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ТВОРЧОСТІ, ІНІЦІАТИВИ

сьогодні”І
ПОПЕРЕДУ

Як уже ПОВІДОМЛЯЛОСЯ, 
6 липня відбувся пленум 
обкому ЛКСМ України. З 
доповіддю «Про підсумки 
квітневого (1985 р.) Пле
нуму ЦК КПРС і завдання 
комсомольської організа
ції області по гідній зу
стрічі XXVII з’їзду КПРС і 
XXVII з'їзду Компартії Ук
раїни» виступив перший 
секретар обкому комсо
молу І. Шевченко. Важли
вою суспільно-політичною 
подією в житті партії і на- 

|лоду став квітневий 
||1985 р.) Пленум ЦККПРС, 
як відзначив доповідач. В 
рішеннях Пленуму, в до
повіді, з якою виступив на 
ньому Генеральний секре
тар ЦК КПРС товариш 
М. С. Горбачов, сформу
льовані першочергові і 
перспективні завдання 
партії і держави в цілому. 
На комсом.ольських збо
рах, які проходять в об
ласті, юнаки і дівчата од
ностайно схвалюють і під
тримують внутрішню і зов
нішню політику партії. 
Важливо організувати гли
боке вивчення молоддю 
матеріалів Пленуму, а та
кож зустрічей і бесід М. С. 
Горбачова з партійним ак
тивом, трудящими і жите
лями Москви, Ленінграда, 
Дніпропетровська, мате
ріалів Всесоюзної наради 
з питань прискорення на
уково-технічного прогре
су-

Б області широко роз
горнулось соціалістичне 
змагання по гідній зустрі
чі XXVII з’їзду КПРС. Під
тримавши заклик комсо
мольців Олександрійсько
го електромеханічного за
воду стати на ударну вах
ту під девізом «XXVII з'їз
ду — 27 ударних декад», 
тисячі юнаків і дієчат взя
ли на. себе підвищені зо
бов’язання. 112 колективів 
і 1,5 тисячі молодих тру
дівників: уже до 40-річчя 
Великої Перемоги завер
шили свої особисті п’яти
річки. 300 КМК носять ви
соке звання «Колектив ко
муністичної праці».

Цілеспрямованішою і 
конкретнішою стала робо
та багатьох комітетів ком
сомолу по реалізації Про
довольчої програми. За 
останні півтора ооку, на
приклад, удвоє збільши
лась в області кількість 
КМК, які вирощують куку
рудзу. Понад 150 членів 
ВЛКСАА прийшли працюва
ли у минулому році в тва
ринництво. 160 молодих 

ідозрок і операторів ма
шинного доїння корів за 
підсумками 1984 року до
сягни тритисячних надоїв 
|молока.на корову, а понад 
ЗО із них перекрили чоти
ритисячний рубіж. Сьо
годні .8 авангарді соціаліс
тичного змагання по до
стойній зустрічі XXVII 
з’їзду КПРС йде молода 
доярка з колгоспу «Союз» 
Знам’янського району Лі
дія Куженко, яке надоїла 
за перше півріччя понад 
З тисячі кілограмів моло-

ка від корови при плані на 
рік 3500 кілограмів.

Разом з тим, даючи 
об'єктивну оцінку зробле
ному, ми знаємо, що чи
мало запланованого облас
ним комітетом комсомолу 
по підвищенню трудової і 
суспільної активності мо
лоді, збільшенні її вкладу 
у виконання народногос
подарських завдань’ зали
шилось ще невиконаним.

За підсумками 1984 року 
46 КМК не справились з 
плановими завданнями. Не 
кращими є підсумки робо
ти і за перше півріччя ни
нішнього року. На жаль, 
ще стабільними є цифри 
втрат робочого часу через 
порушення молодими ро
бітниками трудової ди
сципліни. Особливо бага
то їх на підприємствах 
Олександрії і Ленінського 
району міста Кіровограда.

Ще поки що незадо
вільно беруть участь ком
сомольські організації у 
прискоренні науково-тех
нічного прогресу. В об
ласті більше половини по
даних молоддю рацпро
позицію не впроваджує
ться, а питома вага моло
дих раціоналізаторів у 
сільському господарстві 
в 10 разів менша, ніж в ін
ших галузях.

Нині важливо забезпе
чити високу організацію і 
широку гласність соціаліс
тичного змагання комсо
мольців і молоді області 
по достойній зустрічі 
XXVII з'їзду КПРС, XXVII 
з’їзду Компартії України. 
Комітетам комсомолу тре
ба зосередити зусилля 
юнаків і дівчат на вико
нанні передз'їздівських 
завдань, надавати допо
могу в їх реалізації. Під
сумком цієї роботи повин
но бути безумовне вико
нання завдань року і п’я
тирічки в цілому кожним 
комсомольцем, кожним 
комсомольсько - молодіж- 
ним колективом.

Багато ще треба зроби
ти по вихованню у /холоді 
якостей дбайливого гос
подаря, бережливого 
ставлення до народного 
добра. В обласній комсо
мольській організації все 
більше й більше є адрес, 
де молодь на підпри
ємствах чітко визначила 
свою позицію в цьому пи
танні і добилася позитив- ■ 
них результатів. Напри
клад, із 25 цехових комсо
мольських організацій ча
вуноливарного заводу в 
13-ти кожний член ВЛКСМ 
має свій особистий раху
нок економії. Це прак
тично всі робітники ос
новного виробництва. В 
інших організаціях є ко
лективний . рахунок. Комі
тет комсомолу залучив до 
цієї роботи -економістів, 
спеціалістів заводу Орга
нізовано дійове соціаліс
тичне змагання, розробле
но заходи матеріального 
заохочення. Лише за під
сумками минулого року 
комсомольський фонд 

економії на заводі стано 
вив 87 705 карбованців.

Боротьба за посилення 
режиму економії невід
дільна від якості продук
ції. Зусилля комітетів ком
сомолу треба зосередити 
на тому, щоб кожен мо
лодий трудівник відчував 
особисту відповідальність 
за результати зробленого 
своїми руками. Там, де 
працюють комсомольці, 
не повинно бути місця 
браку.

Пленум ЦК КПРС, мате
ріали Всесоюзної наради 
з питань науково-техніч,- 
ного прогресу націлюють 
комітети комсомолу на
самперед на широке за
лучення молоді до науко
во-технічної теорчості. В 
області понад сім з поло
виною тисяч молодих но
ваторів. Щороку вони по
дають понад 2,5 тисячі 
рацпропозицій і винаходів
3 економічним ефектом
4 мільйони карбованців. 
Цифри переконливі. Але, 
на жаль, вони часом за
колисують окремих ком
сомольських працівників, 
які беруть їх як єдиний 
критерій оцінки розвитку 
НТТМ. Треба більше залу
чати молодь, студентів, 
молодих спеціалістів до 
технічної творчості, доби
ватись підвищення коефі
цієнту корисної дії твор
чих формувань, зміцню
вати їх матеріальну базу. 
Адже в області лише в 
кожному другому районі 
функціонують станції юних 
техніків, а гуртки техніч
ної творчості, які створені 
при школах, часом не ма
ють навіть елементарних 
інструментів і матеріалів.

Далі доповідач відзна
чив, що гостро стоїть пи
тання розробки і впровад
ження засобів малої ме
ханізації, заміни ручної 
праці механізованою. У 
великій роботі по скоро
ченню долі ручної праці 
комітети комсомолу по
винні визначити свою роль 
і місце.

Відповідальні завдання 
в період підготовки до 
з’їзду стоять і перед тру
дівниками села. Комсо
мольсько-молодіжні ко
лективи і ланки мають бо
ротись сьогодні за одер
жання з кожного гектара 
50-центнерного врожаю 
зерна кукурудзи, 350-цєнт- 
нерного врожаю цукрових 
буряків, активніше мобілі
зувати молодь на вирощу
вання пшениці за інтСНг 
сивною технологією. Нині 

.завершується підготовка 
до збирання ранніх зер
нових завершального ро
ку п'ятирічки. У жнива-85 
потрібно вступити у все
озброєнні.

У тваринництві треба 
’ добитись виконання кож

ним КМК планових зав
чань і соціалістичних зо
бов’язань року і п'ятиріч
ки в цілому. Необхідно 
значно активізувати діяпв 
кість комітетів ИОі«еО/«г-пу 
,’ І’Йг

(Закінчення на 2-й стор.(:

Підбито підсумки соціалістичного 
змагання молодих доярок області, при
свяченого XXVII з їздові КПРС та XII 
Всесвітньому фестивалю молоді і сту
дентів у Москві. За підсумками першо
го півріччя завершального року п’яти
річки попереду йдуть доярки:

Лідія КУЖЕНКО з колгоспу «Союз» 
Знам’янського району, яка надоїла 
3005 кілограмів молока від кожної ко
рови.

Тетяна ЛАДАНІОК з колгоспу 
«Мир» Гайворонського району — 2994.

Ніна КАРЕЛ І НА з колгоспу «Пер. 
вое мая» Маловисківського району — 
2695.

Надія ГОЛУБ з колгоспу імені Лені
на Долинського району — 2615.

Любов НЕВІДОМСЬКА з колгоспу

■ Росія» Добровеллчківськоґо району — 
2549.

Катерина ГРАБЧАК з колгоспу імені 
Шевченка Ульяновського району — 
2399:

Лідія ЦЕЛ ИХ з радгоспу єГРятнхат- 
ський» Петрівського району — 2379.

Ніна ЩЕРБИН з колгоспу імені Ка- 
лініна Новоархангельського району — 
2361.

Віра СИВЕНКО з колгоспу імені 
Шевченка Голованівського району — 
2308.

Тамара К РУЛЬ із птахофабрики -Са- 
гайдацька» Устинівського району — 
2293.

Михайло БУЧУШКАН з радгоспу 
-.Олексіївськин» Бобрннецького райо
ну — 2224.

КОМСОМОЛЬСЬКЕ ШЕФСТВО

Цей знімок наш громадський фотокореспондент О. СУШКО зробив одразу по за
кінченні XIV обласного конкурсу майстрів машинного доїння, яний відбувся вкінці 
минулого місяця у Кіровограді. Дівчата стали кращими серед молодих доярон.

І недарма—їхні практичні результати роботи у своїх господарствах теж одні з най
кращих в області.

Знайомтесь: Катерина ГРАБЧАН Лідія КУЖЕНКО та Ніна ЩЕРБИН (зліва на
право).

Честь заводської
Більш ян вдвоє скорочено строк освоєння випуску но

вих машин на Львівському заводі автонавантажувачів. 
У цьому чимала заслуга молодих виробничників і проек
тувальників головного спеціалізованого конструкторсько
го бюро. Взявши шефство над створенням техніки нових 
поколінь, вони організували наскрізну творчу молодіжну 

бригаду.

ГСКБ по автонавантажу
вачах розміщується за 
кілька кроків від заводу. 
Однак на шлях від куль- 
мана до виходу нової ма
шини з конвейєра підпри
ємства треба було раніше 
до семи років. А ось мо
дель автонавантажувача 
4014-М пройшла його вже 
за три з лишком роки. Те 
пер новинка ще в крес 
леннях і деталях на до
слідному виробництві, а її 
деякі уніфіковані вузли 
вже. випускаються на під 
приємстві.

Новий імпульс усій ро 
боті в КБ дала орган іза 
ція комсомольсько моло 
діжного колективу. Спо 
чатку у хлошіів і дівчат, 
які'зібралися після закін
чення політехнічного іпсти 
гуту у конструкторському 
відділі № 6. було як і у 
йеіх." Спроектував — від- 

.'дав технологу, той - ро 
бітникові. Виготовили до- 
слізний зразок — і на з,т 

вод: будь ласка, впровад
жуйте. Ми свою справу 
зробили.

Нецікаво так працюва 
їй: результатів не видно. 
Багато хто почав звільни- 
гись. Ось тоді і вирішив 
конструкторський відділ 
об’єднати в один ланцю
жок весь процес розробки 
машин. З цією пропози
цією погодились і техноло
ги, і робітники. Турбота 
про кінцевий результат 
залучила до бригади мо
лодь з основного впроб 
гшцтва.

Я« сказав комсорі 
бригади інженер Ігор По- 
чапськип, їх перша модель 
1014 М — витвір' колек
тивний. ГСКБ і заводу. 
ІЦе автонавантажувач 
проектувався, а конструк

тори заводу Ярослав Клан 
чук, Степан Гавриленко, 
технолог .Я росла в Мако 
зеиііКий були тут як тут. 
Знайомі!’‘пся з споїм май
бутнім .‘-ітнінем бпра.іі.-о- 

марки
вувалп технологію його 
виробництва, підказували 
вирішення для найсклад
ніших вузлів Не випадко
во, що до виготовлення 
дослідного зразка підпри
ємство в.же мало оснастку 
для машини.

Суміщення кількох ета
пів скоротило час розроб
ки. Відшукати резерви на
віть там, де їх знайти бу» 
ває непросто, — такий де
віз бригади. Допомагають 
у цьому і робітники до
слідного виробництва. Бо. 
ни вміють читати креслен
ня не гірше від техноло
гів, а коли треба — тут же 
коректувати.

З цим автонавантажу
вачем зв’язане становлен
ня колективу, який пра
цює па нових принципах, 
його змужніння. Ство
рюючи вже нову модель 
4085, молодь поглибила 

’ свій пошук. Вирішено уні
фікувати понад 80 процен
тів вузлів і деталей. Ви- 
граш, як показали розра
хунки. істотний. Підпри
ємство, не чекаючи закін
чення розробок, поетапно 
впроваджу .ГОВІіНКУ;

Г. НРКРАСОВА, 
нор. РАТАУ.
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ПРОЯВЛЯТИ БІЛЬШЕ 
ТВОРЧОСТІ, ІНІЦІАТИВИ

(Закінчення. 
Поч. на 1-й стор.).

по переводу КМК на робо
ту за прогресивними фор
мами і стимулювання пра
ці.

Далі доповідач зупи
нився на питаннях роботи 
комітетів комсомолу вузів, 
технікумів, профтехучи
лищ і загальноосвітніх 
шкіл. Нині а розпалі шкіль
не літо і треба докласти 
максимум зусиль, щоб во
но було для дітей бага
тим на корисні справи, ці
кавим. Члени учнівських 
виробничих бригад Коми- 
шуватської СШ Новоук- 
раїнського району, Новго- 
родківської СШ № 2, Бог- 
данізської СШ № 1 Зна- 
м ямського району, Над- 
лацької СШ Новоархан- 
гельського району працю
ють під девізом: «XXVII 
з'їзду КГ1РС — 27 ударних 
днів в ході літньої трудо
вої чверті». Бюро обкому 
ЛКСМУ підтримало це по
чинання. Зараз воно наби
рає в області широкого 
розмаху.

В області формує
ться обласний комсомоль
ський загін із випускників 
загальноосвітніх шкіл в 
громадське тваринництво. 
В цю галузь планується 
направити не менше 500 
членів ВЛКСМ. Однак в 
окремих районах і насам
перед Онуфріївський і Ус- 
тинівський райкоми ком
сомолу замість серйозної 
індивідуальної роботи 
протягом року захоплю
вались проаеденням ма
сових зустрічей з випуск
никами. Такі зустрічі про
йшли. Але немає головно
го — бажаючих працюва
ти з тваринництві. Зараз 
необхідно подвоїти зусил
ля комітетів комсомолу, 
щоб добитись наміченого. 
Слід ширше використову
вати практику роботи 
Вільшанського, Олександ- 

З виступ секретаря обкому Компартії України С. М. ШАШКІНОІ
Новий приплив творчої 

і трудової активності тру
дівників області виклика
ли рішення квітневого 
(1985 р.) Пленуму ЦК 
КПРС. Трудящі готуються 
гідно зустріти XXVII з'їзд 
КПРС. 8 одинадцятій п’я
тирічці прискорено темпи 
економічного розвитку, 
підвищилась ефективність 
суспільного виробництва. 
Більшість трудових колек
тивів області успішно 
справляються з виконан
ням планів і соціалістич
них зобов’язань завер
шального року п'ятирічки. 
Перевиконано план реалі
зації промислової про
дукції, закупівлі продукції 
тваринництва. Організова
но проведено весняно-по
льові роботи, триває до
гляд за посівами і заготів
ля кормів, підготовка до 
збирання зернових куль
тур. У вирішенні цих зав
дань великий вклад і ком
сомольців та молоді.

На нинішньому етапі 
розвитку нашого суспіль
ства партія надає велико
го значення інтенсивному 
розвитку економіки, при
скоренню науково-техніч
ного прогресу, переозбро
єнню всіх галузей народ
ного господарства з ме
тою досягнення найвищої 
продуктивності праці. Ви
рішення цього важливого 
завдання вимагає нових 
спеціальних знань для 
практичної реалізації на
укових ідей.

У цілому щороку зро
стає кількість молодих ви
нахідників і раціоналіза-

рівського райкомів комсо
молу, де випускники Доб- 
рянської і Староосотської 
шкіл вирішили відпрацю
вати як мінімум рік в рід
них колгоспах і закликали 
своїх ровесників насліду
вати їхній приклад.

Виконання завдань, по
ставлених партією перед 
комсомолом, повинні бути 
тісно пов'язані з дальшим 
посиленням політико-ви- 
ховної роботи серед мо
лоді. Комітети комсомолу 
мають вести пропаганду, 
ідейно-політичне вихован
ня чітко і послідовно, 
впроваджувати нові фор
ми. Добре зарекоменду
вали себе молодіжні су
спільно-політичні клуби 
«Супутник 9-ї студії», «Ор
біта», «Я і час» в місті Кі
ровограді і Кіровоград
ському районі. В них іде 
живе, глибоке обговорен
ня важливих подій міжна
родного життя. Такі клуби 
повинні мати кожен міськ
ком і райком комсомолу.

Дальше удосконалення 
ідейно-політичного вихо
вання юнаків і дівчат, фор
мування у них високої по
літичної і духовної культу
ри зиглагає активізація 
лекці;. -іої пропаганди. До 
підготовки лекції і їх чи
тання поки що слабо за
лучають спеціалістів, які 
глибоко знають суть пи
тання. Пропагандистська 
робота має вестись ціка
во, аргументовано і насту
пально.

В організації ідеологіч
ної роботи своє вагоме 
слово мають сказати засо
би масової інформації і 
пропаганди, і в першу чер
гу обласна молодіжна га
зета «Молодий комунар». 
Останнім часом колектив 
редакції багато зробив для 
того, щоб знайти цікаві 
форми її роботи. Жвавий 
інтерес у читачів виклика
ють рубрики «Фестиваль
на орбіта», «Світогляд», 

торів. Економічний ефект 
від впровадження рацпро- 
позицій становить близько 
семи мільйонів карбован
ців.

Разом з тим, чимало ко
мітетів комсомолу буді
вельних організацій, тран
спорту, зв’язку, місцевої і 
харчової промисловості, 
сфери обслуговування сла
бо займаються науково- 
технічною творчістю. Вва
жають, що це справа ке
рівників підприємств. Не 
проводять роботу в цьо
му напрямі комітети ком
сомолу Бобринецького, 
Долинського, Маловис- 
ківського, Добровелич- 
ківського, Новомиргород- 
ського та інших районів. 
Незадовільно здійснюють 
контроль за впроваджен
ням у виробництво раціо
налізаторських пропози
цій пости і штаби «Комсо
мольського прожектора». 
За останні два роки з ви
ни комітетів комсомолу і 
товариств ВТВР зменши
лась кількість шкіл моло
дих раціоналізаторів і 
кількість слухачів у них.

Треба підняти на новий 
рівень роботу студент
ських і молодіжних кон
структорських бюро у ву
зах і на підприємствах.

Важливою ділянкою ро
боти комсомольських ор
ганізацій залишається на
правлення і закріплення 
молоді в сільському гос
подарстві. Однак через 
незадовільну профорієн
таційну роботу комітетів 
комсомолу чимало випуск
ників шкіл залишають се-

«Вітрила». Позитивно за
рекомендували себе спе
ціальні випуски газети з 
питань контрпропаганди 
«Думаємо, боремося, жи
вемо». Традиційним стало 
проведення в ряді міст і 
районів області усних ви
пусків «Молодого кому
нара». Цікавим і змістов
ним було свято газети, яке 
відбулось на День радян
ської молоді в кірово
градському парку культу
ри і відпочинку імені Ле
ніна. Тепер треба закріпи
ти позитивні тенденції, ві
дійти від декларативності, 
простого інформування, 
зміцнювати зв’язок газети 
з читачами. Треба, щоб в 
обласній молодіжній газе
ті більше виступали ком
сомольські працівники.

Важливим стимулом ак
тивізації політико-вихов- 
ної роботи стала підго
товка до XII Всесвітнього 
фестивалю молоді і сту
дентів у Москві. Всесоюз
ний комсомольсько-моло
діжний суботник, присвя
чений форуму юності пла
нети, показав, що юнаки і 
дівчата області гаряче 
підтримують ідеї фести
валю, намагаються внести 
особистий вклад в його 
підготовку. В суботнику 
взяло участь понад 180 
тисяч комсомольців і мо
лоді. У фонд фестивалю 
перераховано 170 тисяч 
карбованців.

У доповіді на пленумі 
відзначалось, що коміте
там комсомолу треба про
водити цілеспрямованішу 
роботу по боротьбі з та
ким великим соціальним 
злом як пияцтво. На це 
націлює постанова ЦК 
КПРС «Про заходи по бо
ротьбі з пияцтвом і алко
голізмом». Однак в Улья
новському, Маловисків- 
ському, Новоукраїнсько- 
му районах протягом ос
танніх двох років кіль
кість молодих людей, в то

ло. Завдання комітетів 
комсомолу — прищеплю
вати любов до робітничих 
і хліборобських профе
сій, надавати посильну до
помогу в розвитку базо
вих підприємств і підсоб
них ділянок для учнів
ських виробничих бригаді 
ланок.

Більше уваги треба при
діляти роботі комсомоль
сько-молодіжних колек
тивів, організації та опла
ти праці молодих робітни
ків і колгоспників, їхньо
му професійному росту, 
зміцненню дисципліни і 
організованості на кож
ному робочому місці.

Комітетам комсомолу 
слід предметніше займа
тися питаннями ідейно- 
класового загартування 
молоді, вихованням у неї 
комуністичної перекона
ності, високої політичної 
культури, непримиреннос
ті до будь-яких проявів 
буржуазної ідеології і мо
ралі. Проте ще низькою 
залишається якість і ефек
тивність політнавчання 
членів ВЛКСМ в багатьох 
школах Бобринецького, 
Добровеличківського, Нов- 

> ородківського та ряду 
інших районів. Докорінно
го поліпшення вимагає і 
атеїстичне виховання мо
лоді.

Важливою сферою при
кладання сил комітетів 
комсомолу має стати і мо
ральне виховання молоді. 
Відпочинок молодих часто 
проходить стихійно. Юна
ків і дівчат слабо залуча
ють до занять художньою

му числі й членів ВЛКСМ, 
доставлених у медвитве
резник, збільшилась. Ко
мітетам комсомолу треба 
давати принципову оцінку 
таким фактам. Комсомоль
ським організаціям необ
хідно розробити конкрет
ний план практичних дій 
по боротьбі з пияцтвом і 
правопорушеннями, залу
чити до індивідуальної 
шефської роботи з «важ
кими» підлітками кращих 
комсомольських активістів.

Комітети комсомолу об
ласті, керуючись постано
вою ЦК КПРС «Про даль
ше поліпшення партійного 
керівництва комсомолом 
і підвищення його ролі В 
комуністичному вихованні 
молоді», вжили заходів по 
вдосконаленню стилю,
впровадженню нових,
ефективніших форм робо
ти. Нині обласна, міські, 
районні і більшість пер
винних комсомольських 
організацій мають на 1985 
рік конкретні рубежі по 
магістральних напрямах 
роботи. Разом з тим, тре
ба відзначити, що творчий 
пошук, широке впровад
ження того, що добре 
зарекомендувало себе на 
практиці, йде ще повільно. 
Деякі комсомольські пра
цівники досі оцінюють ре
зультати своєї праці кіль
кістю телефонних дзвінків 
або написаних довідок, 
забуваючи про живе і кон
кретне діло. Подібний 
«стиль» ще характерний, 
наприклад, для роботи 
Бобринецького райкому 
комсомолу.

Слід зжити заходів для 
поліпшення якісного скла
ду кадрів. Виконання по
ставлених завдань мають 
бути підпорядковані на
ступним звітам і виборам. 
Кожні звітно-виборні збо
ри повинні пройти в об
становці діловитості і 
принциповості.

в ЦІ дні зусилля, енер
гія, ентузіазм юнаків і дів
чат області спрямовані на 
успішне завершення ос
таннього року п’ятирічки. 
Ударний фініш одинадця
тої п ятирічки — хороший 
заділ для наступної два
надцятої п'ятирічки. У цій 
великій роботі має знайти 
своє місце кожна комсо
мольська організація.

самодіяльністю, фізкуль
турою і спортом. Не мож
на вважати нормальним, 
приміром, той факт, що на 
таких крупних підприєм
ствах, як на кіровоград
ських виробничому об’єд
нанні «Друкмаш», заводах 
«Гідросила», дозуючих 
автоматів, чавуноливарно
му, олександрійських
електромеханічному, ре
монтно-механічному заво
дах, а також в Бобринці, 
Онуфріївці, Компаніївці 
немає навіть простих 
спортивних споруд, А їх 
будівництво завжди було 
і має бути справою ком
сомольських рук.
’Зараз в країні розгор

нулася боротьба з таким 
соціальним злом як пияц
тво. Робота по виконанню 
постанови ЦК КПРС про 
заходи по боротьбі з пи
яцтвом і алкоголізмом — 
важливе завдання. І вести 
її треба по всіх напрямах, 
вдумливо і наполегливо, 
використовуючи всі фор
ми і методи комсомоль
ського впливу.

Для підвищення бойо- 
витості первинних комсо- 

, мольських організацій, по- 
■ ліпшення дисципліни і ор- 
і ганізованості в рядах ком- 
; сомолу треба в повній 
І мірі використати підго- 
; товку і проведення на- 
і ступних звітів і виборів. 

Комсомольським органі
заціям слід також пов
ністю виконати заходи, 
присвячені XII Всесвітньо- 

! му фестивалю молоді і 
студентів у АЛоскві.

ФЕСТИВАЛЬНА ОРБІТА

МИР І ЩАСТЯ
ДІТЯМ
ПЛАНЕТИ

Під таким девізом в бу
динку культури Кірово
градського заводу радю- 
виробів відбувся творчий 
38ІТ дитячого сектора. 
Огляд-конкурс дитячих 
колективів було присвя
чено гідній зустрічі XII 
Всесвітнього. У репертуа
рі — твори про В. І. Лені
на, Комуністичну партію, 
Батьківщину, 40-річчя Пе
ремоги радянського наро
ду у Великій Вітчизняній 
війні, дружбу між наро
дами планети, боротьбу за 
мир і щаслизе дитинство. 
Значну увагу самодіяльні 
колективи надали патріо
тичній пісні. Хоровий ко
лектив (ним керує відмін
ник народної освіти УРСР 
Тетяна Дубина) виконав 
кілька пісень.

Відзначилися учасники 
й танцювального ансамб
лю під керівництвом Люд
мили і Михайла Айнбин- 
деріа (концертмейстер Ва
силь Портний).

Колективи й окремі ви
конавці продемонструва
ли зрослу майстерність, 
високий ідейно-художній 
рівень репертуару. В ог- 
ляді-конкурсі брали участь 
хорові і танцювальні ко
лективи, дитячі вокальні і 
вокально - інструментальні 
ансамблі, читці-декламато- 
ри тощо.

Окремо слід сказати й 
про експонати технічної 
творчості • членів радіо-

НАГОРОДИ ЮНИМ
КОЛЕКЦІОНЕРАМ

Незабаром у Москві 
відкриється XII Всесвітній. 
Уже стало доброю тради
цією, коли до всіх фес
тивалів поштові відомства 
випускають кольорові су
веніри: марки, блоки, кон
верти, картки, інші знаки 
поштової оплати. Пошто
вими випусками та спец- 
погашеннями Міністерство 
зв язку СРСР відмітить і
Московський фестиваль. 
У колекціонерів уже є се
рія марок, присвячених 
фестивалю — вона не так 
давно з'явилася у прода
жу і в нашій області.

XII Всесвітньому фести
валю молоді і студентів 
була присвячена й VI Рес
публіканська юнацька фі
лателістична виставка, яка 
недавно закінчилася в 
м. Полтаві. На виставку на
дійшло понад 100 робіт із 
19 областей республіки, 
Києва і Севастополя.

Життя і діяльність В. І. 
Леніна, всесвітньб-історич- 
на роль Країни Рад у роз
витку світової Цивілізації, 
керівна і спрямовуюча 
роль КПРС у боротьбі за 
мир, свободу і незалеж
ність народів, безсмерт
ний подвиг народів Ра
дянського Союзу у Вели
кій Вітчизняній війні, бра
терська дружба й інтерна
ціоналізм, досягнення на
шої країни в галузі нау
ки, техніки, культури і ми
стецтва — ці та інші теми 
знайшли своє відображен
ня в експозиціях юних ко
лекціонерів. 

ВІДЗНАКА ГАЗЕТІ Ж 
Секретаріат правління Спілки журналістів СР рсесо- 

колегія журналу «Журналист» підбили підсум** НІ|цого 
юзного конкурсу на краще висвітлення соц,а’д «оці. ЇЧ 
змагання в пресі, по телебаченню і радіо в 19° .. цої Р‘

Серед ного переможній — колектив Вільшане 
йонної газети. ГраМотО’°

«Ленінську зорю» нагороджено Почесною роказУ 
Спілки журналістів СРСР і рекомендовано ^Д« .
в павільйоні «Радянська преса» ВДНГ в 198а Р

гуртка і спортивної радіо, 
пеленгації, представлені 
на огляді. Ними керуЮТь 
інженери СКБ заводу з. в, 
і алушко і В. Д. Слюсар- 
чук.

Увагу привертали експо-

Мозчаненка (електричний 
код), Ігоря Малицького 
(прилад для перевірки 
електричних ланцюгів), 
Сергія Січкаря (доотональ- 
на сирена) та інших. Ціка- 
вими були також запро
поновані увазі присутніх 
радіотелеграфний .. трена
жер, джерело стабільних 
напруг, радіоприймач. 
Усього ж виставка охоп
лювала понад 40 приладів 
і експонатів.

Особлива увага, . гадає
ться профорієнтаційному 
вихованню школярів. У 
виборі професії допома
гають їм ранки, вечори, 
бесіди про професії, зуст
річі з людьми різних по
колінь і 'спеціальностей.
Змістовно й цікаво буз 
проведений усний жур
нал «Професія МОЯ 7^- .. 
гордість моя». Робота т^вЛ 
ває і в літній період, 
гармонійно поєднуються 
відпочинок дітей з орга
нізацією різноманітний^ 
виховних і культурно-ма
сових заходів.

Р. ДАЙДАКУЛОВ, 
громадський корес
пондент.

Підбито підсумки. Хто 
ж представляв нашу об
ласть у Полтаві? Це Ган
на Марченко і Лариса Ча
баненко (Кіровоград). їхні 
колекції «Дорогою Лені
на» і «Вони живуть поруч» 
жюрі відзначило срібни
ми медалями, дипломами 
і сувенірами — наборами 
філателістичних матеріа
лів.

Пам ятними /медалями 
виставки, дипломами і на
борами філателістичних 
матеріалів нагороджені 
також Олександр Нестрой
ний (емт Новгородка) 
колекцію марок «Бережіть'' 
мир!», гурток юних філа
телістів «Искатель» Ново- 
празького районного бу
динку піонерів Олександ
рійського району—«Бе
ремо з комсомолу Прик
лад», гурток юнйк філа
телістів «Факел», який 
працює при ЖЕК-3 
м. Олександрії — «Хай 
завжди буде сонце!». ;

За кількістю ’ представ
лених на оиста'вЦЇ колек
цій кіровоградці" були на 
шостому місці. Оргкомі
тет виставки за активну 
участь і представлення 
найбільшої кількості екс
позицій нагородив К*РО^£-, 
воградське обласне від 
ділення пам’ятною медал
лю та дипломом.В. САРЖЕВСЬКИЙ, 

заступник голови; 
правління обласного; 
відділення Всесоюзно-. 
г° товариства філате
лістів.
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ІКОСЬ у бібліотеці, пе
реглядаючи 9-й том 

зібрання творів В. Г. Бє
лінського, я на 417—418 
сторінках побачив кимось 
підкреслене місце. Дозво
лю собі його процитувати: 
«Для мене, ідеал жінки — 
Я. Бакунії^,] Кращої я 
не зустрічав. Краса, гра
ція, жіночність, гуманізм, 
доступність витонченому і 
всьому людському, в ЖИТ- 
ті та мистецтві, сором’яз
ливість, іото.виісаь скорі
ше померти, ніж перенес
ти безчестя, здатність до 
простої, дитячої, але без
межної відданості обрано
му — ось вірші, з яких во. 
на була складена, і краще 
цього нічого не можна 
уявити. Дай бог кожному 

-знайти таку подругу в 
житті». Висловлюючи СВОЮ 
солідарність із Бєлінським 
і з його невідомим одно
думцем, що помітив ці 
рядки, я ні в якому разі 
не схвалюю дій останньо
го: коли вже тобі якась 
думка і сподобалася, то 
ліпше її занотувати у за-

«Я КРАЩОЇ НЕ ЗУСТРІЧАВ...»
писніїк, а не псувати кни
гу. Та мову хочеться по
вести в інше русло. Чомусь 
додумалося, що підкрес. 
лене невідомим місце — 
це ностальгія за мину
лим: мовляв, таких жінок 
уже немає...

Ось ця думка і змусила 
поділитися своїми мірку
ваннями.

Життя не стоїть на міс
ці. З часом (хай навіть і 
незначним) все змінює
ться, перебуваючи в по
стійному розвиткові. Тож 
чи буде- несподіванкою по. 
чути, що і стосунки між 
двома закоханими людьми 
стали трішечки іншими, 
ніж, скажімо, у XIX сто
літті, і самі люди теж ста
ли іншими?..

Інколи від людей мого 
покоління доводиться чу
ти жарт: якщо ще Ромео 
і Джульєтти є, то лише в 

Червоній книзі. Буває й так, 
як в одному з фільмів. 

Дочка матері сказала: «Ну 
що ти, мамо, розумієш у 
коханні». Мовляв, у часи 
материної юності все було 
не таким... Але в усі часи 
закохані у своїх стосун
ках цінували чесність, 
взаємоповагу, щирість... 
Підлість же, зрада і тому 
подібне однаково викли
кали обурення, протест як 
у давно минулі часи, так і 
сьогодні. Як бачимо, ра. 
дихальних переворотів тут 
не відбулося, але...

Коли ми ведемо мову 
про незначні зміни у сто
сунках між закоханими, 
то цікаво знати: від чого 
ці зміни залежать? Прига
дую, як минулої зими ми 
на кухні київської кварти
ри з її господинею — дру
жиною мого земляка — 
пили чай, бесідували. Спів, 
розмовниця моя вже на 
заслуженому відпочинку, 
жваво цікавилася, чим 
живе Новоміїргород, роз

питувала, як у таких ви
падках водиться, про по
году, здоров’я рідних, 
особливо ж — про сина 
Ярослава. Ось я й розпо
вів їй, як у день свого 
від’їзду до Києва, коли 
дружина прасувала мені 
брюки, а я бавився із си
пом, він заліз і сів у до. 
рожню сумку (очевидно, 
дуже вже хотів з татом 
їхати). Ну й сміялися ми 
з того видовиська, жал
куючи, що не сфотографу
вали цю картину...

Розповідаючи цю приго
ду, я гадав, що вона при
наймні викличе якісь по
зитивні емоції у співроз- 
мовніщі.

Однак мене чекало зов
сім інше: «А хіба ти не сам 
собі брюки прасуєш?». Це 
прозвучало так несподіва
но, що я не знав, що й 
відповісти...

Навів цей приклад зов

сім не для того, щоб ствер
дити, що в часи молодості 
моєї київської співрозмов
ниці стосунки між чолові
ком і дружиною були такі: 
чоловіки самі прасували 
собі одяг, а нині навпа
ки — жінки це роблять 
за них. Ні, раніше жінки 
набагато більше були за- 

—вантажені обслуговуван
ням інших членів сім’ї. 
Цим прикладом хотів до
вести, що в кожній роди, 
пі розподіл обов'язків 
регулюється залежно не 
від часів, а від традицій
ного уклдду. Нинішні 
жінки в основному дуже 
зайняті, незалежні, вва
жають, що кожен сам за 
своїм гардеробом має сте
жити. А в нас ось інакше, 
і' ніхто не виявляє невдо
волення.

Кажуть, нинішнє століт
тя — вік інформаційного 
вибуху, швидкостей, а від.

З БЛОКНОТА 
ЖУРНАЛІСТА

так і стресів. У цьому є 
нація. Ви ніколи не порів
нювали свої фото зі знім
ками ваших дідусів, ба
бусь, батьків, коли вояк 
були у вашому віці? При 
дивіться: між вами є ве
лика різниця. На ваших 
обличчях зриміше просту
пають напруженість, нер- 
возість. Це, за моїми 
спостереженнями, типові 
риси нашого часу, і, до 
речі, не найкращі. Саме 
вони, гадаю, найбільше 
заважають підтриманню 
мирної обстановки і в 
дружбі, і в коханні. Знаючи і 
про це, спробувати б нам 
усім постійно гіотамовува- 
ти в собі дратівливість. 
Більше б нам витримки, 
розсудливості, ВМІННЯ 
справедливо, без нервів, 
оцінювати вчинки ото
чуючих і особливо свої... ■

В. ПІСКОВИЙ.
м. Нозомиргород.

V ІЛЬКА разів під час 
обласних фіналів 

чемпіонату країни з ба. 
гатоборства ГПО па 
призи «І\о мсомод ь,с кой
правды» відзначалось, 
що в цих турнірах не бе
руть участі представни
ки 1 Іовомнргор'одСького 
району. Облспорткомі-
тет вирішив встановити 
причину. Як з’ясувалося, 
райспорткоілітет, райра
да ДСТ «Колос», рай
ком комсомолу йс зумі- 
ли об’єднати свої зусил-

соціалістичному змаган
ні.

І все ж повомпргород- 
ці на критику реагують 
по-своєму — не згодні з 
твердженням, ЩО у ІШХ 
відсутні типові спортив
ні бази.

Так і петрівчани та 
Онуфріївні. У травневі дні 
вони рапортували, що на 
всіх стадіонах проведено 
спортивні свята. Про які

болісті в встелені гумово- 
бітумними матеріалами, 
трибуни з навісами, роз
дягальня, душові, кімна
ти для тренерів, інструк
торів. Всюди лозунги, 
фотовітрини, діаграми, 
великі щити з нормати
вами комплексу ГПО, 
показниками кращих 
спортсменів колгоспу
імені Щорса. Поряд — 
спортзал, тир.

нього ж району будували 
подібну базу. Але спра
ви не довели до кіпця. 
Роботи припинились піс

ля, щоб згуртувати
команду кращих багато- 
борців ГПО. Не змогли, 
б» в районі н ие зна
йшли таких спортсменів,
які б зуміли показати 
зрослі результати па об
ласному турнірі. Не бу
ло, бо піде готувати, 
значківців — у селах від- 
сутні комплексні спор
тивні майданчики.

Проблема Емввиииимиия«

СІЛЬСЬКИЙ

ля того, як навколо 
футбольного поля всте
лили асфальтом бігові 
доріжки. Великий стрі
лецький тир, що теж по
руч, не вкритий, без спе
ціального обладнання. 
Але комсомольські акти
вісти колгоспу імені 
Фрунзе чекали... Чекали, 
поки станеться диво, і 
спортивний комплекс

І ось недавно на засі
данні облепорткомітету 
иовомнргородцям знову 
вказали на допущені не
доліки в роботі по впро
вадженню в дію комп
лексу ГПО — торік тут 
навіть і десять процен
тів з числа усіх значків
ців не викопали норма
тиви на «золотий» зна
чок. Йшлося й про те, 
що в колгоспах імені 
Куйбишева, імені Шев
ченка в цьому напрямі 
допущена неабияка фор
мальність — комісії ГПО 
затвердили матеріали на 
підготовлених ' значків
ців, хоч юнаки та дівча
та не складали заліку на 
вогневому рубежі. Знову 
це сталося тому, що в 
районі не дбають про 
будівництво зразкових 
спортивних баз. Тож, зро. 
зуміло, ця фізкультурна 
організація займає ос
танні місця в обласному

СТАДІОН- - - -
БУДІВНИЦТВО НОВИХ І ЕКСПЛУАТАЦІЯ 
НАЯВНИХ СПОРТИВНИХ БАЗ — СПРАВА 
КОМСОМОЛЬСЬКА

стадіони йшла мова, не 
зрозуміло. Бо, скажімо, 
навіть в самому Петро
вому відсутня така база. 
Є хіба що захаращене 
футбольне поле з роз
трощеними трибунами, 
без секторів та ігрових 
майданчиків.
Т О СКІЛЬКИ ж у се- 
* лах області стадіо
нів?

Є два хороших стадіо
ни в Ульяновському ра- 
ноні. У самому райцент
рі і в селі Кам’яній Кри
ниці. Справді, кам’яно- 
криничанці не без гор
дості показують свою 
спортивну базу, яка ви. 
кликав захоплення. На
вколо зеленого килима 
футбольного поля бігові 
доріжки, сектори, май
данчики для баскетболіс
тів, гандболістів, волей-

Коли ми завітали сюди, 
інструктор по спорту 
Олександр Коржук як
раз проводив тренування 
з багатоборства ГПО пе
ред спартакіадним тур. 
ніром «Всією бригадою— 
на старт!». А в іншому 
кінці стадіону зібралися 
волейболісти з колгосп
ного гаража і тракторної 
бригади. За кілька мет
рів від них до занять 
приступала група «Здо
ров’я».

Олександр Коржук 
втішно мовив:

— Тепер одночасно тут 
може тренуватись більше 
двохсот жителів села. І 
фінальні змагання ра-. 
йонної спартакіади ми 
можемо тут провести з 
максимальною кількіс
тю учасників.

І в селі Лозуватому

розшириться сам по со
бі. І лише новин інструк
тор по спорту Микола 
Ііцук розбудив байду, 
жих. Зібрав призовників, 
членів комітету комсо
молу, і хлопці взялися за 
справ}’. З допомогою 
теслярів полагодили три
буни, пофарбували їх, 
упорядкували ігрові май
данчики. І коли закін
чити роботу в тиру, роз
ширити зону для легко
атлетів, то можна буде 
вважати, що й в Лозува
тому є свій типовий ста
діон.
О ОБЛРАД1 «Колоса» 
" повідомили, що в се

лах області є 378 фут
больних полів і лише З 
стадіони — крім Улья
новського району, те в 
Малій Висці. (Отже, в 
місті, а не в селі).

Коли облепорткомітет 
разом з управлінням 
культури планував ство
рити у сільській місце
вості культурно-спортив
ні комплекси, то одним 
з перших були названі 
села Кірове Долинсько- 
го та Оникієво Маловис- 
ківського, Оситняжка Кі
ровоградського районів. 
Є тут будинки культури, 
обладнані і просторі 
спортивні майданчики. А 
ось типові спортивні спо
руди відсутні.

Облрада ДСТ, звичай
но, виділяє значні кошти 
для будівництва — до
помогла вільшапцям, а 
ніші вводиться до ладу 
стадіон «Колоса» у До- 
линській, реставрується 
спорткомплекс у Новго
родці. Але дуже мало 
саме колгоспів будують 
зразкові спортивні бази. 
Одні шукають проектів, 
другі — кошти, треті — 
підрядчика. Але це лише 
виправдання. У селі Су
боти; Знам’янського ра
йону, наприклад, є гарні 
магазини, житлові бу
динки, культурно-побуто
ві споруди. А стадіону 
немає.

Так, без типових спор
тивних споруд не змо
жемо налагодити органі
заційну роботу по підне
сенню масовості фізич
ної культури і розвитку 
олімпійських видів спор
ту. 1 в цьому має ви
брати орієнтир кожна 
комсомольська організа
ція, кожен колектив 
фізкультури. Однак іні
ціативи і сили молодих 
рук ще не досить. Тут 
повинні по-справжньому 
визначитись господар
ські керівники, проф
спілкові активісти, по
дбавши про виділення 
коштів для будівництва. 
А ударні комсомольські 
загони зроблять свою 
справу. Як уже не раз 
це робили. Тож ще і ще 
раз хочеться назвати ад
реси досвіду: поїдьте в 
Кам'яну Криницю Улья
новського району і по. 
бувайте гам на спор
тивному святі. І ви по- 
доброму позаздрите ен
тузіастам. які по-справж
ньому дбають про спор
тивну базу на селі. Там 
справді спорт і труд по
руч ідуть.

М. ШЕВЧУК.

І ТУРНІРНЕ!
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ЛЕГКА АТЛЕТИКА. Вихо
ванець гайворонського 
тренера М. В. Самборсько- 
го Сергій Котик (ДСТ «Ко
лос») на Всесоюзних 
юнацьких спортивних іграх 
у Києві двічі приносив за
лікові очки збірній Ук
раїни. На 1500-метровій 
дистанції він був п’ятим 
(3.57,56), а на 800-метріа- 
ці — другим (у Є. Леонен- 
кова — 1.53,17, у С. Коти
ка — 1.53,27).

А збірна України зайня
ла тут друге місце (1978,5 
очка), на першому — 
команда РРФСР — 2205, 
на третьому — легкоатле
ти Білорусії — 1411 очок.

«СТАРТУЮТЬ УСІ» — 
під таким девізом облра
да ДСТ «Трудові резерви» 
провела обласний турнір з 
багатоборства ГПО, на
стільного тенісу, волейбо
лу, туристичного багато
борства. В комплексному 
заліку перемогу здобули 
вихованці Кіровоградсько
го СПТУ № 2 імені Героя 
Радянського Союзу О. С. 
Єгорова.

ФУТБОЛ. Ветерани ки
ївського «Динамо» мину
лої суботи провели това
риський матч з долипськпм 
«Колосом». Ця цікава гра 
закінчилась перемогою ки. 
яв-— 4:2.

е
На знімках: ветера

ни київського «Динамо» з 
сільськими футболістами 
на долинському стадіоні 
«Колос», який введено ® 
експлуатацію в перші дні 
липня; В. МУНТЯН дає ав
тографи

Фото С. ФЕНЕНКД.

лава
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Близько шести з половиною тисяч спеціалістів шістдесяти професій щороку готують 
для народного господарства країни 20 професійно-технічних училищ Закарпаття. Юна
кам і дівчатам створено всі необхідні умови для здобуття спеціальності, для цікаеого 
відпочинку. У 179 гуртках художньої самодіяльності активно займаються майже полови, 
на всіх учнів.

На знімку: учасники оркестру гуцульських народних інструментів Тячівського 
СПТУ № 14 (зліва направо) Василь ФЕДАК Василь САС і Василь ШЕМЕТ.

Фото Г. УДОВИЧЕНКА. (Фотохроніка РАТАУ).

ТВЕРЕЗІСТЬ НА КОЖЕН ДЕНЬ

Запобігаючи біді
...Сотні очей з напруже

ною увагою стежать за 
тим, що відбувається на 
сцені. Картина за карти
ною розгортається перед 
молодими глядачами сум
на історія одного хлопця, 
який, боючись бути серед 
дружків «білою вороною», 
поступово від чарки до 
чарки котиться вниз, поки 
не стає злочинцем.
Суворим попередженням 

про руйнівний вплив алко
голю звучать в епілогу мі- 
ні-спектаклю слова дівчи
ни в білому халаті: «При 
вживанні ста грамів пива 
гине близько трьох тисяч 
клітин головного мозку, 
такої ж кількості вина — 
п'ять тисяч, горілки — 
більш як сім тисяч». По
тім на екрані з’являються 
документальні кадри з 
фільмів «Гіркі вдови», 
«Під мухою». Так посту
пово з допомогою веду- 
чої-коментатора всі гля

дачі стають учасниками 
колективного суду над 
пияцтвом і л’яьицями.

Агітбригада «Антиба- 
хус», на виступі якої по
бував кореспондент
РАТАУ, — один з най
більш бойових підрозділів 
клубу тверезості «Алмаз». 
Ось уже рік він діє в При
дніпровському енергетич
ному технікумі Міненерго 
СРСР.

Звичайно, важко за рік 
повністю викорінити зло, 
виправити всіх любителів 
бенкетувати. Але тут 
уперто йдуть до наміченої 
мети. Вже сьогодні члена
ми клубу стали 350 учнів 
технікуму. У комітеті ком
сомолу мені розповіли 
про повчальний випадок 
з Віктором Сопчуком — 
одним з важких хлопців. 
Побувавши на засіданнях 
клубу, він сам запропону
вав виступити з антиалко
гольною лекцією в під

шефній школі. Відтоді Вік
тор дуже змінився, став 
активним комсомольцем, 
підтягнувся в навчанні.

Арсенал виховного впли
ву клубу постійно розши
рюється. Останнім часом 
його поповнили читацькі 
конференції, колективні 
перегляди телепередач 
«Людина і закон», «Здо
ров’я».' У планах «Алма
зу» — тематичні зустрічі 
з медиками і юристами, 
знайомство з.матеріалами 
судових справ, де пияцтво 
було основною причиною 
злочину.

— Тверезість повинна 
стати нормою життя ьие 
з юних років, --  ГОЕОрИТЬ
голова міського антиалко
гольного клубу «Джерело» 
Б. І. Троцько. — Ось чому 
ми прагнемо якнайбільше 
поширювати досвід енту
зіастів з енергобудівного 
технікуму.

С. КРАВЧЕНКО, 
кор. РАТАУ.

Дніпропетровськ.

Є

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

Кіровоградське СПТУ № 6
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1985—1986 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

Олександрійське
СПТУ № 33

на базі 8 класів —
токар-револьверник,
слюсар механоскладальних робіт, 
слюсар-ремоптник,
столяр-верстатннк;
на базі 10 класів —
токар,
сл юс а р - іь стр у ментальний,
слюсар-ремонтинк,
електрозварник,
електромонтер по експлуатації промислового устатку

вання,
слюсар-механік по радіоапаратурі, 
слюсар-складалвник по радіоапаратурі, 
контролер-каснр (бухгалтер) ощадкас, 
контролер верстатних та слюсарних робіт (ВТК), 
кресляр-конструктор.
Приймають юнаків і дівчат, які закінчили 8—10 кла

сів, віком до ЗО років, на спеціальності електромонтера і 
зварника — віком від 17,5 року.

Встигаючим учням, які вступили на базі 10 класів, і 
воїнам, звільненим у запас з лав Радянської Армії, які 
навчатимуться складних професій (токар, електрозварник, 
електромонтер, слюсар-інструменгальпнк, слюсар-скла. 
дгльник, слюсар-ремонтник), виплачується стипендія 
70—80 карбованців, відмінникам навчання — 90 карбо, 
ванців па місяць.

Під час виробничої практики учням виплачується ств-

нендія і нараховується 50 процентів від заробленої суми.
Навчаючись в училищі, кожен учень може також на

вчатися на підготовчих курсах для вступу до інституту, 
а також набути при ДТСААФ військово.технічну спе
ціальність.

Но закінченні училища випускників направляють на 
роботу на базові підприємства Кіровограда. Випускники, 
які закінчать училище з відзнакою і працюватимуть па 
підприємстві, мають право вступати за спорідненою спе
ціальністю до середніх або вищих навчальних закладів 
поза конкурсом.

Учнів, які проживають па приватних квартирах, забез
печують білизною.

Строк кавчання — 10 місяців; для тих, хто закінчив 
міжшкільний комбінат, та для воїнів, звільнених у запас 
з лав Радянської Армії — 7,5 місяця.

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

Початок занять — 1 вересня 1985 р. і 15 січня 1986-р. 
До заяви додають:
документ про освігу, свідоцтво про народження або 

паспорт, характеристику зі школи або місця роботи, вій
ськовий квиток або приписне свідоцтво, медичну довідку 
(форма № 086,/у), довідку про медичні щеплення (форма 
№ 63). 6 фотокарток 3X4 см.

Звертатися на адресу: 316050. м. Кіровоград, вул. Де
кабристів, 26. Тел. 2-50-20, 2-35-31.

Училище розташоване в центрі міста. їхати будь-яким 
видом транспорту.

НА 1985—1986 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
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Училище готує кваліфіковані кадри для цукрової про
мисловості таких спеціальностей:

оператор центрифуг — токар по металу, 
складач дифузійних ножів — електрозварник, 
апаратник варки цукру — слюсар,
електромонтер,
слюсар контрольно-вимірювальних приладів і автома

тики.
Приймають юнаків і дівчат віком від 15 років з осві

тою за 8 класів, строк навчання — 3 роки;
Сатураторний — маляр,
апаратник дифузії — тесляр, 
апаратник випарювання — муляр.
Приймають юнаків і дівчат віком від 15 років з осві

тою за 8—10 класів, строк навчання — 2 роки;
слюсар контрольно-вимірювальних приладів і автома

тики,
електромонтер.
електрозварник.
Приймають юнаків віком від 17 років з освітою за 10 

класів, строк навчання — 1 рік.
Вступники подають: заяву на ім’я директора із зазиа 

ченням вибраної спеціальності, свідоцтво або атестат про 
освіту, паспорт або свідоцтво про народження (якщо не 
виповнилося 16 років), довідку з місця проживання та 
про склад сім’ї, довідку про стан здоров’я (форма 
№ 086/у), шість фотокарток 3x4 см.

Усі вступники проходять співбесіду з членами приймаль
ної комісії. Коли на неї прибути буде вказано у виклику 
або при подач; документів.

Учнів з дво-і трирічним'строком навчання забезпечу
ють безплатним триразовим харчуванням, одягом, взут. 
тям, постільною білизною,- Під час виробничої практики 
їм виплачують 50 процентів від заробленої суми.

Учні з трирічним строком навчання по закінченні учи
лища одержують атестат про середню освіту і злобува 
ють спеціальність.

Учням з однорічним строком навчання виплачується 
стипендія ЗО карбованців на місяць, а тим, хто матиме 
відмінні оцінки з усіх предметів, розмір стипендії підви
щується на 25 процентів. Під час виробничої практики 
вони одержують 50 процентів від заробленої суми.

Учнів з числа вихованців дитячих будинків, сиріт і ді
тей інвалідів Великої Вітчизняної війни 1 і II груп за
безпечують безплатним харчуванням, спецодягом. стП 
пеилією.

Усіх учнів забезпечують гуртожитком. При училищі 
працює заочна школа для груп з дворічним строком на
вчання.

Початок занять — І вересня.
Адреса учи інша: Кіровоградська обл., Новомнргород- 

ськйй район, емт Капітанівка.

Училище ютує робітників таких спеціальностей:

для сільськогосподарських організацій і Кіровоград
ської механізованої колони № 7 —

грактористів-машиністів широкого профілю з умінням 
виконувати роботу слюсар.я-рс$онтнііка і правом водін
ня автомобіля;

електромонтерів сільської електрифікації та зв’язку; 
машиністів холодильних установок.
Приймають осіб, які закінчили вісім класів денної 

школи.

Початок занять — І вересня.
Зарахованим па навчання виплачують стипендію в роз

мірі 10 карбованців на місяць. Учнів забезпечують трира
зовим харчуванням, обмундируванням, падають гурто
житок;

для роботи но закінченні училища в Кіровоградській 
механізованій колоні № 7 —

електромонтерів сільської електрифікації та зв’язну 
(строк кавчання — 1 рік). •' -

Приймають юнаків віком від 17,5 року із середньою 
освітою. Зарахованим на навчання виплачують стипендію 
10 карбованців, забезпечують безплатним харчуванням, 
обмундируванням, надають гуртожиток;

електромонтерів сільської електрифікації (строк на- • 
вчапня — 8 місяців). фГ

Приймають воїнів, звільнених у запас з лав Радянської 
Армії. Зарахованим на навчання виплачують стипендій 
в розмірі 85 карбованців на місяць;
для колгоспів, радгоспів та інших сільськогосподарських 

організацій зі скороченим строком навчання —
машиністів холодильних установок зі строком навчан

ня 6 місяців.
Приймають осіб за направленнями сільськогосподар

ських підприємств (колгоспів, радгоспів, відділень «Сіль* 
госптехнікп»)’;

трактористів-машиністів 3 класу зі строком навчання
8 місяців.

Приймають юнаків та дівчат з освітою за 10 класів, які 
мають довідку про вивчення сільгосптехніки і автоспра
ви в середній школі.

По закінченні училища видається посвідчення па пра
во працювати на тракторах усіх марок, у тому числі їй 
тракторах Т-150К, К-701.

Зарахованим на навчання виплачується стипендія 
карбованців на місяць.

Прийом документів з 8.00 до 16.00 щодня.
Для вступу іреба подати: заяву, автобіографію, ме

дичну довідку за формою, виданою училищем, шість фо
токарток 3X4 см, свідоцтво (атестат) про. освіту, сві
доцтво про народження, довідку з місця проживання або 
паспорт.

Адреса: м. Олександрія-7, вул. Трудових резервів, 
СЦ.ТУ- Аз 33. Телефони: 5-14-09, 5-41-03, 5-17-84. їхати 
автобусами «А» або «В» до зупинки «Жовтневий».

Газета виходить V віпторои 
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