молодих тру
дівників виконали взяті со
ціалістичні зобов’язання та 
особисті п’ятирічки до 110-ї 
річниці з дня народження 
В. І. Леніна.

Серед правофлангових 
ціалістпчпого змагання 
ініціатор патріотичного 
ху «110-й річниці з дня 
роджсппя В. І. і’Іеіііпа 
шість річних норм з 
натку п'ятирічки» — комсо
мол ьс ь ко - м оло дІ Ж Н11 іі колек
тив токарів ремонтно-меха
нічного цеху № 9 Кірово
градського заводу трактор
них гідроагрегатів па чолі з 
Анатолієм С к ворцеви м.

14 тисяч молодих трудів
ників сільського господарст
ва нашої області беруть 
участь у русі за комуністич
не ставлення до праці.

Важливе значення для 
нашої роботи має постано
ва 11К КПРС «Про дальше 
полііАнсінія ідеологічної, 
нолітнко-внховпої роботи». 
Кожен комсомольський пра
цівник і активіст, кожен ви
хователь молоді повинен 
глибоко усвідомити й осмис
лити ту обставину, шо в по
станові практично всі основ
ні проблеми дальшого роз
витку нашого соціалістично
го суспільства розглядають
ся в органічному зв’язку з 
істотним поліпшенням спра
ви виховання пової людний. 
Ніколи раніше від юнаків і 
дівчат не вимагалось такої 
широкої загальноосвітньої 
і спеціальної підготовки, як

со

ру- 
ііз-

ло-

сьогодні; ніколи раніше мо
лодь не отримувала такого 
потоку різноманітної інфор
мації, не вступала в таку 
величезну кількість контак
тів і полін, як нині.

Сучасне молоде 
ня. зазначив т. 
пройшло школи 
ньої боротьби 
ворогом, його не 
юнь Великої 
війки. воно не .. .. 
труднощів, які випали на до
лю старших поколінь. Наша 
молодь живе ііині в умовах 
розвинутого соціалізму, во
на з юних літ сприймає як 
норму високий життєвий рі
вень і ті величезні можли
вості я задоволенні найріз
номанітніших потреб, що їх 
має наша країна.

У сучасної молоді висо
кий загальноосвітній і куль
турний рівень, а духовні ін
тереси багатосторонні.

Але разом з тим необхід
но враховувати й тс, то у 
деякої частини молодих лю
дей помітні утриманські на
хили, невміння цінувати 
здобуте трудом і боротьбою 
батьків і матерів.

Соціально - психологічні 
особливості молоді в пері
од формування її світогля
ду прагнуть усіма засобами 
гпкорпетати буржуазні іде
ологи. антпкомупісти всіх 
мастей для того, іцоб дис
кредитувати в очах молодих 
людей високі комуністичні 
ідеали заронити суміїійп в 
їхні душі прищепити праг
нення до ситого, спокійного 
існування для себе.

Особливі надії наших 
ідейних ворогів па мододь 
базуються па тому, шо вона 
не мас ще достатнього дос
віду політичної боротьби. 
Тому головна увага приді
ляється вихвалянню аполі
тичності. індивідуалізму.

Все цс означає, шо ідеоло
гічне виховання молоді тре
ба вести з великою ретсль-

поколій-
Скічко. не 

белпоссрсд- 
з класовим 
обпалив го- 
ВІТЧИ311ЯІ1ОЇ 
відчуло ТІІХ

І

Залізний 
вантажник

ЛЬВІВ. [Кор. РАТАУ). 
Е'езамінною в портах, на 
залізничних станціях, і в 
складських приміщеннях 
стане вантажно-розван
тажувальна машина, яка 
може піднімати на чоти
риметрову висоту і тран
спортувати двадцятитон
ні контейнери. До її ви
пуску приступив колек
тив львівського виробни
чого об’єднання «Авто
навантажувач».

Щодо продуктивності 
новий агрегат вдвоє пе
ревищує попередників, 
а також відрізняється 
еід них більш економіч
ним двигуном. Застосу
вання автонавантажувача 
в народному господарст
ві дасть економію не 
менш як 40 тисяч кербс- 
ЕакцІБ на рік.

вістю, дотримуючись чіткої 
системи, не залишаючи у 
свідомості молодої людини 
прогалин, де можуть зійні 
норо;; і нашому світоглядові 
сходи.

Далі т. Скічко спинився на 
кількісних показниках зро
стання в системі комсомоль
ського політнавчашія. По
рівняно з підсумками 1978— 
1979 навчального року кіль
кість гуртків 
зросла на 116. 
— на 4 тисячі 
над 11.5 тисяч 
чаг проходитиме економічну 
підготовку в гуртках «Осно
ви економічних знань». 
«Праця і соціалізм». <Осно
ви управління якістю», бли
зько 11 тисяч молодих тру
дівників — у школах кому
ністичної праці, народних 
університетах економічно
го профілю.

В усіх гуртках і семінарах 
у грудні 1979 і січні 19S0 ро
ків пройшли заняття «Твоє 
соціалістичне зобов’язання», 
на яких слухачі підбили під
сумки трудового змагання в 
1979 році, впегупцлн із зз- 
хнртом напружених еконо
мічно обгрунтованих зобов 
’язань до 110-ї річниці з дня 
народження В. 1. Леніна, 
XXVI з’їзду КПРС.

Питання ідеологічної, полі- 
тпко-виховної роботи роз
глядались на бюро обкому 
комсомолу. Було проведене 
взаємні перевірк і між ком
сомольськими комітетами, 
гуртками і семінарами.

Комуністична ідейність — 
це сплав знань, переконання 
і практичної дії. Потрібно 
зробити все, шоб політична 
освіта, економічне навчан
ня повсюдно ставали орга
нічною частиною цього до
рогоцінного сплаву, допома
гали молоді жити і труди
тися в повну міру здібнос
тей, бути в перших рядах 
будівників комунізму.

і семінарів 
а гуртківнів 
чоловік. По- 

юпаків і дів-

І

Худоба — 
в літніх таборах

ЖИТОМИР. |Нср.
РАТАУ). Рахунок друго
му мільйону кілограмів 
молока, одержаного від 
групи корів за час робо
ти на фермі, відкрила 
доярка радгоспу «Украї
на» Черкяхівського ра
йону М. М. Сугруненкс. 
З року в рік майстриня 
досягає дедалі вищих 
рубежів. Торік вона до
вела надій від кожної 
корови до 6670 кілогра
мів. Успішно виконує і 
зобов’язання нинішнього 
року — вже одержала 
від кожної корови 2500 
кілограмів продукції. З 
переведенням худоби на 
пітне утримання щоденні 
надої зросли до 18—20 
кілограмів.

Старанну підготовку 
до переведення худоби 
в табори здійснено б об
ласті. Більш як п ятдесят 
з них обладнано заново. 
Б багатьох встановлені 
автонапувалки, молоко
проводи, холодильники.

Гостям 
Олімпіади

КИЇВ. (Кор. РАТАУ 
В. Вернодубеико). Ще 
один новий готель готу
ється прийняти гостей 
С>лімпіади-80, які відві
дають столицю України 
нинішнього літа. 13-по- 
ЕС-рховий будинок спо
руджено на вулиці Анд
рія Малишка. Тут прак
тично завершено загаль- 
ьобудівельні роботи, ве
деться впорядкування 
території.

А спорудили об’єкт 
трудівники тресту «Київ- 
міськбуд-5». Вони вже 
передали представникам 

, Всесоюзного акціонер
ного товариства «інту- 

! рист» сім верхніх повер- 
, хів де більшість номері? 
і умебльовано. Новий го- 
1 тель, розрахований не 

910 місць, стане до палу 
і^^^червні.
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як мені бути, де можна набути професії 
тракториста?» «Помилятися не можна, — 
пишуть восьмикласниці з м. Олександрії 
Р. Голуб, Л. Удовицька, О. Попова, — ціна 
помилки — все наше життя. Просимо пора
дити, яку професію вибрати».

У сьогоднішньому випуску ми вміщуємо 
кілька розповідей про те, яких професій 
можна набути в технічних і професійно-тех
нічних училищах області.

ПОЛЕ-МРІЯ ХЛІБОРОБА

Школа

«А МОЯ що прагнеНАЙКРАЩА»
:ч

ремонтни- 
й наполег-

ми вже 
вйготовляти зубила, 
плоскогубці. Не дуже 
Прості речі? Поки ЩО 
недалеко той час. ко-

Весна — пора для випускників середніх 
і восьмирічних шкіл області тривожна й 
радісна. Що чекає попереду юнаків і дів
чат, яку професію вибрати! Вибрати так, 
Щоб не помилитися. Щодня на редакційний 
стіл лягають десятки листів з проханням 
розповісти про ту чи іншу професію. «Всі 
кажуть, що професія тракториста дівчині 
не підходить, — пише Ю. Іванова з с. Жовт
невого Бобринецького району, — але вона 
мені дуже подобається. Прошу порадити,

о
©5рш

СПЕЦВИПУСК «ВІТРИЛ 
ДЛЯ ТИХ, ХТО ОБИРАЄ 

ПРОФЕСІЮ
Дружба єднає

І школа
робітничого гарту

Справжньою школою робітничого гарту в нашій країні ста
ла система професійно-технічної освіти. Відповідно до рішень 
ХХУ з’їзду КПРС професійно-технічні училища мають підготу
вати 11 мільйонів молодих робітників. Підготовка до святку
вання 110-ї річниці з дня народження В. І. Леніна викликала 
підвищення трудової і громадської активності працівників 
профтгхосвіти. Свідоме ставлення до праці, до свого громад
ського обов'язку — ось що характеризує нині майбутню ро
бітничу зміну.

Найважливішим принципом профтехосвіти є поєднання нав
чання з працею, теорії з практикою. В нашій області 25 проф
техучилищ, у тому числі 9 сільських, нині готують 13 тисяч мо
лодих робітників і робітниць. За роки десятої п’ятирічки в 
училищах області буде навчено 36100 робітників 110 профе
сій.

Особливу увагу працівники профтехосеіти приділяють якіс
ній підготовці майбутньої робітничої зміни. Чотирнадцять се
редніх профтехучилищ дають можливість молодим людям од
ночасно набувати професії і повної середньої освіти, активно 
прилучатися до праці. Образно кажучи, середні профтехучи
лища — це своєрідний сплав, у якому з’єдналися воєдино 
навчання, виховання і праця. Сьогодні в країні понад чотири 
тисячі таких училищ готують понад два мільйони учнів.

У міські й сільські профтехучилища ми приймаємо молодь, 
яка має восьмирічну освіту, а в технічні — юнаків і дівчат, що 
закінчили середню школу. Учнів профтехучилищ держава за
безпечує безплатним харчуванням та одягом, у технічних учи
лищах виплачують стипендію від ЗО до 37 карбованців щоміся
ця залежно від вибраної професії, а учням, які оволодівають 
складними професіями, підприємства виплачують тарифну 
ставку первинного розряду. Відмінникам виплачується сти
пендія, підвищена на 25 процентів. За роботи, які учні викону
ють на робочих місцях у період виробничої практики, вони 
одержують третину (а будівельники — половину) зароблених 
грошей. У сільських профтехучилищах заробіток виплачується 
повністю.

В учбових закладах прсфтехосвіти комплектують групи зі 
скороченим строком навчання. До них зараховують хлопців, 
звільнених у запас з армії. Час перебування в училищі вхо
дить до загального трудового стажу. Після закінчення закладу 
випускникам надають відпустки за рахунок підприємств і ор
ганізацій, куди вони направлені на роботу. Десять процентів 
учнів, які відмінно закінчили профтехучилища, можуть бути 
направлені у вузи І технікуми системи профтехосвіти.

у профтехучилищах області працюють кваліфіковані май
стри виробничого навчання і Складачі. Серед них: Василь 
Юхимович Фоанчук — майстео виробничого навчання Бобри
нецького СПТУ № 2, Іван Лук’янович Фелан — майстер ви
робничого навчання Олександоїйського ТУ № 3. Лідія Мико
лаївна Бойко — майстер виробничого навчання Кіровоградсь
кого ПїУ № 2 ід багато інших.

Значне місце в ідеологічній роботі колективів профтехучи- 
/лищ займають заходи по глибокому вивченню книг товаоима 

Л. І. Брежнєва «Мала земля», уродження», «Цілина». В усіх 
училищах створено умови для занять художньою самодіяль
ністю, спортом, технічною творчістю.

Багато ударників десятої п’ятирічки, передовиків виосбниц- 
тва завдячені своєю поофесінною майстерністю професійно- 
технічним училищам. Сьогодні ми з гордістю називаємо імена 

(Героїк Соціалістичної Праці Віктора Степановича Андріяшз, 
Олексія Олексійович''» Кошурка. Марію Степанівну Волошину, 
Людмилу Василівну Чсрнєгу. Досягти таких висот майстер- 
------- „лии иажен. Адже В ИЯШІЙ Країні

Розмова про вибір професії 
— важлива розмова. Вибира
ється спеціальність на все жит
тя. тому-то важливо не помили
тися у виборі свого трудового 
шляху. Безумовно, вибір у 
юнаків і дівчат, широким, дорії 
багато. Згоден, що професії ме
ханізатора. закрійника одягу, 
перукаря — чудові. Тільки моя. 
урні здається 

І майбутньому я
І ремонтником.

Чому вибрав 
альність? Бона 
мене добре те. що цікаве.

най’граща?'' в
буду слюсарем-

саме цю спеці- 
цікава. АДпя 

:е 
1 то таке ремонтник? Це високо
кваліфікований робітник. Са
ма Професія вимагав широких 
знань, уміння, навиків. Бо ре
монтник повинен знати всі вер
стати, вміти полагодити їх, по- 
ернути до життя.

Мені доводилось уже бувати 
'.Іпкпіл.'пгпгПЛПППГЛ.

Цікава професія чекає 
на ученицю четвертого 
Кіровоградського техніч
ного училища Людмилу 
ШЕВЧЕНКО, Люда стане 
перукарем.

Де, власне, робітник стає ро
бітником? Теоретичних знань, 
деяких практичних навиків 
юнак чи дівчина набувають, 
звичайно, у профтехучилищі. 
Але стати висококваліфікова • 
ним фахівцем, вивчити сучасні 
технологічні процеси і передові 
форми організації праці можна 
тільки на підприємстві. Кожне 
училише має такі виробничі 
бази. Наше базове підприємст
во — завод сільськогосподар
ського машинобудування «Чер
вона зірка».

Дуже добре, коли учні учили
ща почувають себе в робітни
чій сім'ї заводу як удома. Йду
чи на виробничу практику, на
ші хлопці і дізчата вже мають 
уявлення про специфіку робо
ти заводу, знайомі з героїчним:! 
революційними й трудовим;» 
традиціями червонозорівціз. 
Нашими гостями в училищі бу
ли Герой Соціалістичної Праці 
О. О. Кошурко, депутат Вер
ховної Ради УРСР Л. В. Чср- 
нега та .багато інших випускни
ків учбового закладу. Це дуже

цінні зустрічі. Вони виховують 
в учнів повагу до праці, готов
ність продовжувати славні тра
диції передовиків виробництва.

Тепло зустрічають майбутніх 
робітників і колективи цехів, 
де еони працюватимуть. Кож
ному хлопцеві чи дівчині при
значають наставників. Це, як 
травило, висококваліфіковані 
робітники, хороші люди. Копіт
ка праця майстрів училища, ро- 
бітнйків-наставникїв, керівни
ків цехів спрямована на закріп
лення знань, вміння і навиків 
юної зміни, на успішне засто
сування їх на практиці. Як на
слідок, учні швидко адаптують
ся на виробництві, а багато з 
них виконують складні завдан
ня. Учень третього курсу групи 
слюсарів - інструментальників 
Олександр Цап, наприклад, чу
дово виготовляє штампи для 
обробки деталей сівалок. А 
Срати-близнюки Олег та Гсн- 
радій Майбороди, працюючи 
на модельній дільниці інстру
ментального цеху, самостійно 
г.иготовляють модельні плити

прес-форми, що служать для 
лиття деталей із пластмас.

Хорошу виробничу підготов
ку проходять на заводі й наші 
майбутні токарі. Успішно тру
диться у восьмому цеху від
мінник навчання <тІеонід Крав
ченко, який і виробничі завдан
ня виконує на «відмінно». Це ж 
можна сказати і про Леоніда 
Смиченка, Олега Головченка 
та багатьох інших.

З перших же днів виробни
чої практики учні епєвнєно 
бходять у напружений ритм за
водського життя. Бони почува
ють себе на заводі не тільки 
практикантами, а й повноправ
ними членами великого і заслу
женого колективу. Хлопці і дів
чата беруть активну участь у 
громадському житті підприєм
ства. В день ленінського кому
ністичного суботннка, наприк
лад, учні з групи токарів разом 
із заводськими комсомольцями 
славно потрудилися в ливарно
му цеху сірого чавуну. На їх
ню честь штаб суботннка випу
стив газету-сблискавку».

Приємно' відзначити, що з 
приходом наших юнаків і дів
чат на завод активізується 
життя цехів в усіх його аспс-к- 

майбутні токарі

Олександр Явецький, Анатолій 
Потєєз, Павло Сінник разом із 
заводськими спортсменами гра
ли у золейбол на першість за
воду за інструментальний цех. 
Олександр Явецький узяв 
участь також у змаганнях зі 
стрільби і зайняв перше місце. 
Гіого фотографію помістили па 
стенді «Кращі фізкультурники 
цеху». Радісно бачити наших 
хлопців і дівчат і в заводській 
художній агітбригаді. З вели
кою гордістю вони пропагують 
робітничі професії, переваги 
радянського способу життя.

Отже, мінна дружба єднає 
наших випускників і робітни
ків «Червоної зірки», ЯКІ ВІД 
щирого серця діляться з май
бутніми колегами знаннями, на
виками, життєвим досвідом. 
Ми горді За наших учнів, упев
нені в тому, що після закінчен
ня училиша вони стануть пов
ноправними членами заводсь
кого колективу, активними бу
дівниками комуністичного сус
пільства.

Л. САВЧЕНКО, 
директор МПТУ № 4 м. Кі
ровограда.

Найкраще почуваю себе в 
полі. Особливо тоді, коли 

на ньому ходять хвилями зо
лота пшениця. Ми разом з то
варишами Володимиром Ко
вальовим, Миколою Орловим, 
Миколою Ковалем та іншими 
готували грунт під зернові, 
доглядали посіви, збирали 
врожай. Приємно бачити ре
зультати своєї праці. Ми, уч
ні сільського профтехучили-

сідувати зі своїми колишніми 
однокласниками. Виникають 
і дискусії про те, як будува
ти своє життя. Втратили ми 
що-небудь від того, що стали 
учнями сільського профтех-

технікумів без екзаменів.
Професія наша з тих, які 

називають престижними. Ду
же потрібна вона країні. 
Можливо, саме це і вплину то 
на вибір спеціальності. Мене

те, що- ми вибороли перше 
місце з тенісу серед сільських 
профтехучилищ області. Не 
відстаємо і в інших видах 
спорту.

Людина щаслива, коли во-

—- 1 ремонтник повинен знайти 
Причину, як лікар.
Допомогти хворому.

Отже, щоб стати 
ком. потрібно багато______
ливо вчитися. В цьому нам ГУ- 

допомагає майстер виробни
чого навчання Василь Петро
вич Веремеенко. Починали ми з 
найпростіших операцій — роз
мітки. паяння. Потім пішли ро
боти складніші. Тепер 
можемо 
молотки, 
складко?
так. Але —,------ли кожен із нас умітиме виго
товити. скажімо, свердлуваль
ний верстат. Ось на цій роботі 
лій змо кемо використати весь 
комплекс навиків, набутих під 
час навчання.

■'Лені повезло. Повезло в то
му, що я зустрівся з хорошими 
людьми, працівниками учили
ща. Спочатку вони прийшли до 
нас у шкоду, розповіли про 
особливості професій, які дає 
своїм випускникам навчальний 
заклад. А потім запросили нас 
до себе на день відчинених 
дверей. Так я став учнем учи
лища. А незабаром опаную 
свою улюблену професію.



І^т'ину леро^го розряду. Відмінникам виплачується сти
пендія підвищена на 25 процентів. За роботи, які учні викону
ють на робочих місцях у період виробничої практики, вони 
одержують третину (а будівельники - половину) зароблених 
грошей. У сільських профтехучилищах заробіток виплачується 
повністю. .

В учбових закладах прсфтехосвіти комплектують групи зі 
скороченим строком навчання. До них зараховують хлопців/ 
звільнених у запас з армії. Час перебування в училищі вхо
дить до загального трудового стажу. Після закінчення закладу 
випускникам надають відпустки за рахунок підприємств і ор
ганізацій, куди вони направлені на роботу. Десять процентів 
учнів, які відмінно закінчили профтехучилища, можуть бути 
направлені у вузи і технікуми системи профтехосяіти.

'У профтехучилищах області працюють кваліфіковані май
стри виробничого навчання і Лткпадачі. Серед них: Василь 
Юхимович Фоанчук — майстео виробничого навчання Бобри- 
неиького СГПУ № 2, Іван Лук’янович Фелан — майстео ви
робничого навчання Опександоійського ТУ № 3. Лідія Мико- 

І наївна Боднф —- майстер виробничого навчання кіровоградсь
кого ПТУ N9 2 та багато Інших.

Значно місце в Ідеологічні» роботі колективів профтехучи
лищ займають заходи по глибокому вивченню книг тоззои'иа 
Л. І. Брежнєва «Мала земля»/, «виродження», «Цілина». В усіх 
училищах створено умови для Занять художньою самодіяль
ністю, спортом, технічною творчістю.

Багато ударників десятої п’ятирічки, передовиків виообниц- 
тва завдячені своєю поофесійною майстерністю професійно- 
технічним училищам. Сьогодні ми з гордістю називаємо Імена 
Героїв Соціалістичної Праці Віктора Степановича Андріяшз, 
Олексія Олексійовича Кошурка. Марію Степанівну Волошину, 
Людмилу Василівну Чернєгу. Досягти таких висот майстер
ності, яких досягли вени, може кожен. Адже в нашім країні 
перед юнаками і дівчатами відкрито всі дороги. Потрібні тіль
ки свідома праця і цілеспрямованість.

П. ПАСІЧНИК, 
заступник начальника обласного управління прсфтехосві
ти по навчально-виховній роботі.

І

І

«А МОЯ 
НАЙКРАЩА»

Розмова про вибір професії 
— важлива розмова. Вибира
ється .спеціальність на все жит
тя. тому-то важливо не помили
тися у виборі свого трудоаого 
шляху. Безумовно, вибір у^е, 
юнаків і дівчат, широкий, доріг 
багато. Згоден, що професії ме
ханізатора, закрійника одягу, 
перукаря — чудові. Т’.іьки моя. 
мені адасться. найкраще. .В 
майбутньому // буду слюсарем- 
РвМОНТНИКОМ.

Чому вибрав само цю спеці
альність? Вона цікава. А^я 
Мене добре те, що цікаве. А™се 
що таке ремонтник? Це високо
кваліфікований робітник. Са
ма Професія вимагає широких 
знань, уміння, навиків. Бо ре
монтник повинен знати всі вер
стати. вміти полагодити їх. по
вернути до життя.

Мені доводилось уже бувати 
на заводі сільськогосподарсь
кого машинобудування «Черво
на зірка». Там мав змогу спо
стерігати за роботою кадрових 
робітників. Справді, складно й 

’ цікаво. Вийшов з ладу верстат 

._ і ремонтник повинен знайти 
причину, як лікар, що прагне 
допомогти хворому.

Отже, щоб стати ремонтни
ком, потрібно багато й наполег
ливо вчитися. В цьому нам ГУ- 
же допомагає майстер виробни
чого навчання Василь Петро
вич Веремеенко. Починали ми з 
найпростіших операцій —- роз
мітки. паяння. Потім пішли ро
боти складніші. Тепер ми вже 
можемо вніотовляти зуоила, 
молотки, плоскогубці. Не дуже 
складко? Прості речі? Поки що 
так. Але недалеко той час. ко
ли кожен із час умітиме виго
товити. скажімо, свердлуваль
ний и/.рстат. Оса на цій роботі 
ми змопсездр використати весь 
комплекс навиків, набутих під 
час навчання.

Мені повезло. Повезло в тому. що я зустрівся з хорошими 
людьми, працівниками учили
ща. Спочатку вони прийшли до 
нас у школу, розповіли про 
особливості професій, які дає 
своїм випускникам навчальний 
заклад. А потім запросили нас 
до себе на день відчинених 
дверей. Так я став учнем учи
лища. А незабаром опаную 
свою улюблену' професію.

С. СЛІПНЬОВ, 
учень Кіровоградського 
міського професійно-тех
нічного училища № 4.

Що вплинуло на вибір спе
ціальності? Факторів багато,

Йду містом. Назустріч — пе
рехожі. Юнаки, дівчата, чоло
віки, жінки. Мимоволі зупиняю 
погляд на одязі. Красиво стали 
одягатися наші люди, елегант
но. Допомагають їм у цьому 
мої колеги — швейники, І я 
горджуся тим, що належу до 
тих, хто створює ЛЮДЯМ доб
рий настрій, робить їх красиви
ми. Адже це дуже важливо — 
пошити одяг до лиця. Може, 
саме тому я й вибрала собі 
професію закрійника верхньо
го одягу.

в руки газета з оголошен- 
міське технічне училище

на навчання. Я кажу «на

та головний з них — бажання 
робити людям приємне. Шит
тям я захоплювалась іще в 
школі. Закінчивши її, відчула, 
що мені не вистачає майстер
ності. Де вдосконалити її? Зви
чайно ж, у технічному учили
щі. І тут, на щастя, мені потра
пила 
ням:
№ 4 запрошувало випускників 
шкіл
щастя», бо вже не можу уяви
ти себе без училища, без под- 
оуг, без усього колективу.

А колектив у нас чудовий. 
Чого вартий хоча б наш ан
самбль «Хороший настрій»! 
Юних аматорів сцени вже зна
ють не тільки в обласному 
центрі, а й у багатьох інших 
містах. Отже, ми створюємо 
уороший настрій людям, ье 
тільки своєю працею, а й учас

тю в художній салюдіяльності. 
Власне, і праця, і пісня покли
кані робити одну хорошу спра
ву — тзорити красу.

Я часто думаю: навчитися 
будь-якої професії можна. І 
працюзати назчитися добре, 
на совість, теж можна. Але в 
нашій професії цього замало. 
Нашу професію треба любити. 
Адже в майбутньому ми будо- 
мо мати справу з людьми. У 
кожного свої уподобання, свої 
нахили, свій характер. Одним 
словом, кожен замовник — це 
індивідуальність, задовольнити 
її потреби не просто, але 
цікаво. Надіває юнак чи дівчи
на виріб, створений твоїми ру
ками, і на очах змінює свій 
зовнішній вигляд. Приємно 
стає тоді на серці.

Отже, головне в нашій про
фесії — не тільки вміння прз- 

цювати, а й чуйність, узага до 
людей. Саме цього і вчать нас 
майстри виробничого навчання 
Тетяна Петрівна Сорокіна, По
ліна Іванівна Козакееич та ін
ші. Тетяна Петрівна, наприклад, 
свого часу сама закінчила н-;- 
ше училище, тому розуміє на
ші запити, турботи, вміє пра
вильно наставити учнів, учить 
нас не тільки працювати, а й 
жити.

Училище дас нам багато. На 
очах стають кволіфікованим.- 
майстрами мої подруги Ольг--» 
Кизнм, Валентина Дідова, Люд
мила Зедорожня та інші. Ста
ють творцями краси, хорошо
го настрою у людей.

С. ГДЙКІВСЬКА, 
учениця технічного учили
ща № 4.



ща, маємо у своєму розпоряд
женні понад триста гектарів 
землі. То нічого, що вона при
значена для навчальної мети. 
Ми вже можемо бути на ній 
справжніми господарями. На
віть минулого, несприятливого 
щодо погодннх умов року мо
лоді землероби виростили по 
29 центнерів зерна на кожно
му гектарі. А в попередні ро
ки одержували й по 45 цент
нерів.

Отже, працювати навчили
ся, бо для цього в училищі 
створено всі умови. Є чудові 
навчальні класи, кабінети, 
майстерні. Матеріальна база 
нашого закладу з року в 
рік зростає. Ми у своєму роз
порядженні маємо лише трак
торів понад чотири десятки.

Мені інколи ДОЕОДИТЬСЯ бе- 

училища? Абсолютно ні. Нав
паки. навіть виграли. Давай
те розберемося конкретніше. 
В училищі ми дістаємо серед
ню освіту, як і учні загально
освітньої школи. І в той же 
час набуваємо професії меха
нізатора широкого профілю. 
В майбутньому (і вже неда
леко той час) ми станемо і 
трактористами, і комбайнера
ми, і шоферами, і слюсарями 
одночасно. Час перебування 
в навчальному закладі зара
ховується нам у трудовий 
стаж. А у кого більше мож
ливості вступити до вузу чи 
технікуму? Безумовно, у нас, 
учнів профтехучилища. Треба 
тільки добре вчитися. Адже 
десять процентів хлопців 
(відмінників) приймуть ДО 
вищих учбових закладів чи 

часто запитують, чи тільки 
хлопці можуть набути профе
сії хлібороба? Зовсім ні. Чу
дово справляються з кермом 
трактора й дівчата. Прикла
дом цього є наша подруга 
Марійка Волошина, учениця 
СПТУ. Вона ні в чему не по
ступається хлопцям.

Учнівська сім'я у нас друж
на. І в навчанні, і в роботі, і 
в спорті прагнемо завжди бу
ти попереду. Є у нас свій 
спортивний майданчик. По
руч училища розташований 
стадіон «Колос». І на ньомч’ 
господарями стали наші хлоп
ці. Про спортивні успіхи ко
лективу СПТУ свідчить уже 

на зробить правильний виоїр 
у житті. Впевнений, шо ми з 
товаришами не помилилися. 
Адже хлібороб — професія 
найпочесніша. Мрія наша 
збувається: ми закінчуємо 
другий рік училища. Чека
ють на нас колгоспні лани, 
де ми зможемо показати, чо
го навчилися в закладі, пока
зати вміння, майстерність, 
високу кваліфікацію. До цьо
го нас зобов’язує звання ме
ханізатора широкого профі
лю.

ґ. ОРЛОВ, 
учень Новгородківського 
сільського професійно- 
технічного училища № 6.
На знімку: йде заняття 

в наСінеті хімії.

_

Іван Андрійович задумливо 
поглянув на дівчину. Одна вона 
в бригаді електриків. «Як квіт
ка», — говорять хлопці. «Се
ред будяків», — не затримує
ться з відповіддю Тетяна. Жарт 
звичайний, але завжди гід ньо
го поліпшується настрій у 
зсіх. І у Тетяни теж. Бо хіба 
могла б вона отак жартувати 
два роки то/лу, коли вперше 
прийшла в інструментальний 
цех заводу «Червона зірка»? 
Приміщення вразило її вели
чезними розмірами, шумом і 
гуркотом веостатів. Увесь ро
бочий ритм цеху спочатку тро
хи приголо/лшус новачка, а по
тім...

— Сьогодні почергує Тетяна 
Горіна, — сказав Іван Андрійо
вич.

Вагання бригадира поясню
валось не тим, що Тетяна не 
справилась би з обов’язками 
чергового. Ні. дівчина повністю 
оволоділа практичними нави
ками. Просто серед -членів 
бригади виробилась мовчазна 
джентльменська домовле
ність: Тетяну берегти, не пере
вантажувати. Ось бригадир і 
роздумував: з одного беку, 
воно наче й поавильно, одна 

вона у них. А з другого? Адже 
дівчина — повнопраьний член 
бригади, має третій виробни
чий розряд. Став помічати, що 
ображс-: Тетяну така опіка, хоч 
вона й моечить. Тож і з’яви
лось оте: «Сьогодні почергує 
Тетяна...»

Обличчя дівчини просвітлі
ло. Вона ж спеціаліст, елек
трик, закінчила професійно- 
технічне училище, а їй усе па
пери та папери.

Чергового електрика без пе
ребільшення можна назвати 
господарем цеху. Бо він, як 
справжній господар, стежить _:а 
тиха, як працюють верстати. І 
як тільки якийсь один зупи
ниться — черговий поспішає 
туди. Ось фрезерувальник Ми
кола Карпович Клиновський ні
як не міг зрозуміти, чого зупи
нився його веостат. Працював 
чітко на заданому режимі і 
раптом замовк. Микола Карпо
вич — робітник досвідчений, 
але поломки так і не знайшов.

— Виручай, дочкої — покли
кав Тетяну.

За.кілька хвилин Таня полаго
дила верстат.

— Тут і поломки ніякої не 
було, Миколо Карповичу, — 
сказала дівчина,—просто пере

горіли запобіжники в системі 
прискореної подачі стола.

— У системі прискореної 
подачі, — повторив фрезеру
вальник. — Що то наука! Спа
сибі, дівчино, спасибі!

У шостому технічному учи
лищі обласного центру Те
тяна Горіна еивчала нема
ло предметів, що дають їй 
змогу стати кваліфікованим 
с-лектриком. Нині дівчина вдяч
на долі, яка привела її в це 
училище. А може, доля тут ні 
де чого, бо вибором професії 
вона завдячена перш за все 
батькові, колишньому електро
монтажникові, а нині виконро
бові будівельно-монтажного 
поїзда.

Поява Олександра Михайло
вича в сім’ї завжди стає свя
том. А особливо для доньки 
Тетяни.

— Що ти робиш там, татку, 
на своєму поїзді? — запитува
ла дівчина.

— Приборкую голубі блис
кавки, — відповідав батько 
жартома.

Тетяна мало розумілася на 
роботі електромонтажника, 
але у відсутність батька він по
ставав у її уяві казковим при
боркувачем голубих блискавок. 
Звичайно, то були уявлення на
півдитячі, але в душі вони за
лишили глибокий слід. І не від
разу дівчина зупинила свій ви
бір саме на цій професії. Хо
тіла стати будівельником, ін

женером. Та голубі блискавки 
не давали спокою. І тепер во
на сама приборкує їх.

Тетяна — дівчина стримана, 
ділова.

— Краще добре робити своє 
діло, ніж просторікувати про 
це, — каже вона.

Такі люди подобаються, та
ких поважають. Якщо товари
шеві важко, такі, як Тетянка, 
завжди приходять йому на до
помогу. Без зайвих слів. Ма
буть, саме тому товариші об
рели дівчину групкомсоргом 
дільниці штампів. Коли фрезе
рувальник Йосип Тениченко 
назвав на зборах її кандидату
ру, і інструментальниця Ольга 
Очківська, і слюсар Володимир 
Швайко, і свердлувальниця На
талія Малиновська та інші то
вариші без вагань підняли ру
ки. За. Бо, мабуть, у кожного 
на думці було саме її прізви
ще.

А не так давно до дівчини 
прийшла ще одна велика ра
дість. Її обрали депутатом Ле
нінської районної Ради народ
них депутатів міста Кіровогра
да. І це прекрасна риса нашої 
дійсності: вчорашня учениця 
технічного училища, а сьогод
нішня молода робітниця стала 
державною людиною.

В. БЕДЗИК.
і)
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РЕПОРТЕР

ПЕРША
ОБЛАСНА

Понад ЗО робіт юних мит
ців вражають своєю без
посередністю, дитячою фан
тазією і навіть жанровим 
розмаїттям. Картйнп, ви
ставлені у фойє кіровоград
ського кінотеатру «Мир», ви
конано аквареллю, олівцем, 
тушшю, а деякі гаптовано 
литками. Тематика найріз
номанітніша.

II; йбільш представницька 
група учнів Кіровоградсь
кої дитячої художньої шко- 
лп. Скупими штрихами на 
тлі холодного кеба Сергій 
Мальчепко намагається пе
редати напружений момент 
мітингу моряків. Юний ху
дожник композиційно так 
розміщує своїх героїв, що 
глядачеві впадає в око пе
редусім динамічна постать 
оратора, хоча перший план 
заповнюють сидячі постаті 
матросів. Свою роботу Сер
гій назвав «Мітинг на паро
плаві».

І навряд чи залишить ко
го байдужим своєрідна гап
тування Світлани Ковален
ко і Тетяни ІІіколаєпко 
«Хлопчнш-Кпбальчнш».

Заслуговують на увагу й 
акварелі «Космос» Юрія 
Сліпчепка із Світловодська, 
|Весїіа» Ірн-Питопі з Онуф
ріївни, «Обжинки» Алли 
Шумської з Олександрії та 
багато інших.

А з яким настроєм Ігор 
Ткачепко (Вільїиаиськнй 
район) викопав портрет ба
бусі! Здається, що осіннє 
сонце світлим смутком про
лизує все «полотно» юного 
художника.

Одинадцятирічна Олена 
Чоботарьова (м. Кірово
град) свою композицію на
знала «Птахи». Виконана 
вона в декоративному пла
ні з елементами українсько
го фольклору.

Виставку організатори 
назвали конкурсом кращих 
робіт учнів дитячих худож
ніх шкіл області, присвяче
ним В. І. Леніну. Цей кон
курс — перший звіт юних 
художпиків-аматорів перед 
мешканцями обласного 
центру.

Так, вона скромна за 
своїм обсягом та оформлен
ня?':. Але в ній пульсує твор
че горіння дитячої уяви, 
пульсує щира любов до 
слог.гж нього мистецтва. 1 
саме за це хочеться всім 
учасникам виставки поба
жати високих злетів у твор
чості.

В. ВАСИЛЕНКО.

ї
Переможці вогню

- 3,ЛЙГолоджй квжгуиар.**-------------------------------

Нещодавно на базі Уеги- 
нівсьної райсільгосптєхні- 
ни відбулися змагання 
добровільних пожежних 
дружин системи «Сільгосп
техніки» області.

Урочисте підняття пра
пора на честь змагань бу
ло доручено представни
кам Голованівського ра
йону — переможцям ог.ія- 
ду-конкурсу протипожеж
ного стану, в осінньо-зимо
вий період 1979—1980 ро
ків (на знімку вгорі).

Цілий день тривала бо
ротьба на спеціально об
пади а і юму м а й да мчи ку. 
Учасники змагалися з та
ких ВИДІВ; смуга пере
шкод і естафета з ліквіда
цією «вогнища пожежі».

Найкращі результати по
казала команда Устипівсь- 
кої райсільгосптехиікн. їй 
вручили перехідний кубок 
і Почесну грамоту.

ІІа другому місці — 
команда пуско налагоджу
вального управління трес
ту «Спецсільгоспмонтаж», 
на третьому — представ
ники ІІовоукраїнської раіі- 
сільгосптехніки.

Особисту першість у 
змаганнях здобув слюсар- 
наладчик цього ж тресту 
Віктор Малько.

II а з н і м к у (внизу): 
один із найважчих момен
тів змагань ■— подолання 
перешкод з двома пожеж
ними рукавами в руках.

О. МАЛЮК. 
Фото автера.

МІНІСТЕРСТВО ЦИВІЛЬНОЇ 
АВЕЛІДІЇ СРСР 
КІРОВОГРАДСЬКЕ ВИЩЕ 
ЛЬОТНЕ УЧИЛИЩЕ

ОГОЛОШУЄ НАБІР КУРСАНТІВ
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Свій вуз---
своїми руками

Найкоротшим буде марш- 
рут НИНІШНЬОГО ТРУДОВОГО 
літо для третьокурсників ін- 
яи кєрно-економічного фа
культету Хмельницького 
технологічного інституту по
бутового обслуговування. 
Об’єднані в загін «Атлант», 
еони візьмуть активну 
участь у внутрівузівському 
будівництві. Більшість кор
пусів та гуртожитків, що еи- 
рссли за останні рони в 
студентському містечку на 
околиці Хмельницького, зве
демо ними.

Працюючи під девізом 
*Сг:й вуз — своїми руками», 
вклали чимале праці в спо- 
^ру.еження нової бібліотеки, 
дев’ятиповерхового гурто
житку і хлопці з «Атланта». 
У минулому році вони ли
шили про себе добру пам’
ять також у селі Васьківці 
Ізяславського району: збу
дували комплекс для відго
дівлі великої рогатої худоби, 
виконавши за два місяці ро
біт на суму понад 130 тисяч 
карбованців. Бійці «Атлан
та» удостоєні другого місця 
в обласному змаганні сту
дентських будіеельких заго
нів.

Кор. РАТАУ.

Головним диригентолА 
Олімпіади-80 призначено 
відомого радянського му
зиканта, професора Тбі
ліської державної консер
ваторії, народного артиста 
СРСР Одіссея Димитріаді. 
З помахом його диригент
ської палички 19 липня 
1980 року на Великій спср- 
тиеній арені Центрального 
стадіону імені В. І. Леніна 
б Лужниках почнеться 
урочиста церемонія від
криття XXII Олімпійських 
ігор у Москві, і ие буде 
своєрідним музичним про
логом до спортивних ба
талій Олімпіади-80.

— У день відкриття ігор 
л диригуватиму, мабуть, 
одним із найбільших ан
самблів світу, до складу 
яиого ввійдуть понад ти
сячу співаків і музикантів, 
— розповідає професор. — 
Колективи, що ввійшли в 
цей ансамбль, досить відо- 
мі: симфонічний оркестр і 
хор Держтелерадіо СРСР, 
балетна трупа Великого 
театру, зведений духовий 
оркестр Міністерства обо
рони СРСР, держаєні фоль
клорні ансамблі всіх 15 
союзних республік і ще 
ряд інших відомих наших 
колективів.

На запитання, з якого 
саме тверу почнеться му
зична програма олімпійсь
кого свята е Лужниках, 
Димитріаді відповів:

— Після того як сто вій
ськових сурмачів про
сурмлять сигнал «Слухай
те всі!», по стадіону ро
зіллється мелодійна пісня 
фанфар — «музична емб
лема» московських ігор, 
що її написав Дмитро Шос
такович. Потім присутні 
печують нантату Едуарда 
Артем'єва на слова П'ера 
де Кубертена, засновника 
сучасних Олімпійських 
ігор (російський текст На
талії Кончаловської), «Ві
тальну пісню» Андрія Пет
рова. Потім пролунає 
«Олімпійський гімн» грець
кого композитора Самаро- 
са Спіроса на слова Космо
са Палемаса (російський 
переклад Роберта Рождс- 
ственського). після чого 
почнеться Еиступ фольк
лорних ансамблів та ін
ших колективів, учаснинів 
музичної програми.

Зазначу, — продовжує 
Димитріаді, — що такою 
ж барвистою і музичною 
буде церемонія ззкриття 
ігор, яка закінчиться 
«Прощальною піснею» 
Олександри Пахмутовоі.

Одіссей Димитріаді вей- 
жас, що музика, пісні, які 
пролунають на відкритті— 
емоційний заряд не тіль
ки олімпійцям, 100-тисяч- 
ній аудиторії глядачів сіа- 
діону в Лужниках, а й 
мільйонам телеглядачів, 
які дивитимуться трансля
цію із столиці XXII Олі/л- 
пійських ігор.

Вибір кандидатури Одіс
сея Димитріаді на посаду 
головного диригента Олім- 
піади-80 можна вважати 
закономірним. Він протя
гом 40 років керусав Дер
жавним симфонічним ор
кестром Грузії, був голов
ним диригентом Тбілісько
го театру опери та балету. 
Останні десять років дири-

гував спектаклями у Вели
кому театрі Союзу РСР.

Друзі ж напівжартома 
відзначають, що вирішаль
не значення під час за
твердження його кандида
тури на посаду головного 
диригента ігоо для оргко
мітету мало не тільки тс, 
Що Димитріаді відомий і 
досвідчений музикант, а й 
те, що професор — досить 
помітна спортивна фігура 
в музичному світі. В моло
дості він чудово грав у 
футбол, був найсильнішим 
плавцем у своєму рідному 
місті Батумі. До того ж і 
Лужними для Одіссея 
Димитріаді — добре зна
йомий стадіон. Він рідко, 
лише в дні концертів, про
пускає футбольні матчі 
своєї улюбленої команди 
московського «Спартака», 
буває майже на всіх іграх 
хокейної збірної СРСР, що 
проходять у Москві, відві
дує всі великі змагання з 
плавання.

— Звичайно, — каже 
Димитріаді, — займатися 
спортом мені вже не під 
силу, та щоденна півго
динна гімнастика для ме
не — неписаний закон. 
Без цього навояд чи мож
на простояти за диригент
ським пультом кілька го
дин поспіль.

Музика і спорт пре
красно доповнюють одне 
одного, — вважає профе
сор. — Без музичного су
проводу фігурне катання 
чи художня гімнастика 
втратять свою привабли
вість.

Б. БАЙБУРТ, 
кореспондент АПН.

Редактор 
М. УСПАЛЕНКО.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета' 
ПКСМ Украины.

На .украинском языке
БК 00264. Обсяг 0.5 прук ирн

Газеза 
виходить 
у ійвтсрок, 
чегсер
5 суботу.

316050, М€П

М. Кіровоград,

еул. Луначарського, 36.

Індекс 61197.

на І курс 1980—1981 навчального року.
Училище готує інженерів-пілотів та інжеверів- 

штурманів для роботи в авіапідпрнємствах цивільної 
авіації.

Строк навчання на спеціальності інжепер-пілот 
— 4 роки і 2 місяці, на спеціальності інжепер-ипур
ман — 4 роки.

До училища приймають чоловіків, шо мають закін
чену середню освіту її за станом здоров’я придатні 
до льотної роботи, віком па 1 вересня поточного ро
ку:

на спеціальність інжепер-пілот — від 17 
років;

па спеціальність інженер-нпурман — від
23 років.

Приймання документів — з 20 червня но 25 
приймальними комісіями в містах:

Кіровограді (316005. пул Доброво.чьсыюго.
Москві (125493, вуз. Пулковська, 6-а, МП ЇДА), 
Ленінграді (196210, М-210, авіамістсчко ОЛ \ ЇДА). 
Крім цього, на спеціальність інжепер-штурман 

документи можна подати па такі адреси:
664012, Іркутськ, вул. Комунарів, 3-а, філіал 

КІІ ПА.
600000, Красноярськ, вул. Асрофлотська, 
620020, Свердловськ, аеропорт Кольцово, 
680029, Хабаровськ, вул. Допчук, З, УКП 
463019, Актюбінськ, вул. Молдагулової, 
480040, Алма-Afa, аеропорт, 
700033, Ташкент, вул. Гоголя, 77, філіал
Вступники подають документ про середню освігу 

(оригінал), заяву на ім’я начальника училища, харак
теристику, завірену печаткою, виписку з трудової 
книжки (для працюючих), медичну довідку (форма 
№ 286), 6 фотокарток 3X4 см автобіографію, комсо
мольську характеристику, завірену райкомом або 
м і е і > к к ом о м к о м со м о л у.

Вступники пред’являють в училищі паспорт і війсь
ковий квиток (приписне свідоцтво).

Вступні екзамени — з І по 20 серпня, за програма
ми, затвердженими Міністерством вищої і середньої 
освіти СРСР для вузів, з таких дисциплін:

математика (письмово й усне),
фізика (усію),
російська мова і література (твір). (
Особи, що закінчили середній навчальний заклад 

із золотою медаллю або з дипломом з відзнакою, 
складають один екзамен — з математики (письмово).

Приймальна комісія училища набирає також слуха
чів на І курс Ленінградської ордена Леніна Академії 
цивільної авіації па спеціальність «інженер но управ
лінню повітряним рухом».

Адреса училища: 316005, м. Кіровоград, вул. До(ї- 
ровольського. 1, приймальна комісія. Телефон 
7-93-7-66.

їхати тролейбусами №№ 2, 4, 6 або автобусом 
№ 14 до зупинки «Вул. Королепка».

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МІСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ
УМИЛИШ Е № 5
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
на 1980—1981 нагліальпий рік
на спеціальності:
маляр-інтукатур, монтажник конструкцій — му.іяр, 

машиніст автокрана — шофер, тесляр, нітукатур-ли- 
піовальник-плиткОБИК, слюсар-газозварппк, врсеу- 
гальїіпк пластмас, електрозварник, машиніст екска
ватора, машиніст бульдозера, тракторист автоскрс- 
пера III класу, машиніст автогрейдера — шофір.

До училища приймають юнаків і дівчат віком від 
15 до 20 років з освітою за 8—10 класів.

Строк навчання:
учнів з освітою за 8 класів — 2 роки, на спеціаль

ності тесляр — 1 рік; з освітою за 10 класів — 1 
рік.

Воїни, звільнені з лав Радянської Армії, навчають
ся 8—І0 місяців і одержують стипендію в розмірі 75 
—100 крб. па місяпь.

По закінченні училища випускників направляють 
па роботу в міста Олександрію, Світловодсіж, Кіро
воград, Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Запоріжжя. 
Електрозварників і пресувальників пластмас направ
ляють па роботу па Олександрійський електромеха
нічний завод.

В училищі працюють гуртки: кіно, радіо, фото, мо- 
тогурток, технічної творчості, духовий, естрадний, 
хоровий, танцювальний, крою та шиття; спортивні 
секції: самбо, футболу, волейболу, стрілені на, боксу 
та іп.

Початок занять з 1 вересня.
Вступники подають заяву, паспорт або свідоцтво 

про народження, документ про освіту, довідку з міс
ця проживання із зазначенням складу сім'ї, чотири 
фотокартки 3X4 см.

Документи приймають у канцелярії училища.
Адреса: Кіровоградська обл., м. Олександрія, ссл. 

Димитрове, вул. Трудрезервів, 23. Телефон 52-4-63. 
їхати автобусом № 1 до кінцевої зупинки.

ДИРЕКЦІЯ;

відділ листів і масової роботи, відділ 
пропаганди — 2-45-36; відповідальний 
£еДР2ІвР’, пфА|Л Учнівської молоді — 
4-ЧО-87; ВІДДІЛ комсомольського життя, 
відділ військово-патріотичного вихо
вання та спорту — 2-45-35; фотолабо- 

~~ 2’56-65; нічна редакція — 
3-и3-53.

Друкарня імені Г. М. Дкмитрсса 
Еидавництса 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України, 
м. Кіровоград, еул. Гпінки, 2.
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