У Центральному Комітеті КПРС
ПРО ДАЛЬШЕ ПОЛІПШЕННЯ
І ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО РОЛІ
Центральний Комітет КПРС
розглянув питання про даль
ше поліпшення партійного
керівництва комсомолом і
підвищення його ролі в ко
муністичному вихованні мо
лоді. В постанові відзначає
ться, що Ленінський комсо
мол гідно виконує роль на.
дійного резерву партії, ії
активного помічника в ко
муністичному
вихованні
підростаючих поколінь, у бо
ротьбі за торжество ідеалів
комунізму. Об’єднуючи у
своїх рядах 42 мільйони
юнаків і дівчат, ВЛКСМ займас важливе місце в полі
тичній системі радянського
суспільства, бере діяльну
участь у розвитку економі
ки, науки і культури, даль
шому розгортанні соціаліс
тичної демократії, зміцнен
ні обороноздатності країни.
Комсомольці, молодь з
честю продовжують справу
старших поколінь, за поклином партії з ентузіазмом бе
руться за розв’язання най
важливіших для країни зав
дань. Мільйони юнаків і дів.
чат свосю повсякденною
буденною роботою впису
ють все нові сторінки в лі
топис комсомольської сла
ви. Вагомими є вклад ком
сомолу в спорудження Байкало-Амурської магістралі,
газопроводу Уренгой — Помари — Ужгород, у пере
творення російського Не
чорнозем’я, ОСВОЄННЯ ціли
ни, багатств Сибіру, Дале
кого Сходу, Крайньої Пів
ночі, в реалізацію Продо
вольчої і Енергетичної про
грам.
Вірна заповітам
Леніна,
КПРС виходить з того, що
керівництво партії моло
діжним рухом є найпершою
умовою і найважливішим га
рантом революційної на
ступності поколінь у соціа
лістичному суспільстві, за.
порукою ідейності, бойовитості і творчої активності
комсомолу. І цей принцип
неухильно ВТІЛЮЄТЬСЯ Б жит
тя. Під впливом рішень XXVI
з’їзду, наступних Пленумів
ЦК КПРС збагачується зміст,
удосконалюються форми і
методи партійного керів
ництва комсомолом, поси
люється партійний вплив на
молодь через
комуністів,
які працюють у комсомоль.
сьних організаціях. Активну
участь у роботі з молоддю
беруть державні і громад
ські організації,
ветерани
партії, праці І війни.
Разом з .тим, завдання
вдосконалення розвинуто
го соціалізму, посилення
протиборства двох світових
систем вимагають дальшого
поліпшення партійного ке
рівництва (£ОМСО/АОЛОМ, всієї
справи виховання підроста
ючого покоління, активізації
його участі в соціалістично
му будівництві. Необхідно
враховувати й те, що серед
деякої частини молоді ма
ють місце трудова і громадська пасивність, індивідуа.
лізм, недисциплінованість та
Інші негативні прояви.
ЦК ВЛКСМ, комсомольські
органи ча місцях повільно
перебудовують стиль і ме
тоди своєї діяльності, до
пускають істотні недоліки в
’' І

роботі з комсомольськими
кадрами. Комсомольські ор
ганізації не завжди ефек
тивно використовують на
явні можливості впливу на
молодих людей, намагаю
ться розв’язувати нові зав
дання «заїждженими», шаб
лонними прийома/ли й засо
бами. Часто вони не всти
гають реагувати на нові за
хоплення в молодіжному
середовищі, надавати їм
потрібної спрямованості.
Партійні органи нерідко
підміняють вимогливе до
вір’я до комсомольських
організацій зайвою регла
ментацією та опікою, а в
деяких випадках виявляють
елементарну неувагу до їх
справ і турбот. Багато пар
тійних комітетів ослабили
роботу з комсомольським
активом, недостатньо уза
гальнюють і впроваджують
позитивний досвід роботи з
комсомолом, молоддю.
Центральний Комітет КПРС
підкреслив, що дальше по
ліпшення виховання підро
стаючого
покоління слід
розглядати як надзвичайно
важливу партійну, державну
і загальнонародну справу.
Виходити з того, що в кін
цевому підсумку це питан
ня надійного забезпечення
майбутнього нашої Батьків
щини.
В нинішніх у/ловах дедалі
більшої актуальності набу
ває історичний заповіт В. І.
Леніна, даний молоді в його
виступі на III з’їзді комсо
молу: вчитися комунізму.
Обов'язок партійних орга
нізацій — вчити юнаків і
дівчат комунізму на прикла
ді життя і діяльності вели
кого Леніна, на революцій
них,
бойових і трудових
традиціях партії і народу,
виявляти молоді цілковите
довір’я, одночасно
підви
щувати до неї вимогливість,
підносити її відповідальність
за історичну долю соціа
лізму.
ЦК Компартій союзних
республік, крайкомам, об
комам, окружкомам, міськ
комам і райкомам партії,
первинним партійним орга
нізаціям запропоновано за
безпечити безумовне вико
нання рішень XXVI з'їзду
партії, наступних Пленумів
ЦК КПРС, вказівок Гене
рального
секретаря
ЦК
КПРС т. Черненка К. У., які
містять його виступи на
лютневому
і квітневому
(1984 р.) Пленумах ЦК, на
Всеармійській нараді секре.
тарів комсомольських орга
нізацій з питань посилення
партійного
керівництва
комсомолом,
підвищення
його ролі у вихованні моло
ді. Вважати головним зав
данням ко/лсомолу, МОЛО
ДІ — на позну силу підклю.
чатися до тієї нелегкої ба
гатопланової роботи, яку
партія визначає як удоско
налення розвинутого соціа
лізму, виховувати /аолодих
людей в дусі беззавітної
відданості спраєі комуніз
му, гідними
громадянами
радянського суспільства.
Наполегливо формувати у
молодих людей марксист
сько-ленінський
Світогляд,
класову самосвідомість, не

ПАРТІЙНОГО КЕРІВНИЦТВА КОМСОМОЛОМ
В КОМУНІСТИЧНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДІ

примиренність до буржуаз
ної ідеології, до всього, що
суперечить ідеї соціальної
справедливості. Виробляти
у молоді органічну потребу
в
оволодінні
сучасними
знаннями, активно залучати
її до творчої діяльності,
розв’язання ключових зав
дань економічного і соціаль
ного розвитку, до управлін
ня державою і суспільством.
Добиватися, щоб уся спра
ва виховання, освіти і на
вчання молоді була вихо
ванням в ній комуністичної
моралі.
Партійне керівництво ком
сомолом, підкреслюється в
постанові ЦК КПРС, повинно
мати планомірний, систем
ний характер, забезпечува
ти активну, цілеспрямовану
діяльність усіх ланок Спіл
ки Молоді. Важливо постій
но і глибоко вникати б ті
соціальні, ідеологічні про
цеси, які відбуваються в мо
лодіжному середовищі, си
стематично аналізувати їх,
допомагати
комсомоль
ським організаціям у вибо
рі основних напрямів, най
більш дійових форм ро
боти.
При цьому треба виявля
ти максимум переконання
й товариської уваги,
під
тримувати корисні починан
ня, «вчити й підтягувати не
повчаннями,
а роботою»
(Ленін). Вважати все це обо
в’язковою вимогою до сти
лю партійного керівництва
молодіжною організацією.
Необхідно регулярно роз
глядати питання життя і ді
яльності
комсомольських
організацій, допомагати їм
у розв’язанні соціальних
проблем молоді. Створюва
ти умови для того щоб
комсомол повною мірою
використовував свої великі
права в управлінні держав
ними й суспільними справа
ми. Всі насущні питання на
вчання, праці, побуту І від
починку молоді повинні не
одмінно вирішуватися при
безпосередній участі ком
сомолу. Практикувати за
прошення комсомольців і
молоді на партійні збори.
Вважати доцільним обирати
до складу партійних коміте
тів і бюро секретарів ком
сомольських
організацій,
справжніх вожаків молоді.
Добирати в партію кра
щих вихованців комсомолу,
насамперед з числа робіт
ників і колгоспників. Підви
щити відповідальність ком
сомольських організацій за
оекомендацію в партію чле
нів ВЛКСМ.
Слід постійно дбати про
тідвищення ролі партійного
пдра в діяльності Спілки
А\олоді. Пам’ятати, що ро.
бота комуніста в комсомо
лі — це відповідальна пар
тійна робота і виконувати її
треба з честю. Кожен мо
лодий комуніст покликаний
подавати приклад самовід
даності в праці, ідейної пе
реконаності,
бездоганної
особистої поведінки.
Партійні комітети повинні
вжити заходів для посилен
ня роботи з молоддю ра
дянських,
профспілкових,
господарських органів, гро
мадських організацій, поліп

шити координацію їх дій. становлення, трудового і по високих культурних запиті/
Добиватися
неухильного літичного
загартування, та естетичних смаків, прилий
здійснення на практиці ви справді ударної праці. Вжи ченню до кращих досягнень
моги партії про постійне ти заходів длй поліпшення вітчизняної і світової кульй
спілкування партійних ке роботи студентських буді тури. Не допускати, щоб під
рівників з молоддю, актив вельних загонів.
прикриттям
самодіяльний
ну участь комуністів, усіх
ЦК КПРС вважає, говори об’єднань у середовище м^'4
керівних кадрів у комуніс ться е постанові, що спра лоді проникали аполітичч
тичному вихованні підрос вою першорядної ваги пар ність, аморальність,
сліпе
таючого покоління. Вони по тійних і комсомольських ор наслідування західної моди.
кликані систематично бува ганізацій повинно бути ідей Комсомольські працівники
брати
особисту1
ти там, де працює, навчає но-політичне і моральне ви повинні
ться, відпочиває молодь, ховання молоді. Керуючись участь у колективних фор;
відверто, довірчо розмовля настановами
червневого мах відпочинку молоді, бу'<і
ти з нею в наболілих питан (1983 р.) Пленуму ЦК КПРС, ти безпосередніми організа
нях, давати на них вичерпні слід вести цю роботу ши торами дозвілля юнаків і!
відповіді.
роким фронтом, враховува. дівчат. Обов’язок ножне?
організй^
ЦК ВЛКСМ, республікан ти специфіку різних катего комсомольської
ські, крайові та обласні ко рій молоді, рівень її освіти, ції, кожного комсомольця-*
мітети комсомолу повинні інформованість, інтереси і активно боротися за зміц*
збільшувати вклад комсо нахили, охоплювати всі <фе- нення громадського поряД-Г
мольських
організацій у ри, в яких відбувається ста ку, братися за це серйозно,
реалізацію планів господар новлення особистості мо не обмежуючись оголошень
ського і соціально-культур лодої людини. Підвищити ням чергової кампанії або
ного будівництва. Прищеп ефективність виховних зу походу.
Міністерству
культури
лювати кожному молодому силь комсомолу, тісно пов’я
Держкіно
СРСР,
трудівникові СЕІДОМІСТЬ то зувати їх з вирішенням кон СРСР,
СРСР»
го, що партія, визначаючи кретних завдань господар Держкомвидаву
перспективи розвитку краї ського і культурного будів Держтелерадіо СРСР, твер«
ни, значною мірою розра ництва. Різноманітні форми чим спілкам у тісному спів«
ховує на майстерність рук, масової пропаганди і агіта робітництві з ЦК ВЛКСЛ5
на дерзання думки, на тру ції, політичної освіти, контр- слід добиватися створенні
довий ентузіазм нинішньої пропагандистської
роботи високохудожніх творів ЛІТ64
молоді. Наполегливо залу підпорядкувати формуванню ратури і мистецтва, які $
чати її до соціалістичного у підростаючого покоління глибоко і яскраво розкрив
змагання,
розвивати рух глибокого марксистсько-ле вали духовну, ідейно-мф
комсомольсько - МОЛОДІЖ нінського розуміння законо ральну силу радянської ліс*
НИХ колективів, підносити мірностей
сучасного су дини, оспівували працю н'4
їх авторитет і роль у вихо спільного розвитку, радян благо суспільства, подвиг й
ванні юнацтва. Зосередити ського патріотизму і соціа ім'я Батьківщини. Широку
зусилля молоді на основ лістичного інтернаціоналіз залучати до цього майстрі^
них напрямах інтенсифікації му. Виховувати юнаків і дів культури, талановитих преДк
суспільного
виробництва чат у дусі дружби і єдності ставників молодої творчо?
науково-технічного прогре з народами братніх соціа інтелігенції. Особливу ВИ4
су, комплексній автоматиза лістичних країн, солідарнос моглибість пред’являти д4
ції, розвитку електроніки, ті з визвольною боротьбою
кіно- і телефільмів, музич*
атомної енергетики, ство трудящих
капіталістичних
ренні і впровадженні прин держав і держав, які розви них і літературних творїф
ципово нових видів матеріа ваються. Необхідно з ДИТЯ для дітей і підлітків. ЗакрИр
лів, техніки і технології, на ЧИХ років прищеплювати мо. ти всі канали проникнення й"
оволодінні
економічними лоді повагу до славної істо літературу і мистецтво без?*
методами господарювання. рії Вітчизни, Державного дейності й вульгарності. п?*
надійний
заслін
Дуже важливо при цьому, герба, Гімну Радянського ставити
впливу буржуазної «масової
щоб, приділяючи увагу ши Союзу і Державного пра
культури».
»
рокомасштабним заходам, пора країни,
непорушну
Редакціям центральних ї
комсомольські
організації впевненість у правоті соціа
не залишали на другому лістичних ідеалів. Посилити місцевих газет і журналІ0в
плані так звані «малі», по атеїстичне виховання юнац радіо і телебачення, ТАРС.
всякденні, конкретні діла, з тва, наполегливо запровад АПН різноманітити моле*
яких у кінцевому підсумку жувати в побут соціалістич діжну тематику, підвищЦ*
ти ідейний зміст, професій«
виростають відчутні резуль ну обрядовість.
тати.
Молодій людині суспіль ний рівень публікацій і пе
Партійним, профспілковим ства розвинутого соціалізму редач. Повніше висвітлюва«
і комсомольським організа повинні бути притаманними ти практику партійного йде
ціям, господарським керів високі ідейно-моральні якос рівництва комсомолом і ро
никам необхідно постійно ті, насамперед комуністична боту з молоддю, яскравіше
дбати про створення моло переконаність, соціальна ак розкривати образ комсо
дим робітникам, колгоспни тивність, працьовитість і са мольського
вожака.
ЦК
кам і спеціалістам
умов модисципліна, відповідаль ВЛКСМ, партійним комітетам
для
високопродуктивної ність за загальну справу вжити заходів щодо поліп*
праці, підвищення професій культура
і благородство шенчя діяльності КОМСО
ної майстерності та повно щодо сім’ї, колективу, су МОЛЬСЬКОЇ преси.
цінного відпочинку. Розви спільства, шанобливе став
Партійним і комсомоль
вати і вдосконалювати на лення до закону, вміння до
ським комітетам, політоргвставництво, виховувати у мо лати виникаючі труднощі.
нам, партійним і номерлоді любов до праці, непри
ЦК ВЛКСМ, радянським мольським організаціям Ре„
миренність до розхлябанос профспілковим і господар
ті, безгосподарності, пияц ським органам, громадським дянської Армії і Військово-’
тва і ледарства. Тільки у сві організаціям слід приділяти Морського Флоту, ДТСААф
посилити
домій і дисциплінованій пра чайпильнішу увагу поліпшен запропоновано
ці разом з робітниками і ню організації дозвілля мо військово-патріотичне вихо»
селянами, вказував Б. І. Ле лоді. Розробити і здійснити вання молоді, прищеплюва
нін, можна стати справжні систему заходів по широко ти Ти почуття високо“ ЕіДпдми комуністами.
му розвитку науково-техніч. відальності за виконанні
ЦК ВЛКСМ, міністерствам ної І художньої творчості, почесного обов’язку по за
Віт
і відомствам запропоновано фізкультури і спорту, моло хисту соціалістичної
рішуче покінчити з фор діжного туризму, поліпшен чизни. Слід з ще більшою
мально - бюрократичним ню роботи з молоддю за наполегливістю виховувати
ставленням до ударних ком. місцем проживання, особли у молоді почуття любові др
сомольських будов, форму во б гуртожитках. Важливо, Батьківщини і ненависті до
вання на них трудових ко щоб у вільний час юнаки і її ворогів, високу політичну,
лективів. Забезпечити, щоб дівчата не займалися пусти класову пильність, постійну
кожна комсомольсько-мо ми розвагами, щоб усі фор готовність до подвигу. В ро
лодіжна будова була для <ли дозвілля сприяли їх ідей боті з допризовною МОЛОД
юнаків і дівчат справжньою ному збагаченню, фізично ДЮ більше прид'-лгги уеаги
школою
громадянського му розвиткові, виробленню
(Закінчення на 2-й стор4-
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У ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТІ
К П Р С
ПРО ДАЛЬШЕ ПОЛІПШЕННЯ ПАРТІЙНОГО КЕРІВНИЦТВА КОМСОМОЛОМ
І ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО РОЛІ В КОМУНІСТИЧНОМУ ВИХОВАННІ
МОЛОДІ
рів і жовтенят закладалися
міцні
основи правильної
життєвої позиції. Розгляда
її морально-політичній, вій ти питання роботи з піонеськово-технічній і фізичній рією в партійних організа
підготовці. Ленінський на ціях.
каз:
«Вчитися військової
Вся атмосфера навчання і
справи по-справжньому!» — виховання у сім’ї, середній і
повинен
бути стрижнем вищій школі, трудовому ко
усієї роботи армійського лективі, в піонерській і ком
комсомолу. У військово-пат
сомольській організаціях по
ріотичній роботі широко ви винна бути пройнята духом
користати
підготовку До колективізму, ідейності, не
40-річчя Перемоги радян примиренності до утриман
ського народу у Великій Віт ства, речизму, байдужості,
чизняній війні.
до того, що розходиться з
ЦК КПРС зобов’язав пар нашою мораллю, трудовим
тійні комітети, ЦК ВЛКСМ,
способом життя,
активно
місцеві комсомольські орга
сприяти формуванню все
ни постійно тримати в полі
бічно
розвиненої особи.
зору питання дальшого під
Партійним і профспілковим
вищення ролі комсомоль
ських організацій у житті організаціям слід підвищити
вищих і середніх спеціаль ви.чсггивість до батьків за
них навчальних
закладів, аи>овання дітей.
сформуванні у кожного сту
І.*К КПРС підкреслив, що
дента і учня потреби у гли зростання ролі ВЛКСМ у ко
будівництві
бокому вивченні марксист муністичному
сько-ленінської теорії, полі вимагає дальшого організа
тики партії, в оволодінні об ційно-політичного зміцнен
посилення
раною спеціальністю, готов ня комсомолу,
ності працювати там, де по бсйовитості і самодіяльного
трібно Батьківщині. Керую характеру всіх його ланок,
чись рішеннями квітневого особливо первинних комсо
(1984 р.) Пленуму ЦК КПРС, мольських організацій. Ком
наполегливо і послідовно сомольська робота повинна
діести роботу, зв’язану з бути наповнена великим су
здійсненням шкільної ре спільним змістом, усім, чим
форми По всіх її основних живе наш народ, захоплю
напрямах. Комсомол пови вати юнаків і дівчат роман
нен бути надійною опорою тикою, творчим пошуком,
Педагогічних колективів у корисними ділами.
Комітетам комсомолу а
підвищенні якості навчаль
но-виховного процесу, тру- основу треба покласти по
Доаої, професійної ПІДГО ліпшення стилю, форм і ме
ТОВКИ учнів. Звернути особ тодів роботи комсомолу.
ливу увагу на всемірний Постійно керуватися вка
розвиток ініціативи і самоді зівкою т. Черненка К. У. про
яльності, творчих начал у ро те, що суть цієї роботи, з
боті учнізських комсомоль одного боку, — підвищува
ських організацій. Посилити ти організованість, порядок,
йіефстзо виробничих ком дисципліну в рядах ВЛКСМ,
сомольських організацій над а з другого — розвивати
школами, профтехучилища ініціативу і активність ком
ми. піонерськими дружи сомольців. Рішуче викоріню
нами.
вати формалізм і заоргані
Поліпшити
керівництво зованість у діяльності ком
організацій,
Всесоюзною
піонерською сомольських
організацією імені В. І. Ле захоплення показними, роз
зовнішній
ніна. Необхідно, щоб у кож. рахованими на
йому загоні велася цікава, ефект кампаніями. Комсо
ідейно і емоційно насичена мольські працівники покли
піонерська робота, у піоне кані проводити максимум

часу в молодіжних колекти
вах, спілкуватися з молоддю
не тільки на масових захо
дах, айв повсякденному
житті, глибоко вникати в її
турботи, вміло поєднувати
масозі та індивідуальні фор
ми роботи серед юнаків і
дівчат. Зосередити зусилля
на роботі безпосередньо в
первинних
організаціях і
комсомольських групах, під
вищити роль комсомоль
ських зборів. Добиватися,
щоб кожен комсомолець
сумлінно виконував громад
ські доручення, брав актив
ну участь у справах своєї
організації. Навести належ
ний порядок в обліку членів
ВЛКСМ. Підвищувати зван,
ня комсомольця, виховувати
почуття гордості і відпові
дальності за приналежність
до Спілки молодих ленінців.
На основі строго індивіду
ального підходу забезпечи
ти прийом у ВЛКСМ гідних
представників
робітничої,
сільської, армійської і уч
нівської молоді, не допуска
ти форсування зростання
рядів комсомолу. Прийом у
комсомол
повинен бути
знаменною, незабутньою по
дією в житті молодої лю
дини.
ЦК Компартій союзних
республік, крайкомам і об
комам партії, ЦК ВЛКСМ,
комсомольським комітетам
звернути особливу увагу на
роботу з комсомольськими
кадрами, розглядаючи її як
кЛючову ланку посилення
діяльності комсомолу.
ЦК КПРС підкреслив, що
тут все має величезне зна
чення — ідейна перекона
ність і моральна чистота,
організаторська
хватка і
здатність чуйно реагувати
на специфічні запити моло
ді, професійна зрілість
і
властивий
молоді запал.
Необхідно рішуче присікати
будь-які прояви кар’єризму
і байдужості, некритичного
ставлення до справи, всяко
го роду зловживання.
При доборі і розстановці

вчався три роки. Проте цей
перший урок, який подало
йому життя, мабуть, не за
пам’ятався хлопцеві. Два
роки тому він уже сидів ось
так у залі суду і слухав ви
рок, згідно з яким його позбавили волі на чотири роки. Проте на основі Указу
Президії
Верховної * Ради
СРСР про амністію строк по
карання
Холодкова було
зменшено до І року 8 міся
ців.

їй, коли в сім’ї працювала
лише мати (батько в цей
час лікувався від алкоголіз
му)? Тож вирішив знову
пограбувати чийсь будинок,
А незабаром і компаньйон
знайшовся...
Ігор Бабак на два роки
молодший від Андрія. Що
саме їх здружило? Можли
во, схожі факти біографій?
Ігор, ще навчаючись у. шко
лі, перебував на обліку в ін
спекції у справах неповно

{Закінчення.
Початок на 1-й стор.|.

судові
ЗАКІНЧИЛИСЯ
дебати, і суд пішов ра

дитись, який винести вирок.
На лаві підсудних Кіровського народного суду м. Кі
ровограда — двоє підлітків.
Вопи перекидаються між
£обою короткими фразами,
Награно посміхаються, під
бадьорюють одне одного.
Я уважно вдивляюся в їх
обличчя,
спостерігаю
за
батьками і близькими під
судних, що сидять тут же,
в залі, і стараюся збагнути,
як ці двоє неповнолітніх
бшппілися за бортом життя
ца його початку. Що пере
шкоджало їм чесно вступн
ій у нього, вчитися, пращо,
ваги і жити, як мільйони їх
ніх ровесників? І як після
усього скоєного наважую
ться вона дивитися в очі
своїм батькам, друзям і тим,
хто в залі судових засідань
зветься «потерпілими». Хо
ча, щодо останніх, то пІдсУдйі намагаються їх прос
то не помічати...

Доведено, що підсудні Хо
лодков і Бабак протягом
двох тижнів грудня минуло
го року здійснили кільнанрадіжок особистого майна
громадян, завдавши потер
пілим матеріальних збитків
на суму 10 524 карбованці.
Крім того, Андрій Холодков/
за змазаний період викрав
донументи
кількох грома
дян.

Незважаючи на юний вік,
'(Андрій Холодков 1966 року
народження), анкета у ньо
го вже далеко не блискуча.
Ще в дитинстві він не раз
попадався на дрібних кра
діжка?:. За це і був направ
лений у спецшколу, де на

кадрів забезпечувати колек
тивність, високу принципо
вість і вимогливість. Актив
ніше рекомендувати в ком
сомольські органи діяльних
комсомольців з числа робіт
ників, колгоспників, молодих
спеціалістів, які
пройшли
школу трудового колекти
ву, користуються авторите
том у молоді. Ширше залу
чати до керівної роботи З
комсомолі жіночу молодь.
Добиватися певної стабіль
ності кадрів. Сміливіше ви
сувати на партійну, радян
ську і господарську роботу
комсомольських активістів,
які добре виявили себе.
Здійснити заходи по вдо
сконаленню структури апа.
рату комсомольських орга
нів, маючи на увазі насам
перед зміцнення міськкомів
і райкомів комсомолу, особ
ливо сільських.
Надаючи
важливого значення полі
тичній освіті
комсомоль
ських кадрів, визнано необ
хідним розширити їх підго
товку у вищих партійних на.
зчальних закладах і вищій
комсомольській школі при
ЦК ВЛКСМ.
Академії наук СРСР, АСН
і ІМЛ при ЦК КПРС, Акаде
мії педагогічних наук СРСР,
ВКШ при ЦК ВЛКСМ дору
чено поліпшити наукову роз
робку актуальних проблем
комуністичного
виховання
молодії Ширше залучати до
цієї роботи учених-суспільствознавців, партійних і ком
сомольських працівників.
Центральний Комітет КПРС
висловлює впевненість, що
партійні, радянські, проф
спілкові, комсомольські ор
ганізації, трудові колекти
ви і далі вирощуватимуть і
виховуватимуть таку молодь,
яке гідно продовжить бу
дівництво нового суспіль
ства, буде на висоті історич
ної відповідальності за до
лю країни, за долю соціа.
ліз/лу і мир, зуміє не тільки
освоїти досвід старших по
колінь, а й збагатити його
власними звершеннями.

тись, коли йому довірився
такий «авторитетний» това
риш, з «багатим» життєвим
досвідом? Здружитися з ним
і «піти на справу» Ігореві
не перешкодив навіть той
факт, що Холодков відбував
покарання і за пограбування
квартири самого Бабака...
Принади «красивого» життя
виявилися сильнішими від
власного самолюбства. Гим
більше, тцо Ігореві давно
вже хотілося мати стереомузичну апаратуру, а тут є
можливість швидко її при
дбати. Аякже — золоті при
краси, годинники, хутряні
шапки і коміри. Бери, скіль-

СКІЛЬКИ
ZEE МОТУЗОЧЦІ
НЕ ВИТИСЯ...
Здавалося, логічно було б
переглянути свої принципи
і погляди на життя, взятися
за розум, як кажуть у на
роді. Проте, незважаючи на
запропоновану комісією та
інспекцією у справах не
повнолітніх допомогу влаш
туватися на роботу після за
кінчення строку позбавлен
ня волі, хлопець відмовився,
уникав, як тільки міг, зустрі
чі з працівниками міліції.
Па суді запевняв,, що не
збирався
повертатися до
старого. Просто скоро зна
добилися гроші. А де їх узя-

літніх. Жив удвох з матір’ю.
Як сам зізнався па суді, ма
теріально вони були забезпечені добре, ні в чому не
знали нестатку. Проте, коли
став навчатись у міському
профтехучилищі № 4, відчув
себе «самостійним». Почав
не приходити на піч додому,
пропускати заняття, випива
ти. У цей період і підвер
нувся новий «товариш» —
Андрій Холодков. Цс він за
пропонував Ігореві пограбувати будинок. Бабак пого
дився.
Та й хіба міг не погоди

7 липня 1984 року

комунар»----------

к,ч винесеш. І ВИНОСИЛИ мішкамн... А те, чого не могли
(чи не вважали за потрібне)
винести — псували і ламалиЯкщо у помешканнях ЦІН
НИХ речей було менше, ніж
хотілося злодіям, то вони
зганяли своїй, злість па ди
тячих м’ячах і машинках,
ляльках і ведмедиках... Хо
лодков і Бабак не вважали
ганебним пройтися взутими
по ліжках, по свіжих ска
тертинах на столі... Коли не
вдавалося відімкнути замок
і увійти до чиєїсь оселі че
рез двері — били вікна, тро
щили рами.
Так було на практиці.
Теоретично ж, готуючи І горл
до крадіжки, Холодкюн' по
вчав не залишать слїдїв,

ЗАВТРА — ДЕНЬ РИБАЛКИ

ЗА ЩЕДРІСТЬ
ГОЛУБОЇ НИВИ
2500 ТОНН РИБИ ЗОБОВ'ЯЗАЛИСЯ ВИЛОВИТИ

НІ НІ НЬОМУ11 РОЦІ ТРУДІВН И КИ 'р И БОВОД Н И X
ГОСПОДАРСТВ ОБЛАСТІ. ВАГОМУ ЧАСТКУ У
ЕИня ВЗЯТИХ■ ЗОБОВЯЗЛНЬ вносять

1 РИБАЛКИ РИБОКОЛІОСПУ ІМЬ І ПІ.ІР08
ського світловодського РАЙОНІ.
ступово витісняють дере
Колектив рибалок намі
тив виловити під час се в’яні баркаси. На нових
зону 8,5 тисячі центнерів суднах с і вороно хороші
умови для високопродук
рпбіі. Ніші попереду в
трудовому
суперництві тивної праці риоалок і їх
бригад колгоспу колектив, відпочинку.
Молоде ііоповне.ііня ко
який очолює комуніст Іван
Дем’яиовпч
Шевченко. лективу — Леонід Суськіїіі,
Сергій Хахитько, Микола
Увечері кожного дня до
причалу підходять барка Паршин та інші — л° по
чатку сезону одержали по
си, наповнені рибою. Пер
шими піврічний план по її свідчення водіїв малогаба
вилову виконали ланки, ритних човнів і стали ііовочолювані Г. М. Паичен- поправними членами брига
ком та М. С. Голиною. їм ди. Старші рибалки задо
вручено перехідний вимпел волені молоддю, охоче пе
переможців соціалістично редають їй досвід, вчать
майстерності.
го змагання.
Погода не дала змоги
До цьогорічного рибаль
ського сезону
колектив розгорнути, як слід, рибо
бригади підготувався за ловецький промисел. Усе
здалегідь. Силами рибалок ж, па сьогоднішній день,
було налагоджено чотири на своєму рахунку більш,
катери, 10 баркасів. Ни як по 20 центнерів свіжої
нішнього року матеріальна риби мають ланки, очолю
база поповнилася ще чо вані Л. Г. Потагіенком т£
тирма катерами. Це зручні М. І. Шаулою.
в роботі рибальські судна,
котрі з кожним роком по- Світлозодський район.
АЗЕРБАЙДЖАНС Ь К А
РСР. 96 тисяч центне
рів риби —
такий річний
план колек
тиву
рибономбі мату
.імені Н. Наріманова, на
городженого
за підсумка
ми соціаліс
тичного зма
гання мину
лого року Пе
рехідним червони»
пра
пором
ЦК
КПРС,
Ра
ди Міністрів
СРСР, ВЦРЛС
і ЦК ВЛКСМ
Із
занесен
ням на Все
союзну дош
ку
пошани
на
ЗДНГ
СРСР.

На з н і мн у; на сей
нері «Комсо
молець».
Фото
А. ТАВАКАЛОВА.
Фотохроні
ка ТАРС.

завжди працювати у рука
вичках. Мабуть, «наставник»
Бабака мав деякий - педаго
гічний хист, тому що скоро
Ігор і собі захотів давати
такі уроки молодшим. Його
«учень» — семикласник СШ
№ 16 Валерій Великий —
теж швидко засвоїв теоре
тичний курс і 24 грудня 1983
року разом з Бабаком взяв
участь у пограбуванні кварі при, звідки винесли ЦІННИХ
речей на 1000 карбованців.
Тільки та обставина, що на
момент злочину Валерію ще
не виповнилося 14-ти, вря
тувала його від лави під.
судних.
У спразі Холодкова і Ба
бака є кілька прізвищ гро
мадян, що в суді, виступали
як свідки. Проте цих людей
цілком справедливо можна
вважати
співучасниками
злочинів. Ні, воші не ходили
грабувати квартири. Вони
«нічого не знали і просто
зберігали деякі речі» (до
сить-таки дорогі), що при
носили Холодков і Бабак.
Дивно, чому ні двірник Кі
ровоградської
кондитер,
ської фабрики 11. П. Плющ,
ні особи без певних занять
II. В. 1 Іодобннська, 10. М.
ГІЛІОЩ, О. Д. БурКО ІІЄ 8ДНву.залпея, що у »Холодкова і
Бабака, які ніде не працю
ють, знаходяться на утри
манні батьків, не може бути
стільки золотих прикрас,
хутряних виробів, ріліомапітного чоловічого і жіночо-

іо взуття, дорогої радіоапа
ратури. Невже не виникла
підозра і у громадянина
Т. Д. Квіквінія, який за 100
карбованців купив у Холод
кова нові жіночі чобітки,
шубу і три золотих обруч
ки? А у кондитера рестора
ну «Весна» II. А. Косової,
яка. купила у Холодкова но
ву шубу (ще, до речі, з фаб
ричним ярликом) усього за
150 карбованців?
Хороша риса людського
характеру — доброта. Але
не треба було проявляти її
господарям кзарінрп, які
застали.на міси: злочину
Холодкова і БаГ'і -.з Аі: іріє
ві, правда, вдаіцк.',і віекти,
а Бабака ті ві.иіусіплїі са
мі, зваживши на його слізні
прохання і досп 11,-1 аки юний
вік... Людська порядність і
доброта нічого не навчили
хлопця, і вже через два дні
він виніс з іншої квартири
цінних речей на суму 745
карбованців.
Народний суд Кіровськог0 району м. Кіровограда
засудив А. Холодкова до
п ятй, а Ігоря Бабака до
трьох років позбавлення во
лі з відбуванням у виправно-'
трудовій колонії посиленого
режиму. Нечесний шлях до
«красивого життя» привів
ооох туди, куди неминуче
мав привести, — до гіркої
розплати.
3. СИНЕНКО,
заступник прокурора Кірозського району м. Кіроаограда.
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■ ЧВЕРТЬ ЛІТНЯ, ТРУДОВА

ЛИПНЕВОЇ ВЕСЕЛОЇ ПОРИ
Літня чверть для членів
виробничої бригади Шишкінської десятирічки поча
лася на спеціальних планта
ціях гороху. Учні щодня
збирали по 200—250 кіло
грамів стручкіз.
Особливо багато турбот у
ці дні в Наталки Шилан. Во.
на — бригадир учнівської
виробничої. В її обов’язки
входить контроль за якістю,
швидкістю виконуваних ро
біт, своєчасним, відправлен
ням продукції споживачам.
Приклад старших наслі
дували й учні молодших
класів. Особливо старалися
Коля Бадик, Оля Дзібановська, її сестрички Катя І Тетянка та братик Миколка.
Нині члени виробничої
бригади закінчують збиран
ня стручків. Спішать вос
таннє відправити замовлену
гіродукцію споживачам. Під „
час заготівлі зелених струч.
кіз гороху старанною пра
цею відзначились Валерій
Кудашкін, Сергій Яценко,
Наташа Стаднік, Люда Ніколайченко, Микола Голуб
та багато інших.

знімках:

іде зби

рання гороху: бригадир за

доволена роботою; Коля БАДИК і Оля ДЗІБАНОВСЬНА
від старших не відстають,

Фото М. САЗЕНКА.

Ко.мпаніївський район.

«Справна
цифра»
Тан називалася стаття,
опублікована в «Молодому
комунарі» 17 травня ц. р.
У ній/ зокрема було підда
но критиці роботу Кірово
градського райкому комсо
молу. Про заходи, спрямо
вані на пожвавлення робо,
ти лекторської групи рай. кому, повідомляє перший
секретар Кіровоградського
райкому ЛНСМУ т. Сушкоаа:
«Статтю обговорено на
засіданні бюро
райкому
комсомолу Другому сейре-

листопадового
насилу добрав
ся у Новоархангольськ з
далекого села. Газетні кло
поти затримали там на ці
лий день, і хоч з неба сі
явся мокрий дрібненький
сніжок та настирливий ві
тер пробирав до тіла —
я все-таки зважився повернутися у райцентр. І як
на щастя трапилось кілька
попутних
(«До поворо
ту...»).
Змерзлий, зголоднілий я
подумав, що у такий пізній
час перекусити можна хі
ба що у ресторані.
У ресторані «Ятрань»
грали музики. Браво, весе
ло грали. І хоч присутні не
танцювали, а голосно, наметаючись
перекричати
музик, про щось сперечалися, доводили своє, завзято цокались дзвінкими

ського харчування, зокре
ма звернути увагу на ді
яльність їх у районних
центрах.
Зайнявся цим дослід
женням і не став вибирати
райцентр — поїхав до
Олександрівки. Підказали,
що там є ресторан і що
він працює.
«Те, що побачив у Новоархангельську — винят
кове явище, — думалося
по дорозі в Олександрів
ну. — Ресторан не повинен
перетворюватись у пивнич
ку і служити місцем збіго
виська людей з сумнівни
ми запитами та й, врешті,
вчинками. В такому ви
падку ресторан справді
втрачає свій авторитет і
до нього йдуть у крайньо
му випадку — коли, напри
клад, дуже вже піджимає
голод, а магазини зачине-

подумайте, як просто від
гадувалось запитання —
квіти повинні символізува
ти якусь одну пору року
(командировочні обгово
рюють вчорашню поразку
«клубу знавців»)...
Справді у кутку на одно
му столику стояли у вазі
припорошені паперові й
пластмасові квіти. Яку по
ру року зони символізува
ли, невідомо...
По обіді я запитав ко
мандировочних, яке їхнє
враження від обслугову
вання?
Три жінки дивно усміх
нулись, а інтелігентний з
вигляду мужчина сказав:
— Мені доводиться час
то бувати з райцентрах, то
тут, як і всюди. Якщо ж
оцінювати за високими
мірками, то це не те: ма
лий вибір страз, естетика
на низькому різні... Вреш
—___ .ПРОДОВЖУЄМО РОЗМОЗУ
ті, пообідати можна. Як на
мене, то слід би було ви
віску змінити: ресторан на
їдальню.
Директор комбінату гро
мадського
харчування
П. П. Мельник сказав:
— Зараз у нас ще відві
дувачів більш-л^енш, а во
сени чи взимку... Якби бу
ло езоє тепличне госпо
дарство — редька, огіроч
ки... Усе ж привозне, до
роге. З кадрами негаразд,
не вистачає. Капітальний
ремонт треба в залі роби
ти... Весілля та «голубі вог
ники» якось виручають нас
із планом.
Все треба, а чому ж не
ні чи щось на зразок цьо робите?
фужерами з темним
І це ще не всі причини
ном, — музики грали бра го».
во: відчувалось, що цей
Треба дбати про авто того, чому олександріввеселий танець вони люб ритет ресторану. А свідчен. ський ресторан «Тясмин»
лять грати. До столу пі ням його є кількість відві не має авторитету у насе
дійшла офіціантка, я за дувачів. Але ще не пере лення. Про нього насам
мовив вареники з сиром, ступивши порога «Тясми- перед треба дбати.
дві склянки чаю, і офіці на», я зрозумів: ресторан Є в
ОЛЕКСАНДРІВЦ1
сг.т.’.т; ”.
антка луказо підкинула в Олександрівці відвідують
кілька закладів гроброзу:
неохоче. Є для цього при мадського харчування, В
— Все?
чини
об’єктивні, чисто барі (тут перекушують на
Я розуміз її здивування райцентрівські. Є й суб'єк встоячки), «Кулінарії», на
так: у такий час до ресто тивні — пересвідчився а віть у кафе гарячих страв
рану за чаєм не прихо цьому згодом.
не готують. «Ідіть у завод
дять...
Причини об’єктивні. За ську їдальню або в ресто
Тим часом музики по питав кількох олександрів- ран, — порадила мені бу
мовчали хвилину-другу піс ців про те, якої еони дум. фетниця кафе. — Нам не
ля веселої, перекинулися ки про ресторан. Знаєте, підвели
гарячої
води,
словом з відвідувачами і соромно признатись, але я санстанція заборонила по
чи то на замовлення (від ще у ньому й не був. давати...». У заводській
столика хтось запропону
що їдальні — спертий дух, су
Якось гак виходить,
вав «Давай нашої!»...), чи нема потреби. Вдома
тінки, за столиками поде.
за сценарієм виступу, — зі жина смачно готує, в АРУобід куди чолозіки п’ють пиво
сцени вихлюпнулась тягу завжди додому — близь Непривітно, похмуро. Обі
ча сумна мелодія блюза ко, ввечері — тим біль йшовши всі їдальні і кафе,
Тонко жалілась на високих
ше...» — відповів
один. мимозолі подумав: чи не
регістрах гітара-соло, глу
«Це якщо хто запрошує— краще було б зробити
хо акцентував сильну до
на зесілля там чи імени- один заклад громадського
лю барабан,
заходився
ни, — то йдуть до ресто- харчування, але такий, щоб
розпачем саксофон.
рану, а так чого?... Та й до нього було приємно
Це була «їхня!, бо зони рідко хто іменини справ- зайти?
погримуючи
стільцями, ляє в ресторані
у нас це
О 19-й годині в Олеквстали з-за столу і ліниво якось не ведеться, Є ж
сандрівці зачиняються зсі
почали танцювати. Молоді для цього своя хата чи
кафе і бари, о 20-й остан
дз тридцяти років, хлопці. квартира...»
—
сказала ній продуктовий магазин.
Одягнені по всякому — друга. «Місцевий ресторан
Після восьмої вечора я
хто в болоньєвій куртці, не відвідують» — чув і та знову навідався в «Тяс
хто у куфайці, а то й у ку категоричну думку.
мин».
тонкому піджаку поверх
Це об’єктивні причини.
Гостей — за дзома сто
джемпера. Проте взуті всі
однаково — з закачаних у З часом окремі з них зжи ликами. У звичному кутку
к-ліні литих гумових чо вуть себе, але поки що во Один гурт пересідаз три
ботях. «Мабуть, з околиць ни є і їх не слід обминати, чі, поки знайшли справну
селища, — подумалось то коли мова заходить про розетку, щоб взімкнути
магнітофон. Світло
ді, — куди поночі у чере авторитет ресторану, що свій
визначається кількістю від тільки в тому кутку (з 50
виках не доберешся...».
лампочок горить п’ять). Від
їх було чолозік вісім, відувачів.
куріння — сіровинна ди
А суб’єктивні?
значно менше, ніж обслу
говуючого персоналу у
За обідній час — при мова завіса.
ресторані. Займали вони близно з дванадцятої го
Під магнітофон не тан
два зсунутих докупи сто дини до другої — ресто цювали. Голосно тільк бе
лики біля самої естради. ран «Тясмин» на 100 поса сідували. Офіціантка кіль
Офіціантка швидко їх об дочних місць
відвідало ка разіз після 21-ої години
служувала.
чолозік 25. Ні, заходило до защіпала ресторанні двер
Того вечора під вра ресторану значно більше— на клямку, але хлопи
женням побаченого і по вони не сідали за столики впускали, коли треба було
чутого я подумав: «А чи і не чекали замовлень, у своїх.
потрібен у райцентрі рес них були справи До тих.
Оргія з власною музи
торан?».
хто на кухні. Ці більше за кою при кількох пляшка
ЕЙ новоархангельський важали — то заводили го темного вина продовжуза
вечір у «Яграні» дозлосну розмову, яку хоті лась.
го не йшов з голови, і де
лось обірвати, бо мала б
Часом жителі ставлять
талі його спливли у пам’я
ті, як учорашні, під час призначатись вона не на запитання: чи потрібен в
аудиторію, то відзолїкали райцентрі ресторан? Так.
розмови з директором кі
офіціантку.
потрібен. Інша спрзза —
ровоградського ресторану
)
Зайшли п’ятеро коман який і для кого.
«Київ» Сергієм Бедзаєм.
Інтерв’ю було опубліко дировочних.
В. БОНДАР
ване в газеті («Молодий
— Сідаймо ось тут, бі
кор. «Молодого ко
комунар», під заголовком ля цієї ікебани, — чолові
«Авторитет підприємства»). чий голос. — Ні, ви тільки
мунара».
Редакція ним започатку
вала розмову, в якій за
ВІД РЕДАКЦІЇ. А як думаєш ти, читачу? Які мір
пропонувала читачам грункування викликала у тебе ця публікація? Розкажи
тозніше дослідити роботу
нам про особисте ставлення до ресторану: яким в/
наших закладів громад
у вас, яким би ти хотів його бачити?

ОД «ЯТРАЯІ»

Та не тільки на полі про
ходять
сзою
виробничу
практику учні. Володимир
Христич, Микола Ключенко,
Сергій Кузьмін випасають
худобу. Працює разом із
батьком на тракторі Микола
Саусь. Готується вийти на
жнивний лан помічником
комбайнера Михайло Чуха.
рьов.
На

ЯКОСЬ
дня я

тареві райкому В. Тначенну
суооро вназано на недо
статній контроль за діяль
ністю лекторської групи.
Розглянуто й утверджено
новий її склад.
Відбулося засідання лек
торської групи, на якому
розглянуто основні напря
ми її діяльності на друге
півріччя 1984 року. Пере
глянуто
графік читання
лекцій для номсомольціз і
молоді району. Звернуто
увагу лекторів на необхід
ності пред’явлення в рай
ком путівок, які . свідчать
про прочитання лекцій. Се
ред запланованих
зросла
кількість лекцій на теми
права, історії комсомолу й
міжнародного молодіжного
руху. X ослиних первинних
комсомольських організа
ціях затверджені організа
тори ленційної пропаганди
серед комсомольців та мо
лоді. Проводиться прослуховування й рецензування
лекцій у молодіжних ауди
торіях».

«Паспорт
про відкриття»
На опублікований під та
ким заголовком 29 трасня
ц. р критичний матеріал,
де йшлося про незадовіль
ну гііцгс.свиу піонерського
табору Імені Гагаріна в об
ласному центрі до нового
оздоревчого сезону, редак
ція одержала відповідь ке
руючого обласним ремонт
но-будівельним трестом (саме ця організація повністю
відповідала за підготовку
табору) В. С. Бабіна. Він
повідомив, що факти, наведені в публікації, мали міс
це. Адміністрація, партійна
і профспілкова організації
облрембудтресту вжили за
ходів для ліквідації недо
ліків. Всі ремонтно-буді
вельні роботи і роботи по
благоустрою були закінчені
до ЗО травня, а паспорт
про відкриття піонерського
табору одержаний і черв,
ня ц. р.

Ц
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Т ради ції
примножуються
десяти
внегав. Великий
вклад у розвиток самбдЬ
ялького народного театру
ні самодіяльних театрів. зробили заслужений Ар
Першим з них одержав тист УРСР І. Сагайдарщ)
звання народної о двад та М. Донець. МихайЛр
цять п’ять років тому са Олександрович Донець від*.
модіяльний театр Олек дав цьому театру п'ятнад
сандрійського міського бу цять років. До останньої^
дня свого ЖЙТ«
динку культу
•'X ,.«< • .
тя він
(Іуй
ри. А почи
з колективом.
нався він 1953
ТЕАТР
Його палкіш
року з драма
«
характер,свіЛ
тичного гурт
• лий розум і
ка, який за
снував заслужений
ар творча сміливість давали
тист УРСР Іван Петрович наснагу акторам Т. Семе^
Сагайдаров.
ріхіну,
І.
Віяецькому,
ЛЯ ПЕРШОГО спек Т. Мамаєвій, М. ГІоліщуЛ
таклю була вибрана
І. Тесленко, Е. Требух,
п’єса О. Корнійчука «Бог Д. Бернадському, В. Калу,
дан Хмельницький». Країна шевич, О. Чекотило, по
Голуб’ятник^,
готувалась урочисто від дружжю
значити 300-річчя возз’єд вих... За ЗО років існуваннання України з Росією. ля театру у виставах Ко
Прем’єра відбулася в січ лективу зіграли близько
ні 1954 року. У виставі бу двохсот аматорів.
ло зайнято 60 чоловік. Ця
Нині самодіяльні мнт^І
подія переросла в справж виступають на сцені нй«
нє театральне свято міста. нішш.ого будинку культу;
Гра самодіяльних артистів
ри електромеханічного за
Г. Петренка, Т. Семеніхіна.
К. Кондпрєва, О. Мальова воду, яка в різні роки слу
ного, Г. Шквирі, А. Шев жила підмостками М. Л,
ченка, О. Бузішннка, О. Ло. Кропнвницькому, М. К,
балова, А. Проскуровсько- Заньковецькій, М. К. Сй\
го сподобалася робітникам довському, І. К. Карпеикумолодого
шахтарського Карому. Традиції, започав*
міста. До театру стали ковані у свій час в міст)
приходити нові самодіяль Олександрії корифеями уі^»
ні актори. З успіхом були раїнського театру, народ
поставлені «Капітан Кор- ним артистом СРСР Гна
шун» В. Собка, «Розлом» том
Петровичем Юрої^
“
Б. Лавреньова, «Юність який організував перший у
батьків»
Б.
Горбатова, місті театр «Сурма», жи«ІІазар Сгодоля» Т. Шев вуть і сьогодні.
ченка,
«Не
судилось»
В. БАННИК,
М. Старпцького та інші.
завідуючий відділом
У квітні 1959 року театру
культури Олександ
було присвоєно звання
рійського райвикон
самодіяльного народного.
кому.
Театр став справжнім
літописцем революційних,’
бойових і трудових зверРедактор
щень народу. Па сьогодні
вів поставив більше шістСЕРДЮЧЕНКО.

АНУЄ театральне мис

тецтво Кіровоградщииа,
Ш
земля корифеїв. Є тут сот-

Д

Та до чого ж різнобарвним

літо краснеє іде.

Фото В. ГРИБА.

Кіровоградське технічне училище № 4

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1984—1985
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
інвачка-моторнстьа (строк
навчання — 1 рік);
кравець чоловічого, жі
ночого й дитячого верхньо
го одягу (строк навчан
ня — 2 роки);
кравець верхнього одягу
з умінням робити розкрій
(строк навчання — 2,5 ро
ку);
кравець легкого одягу
(строк навчання — 1,5 ро
ку);
перукар широкою про
філю (строк кавчання —1.5 року).
Приймають юнаків і дів
чат віком від 16,5 до 20 ро

НАВЧАЛЬНИЙ РІК
ків'з освітою а 8 НҐк.та.
сів.
Учням виплачують сти
пендію ЗО карбованців, від
мінникам навчання — па
25 процентів підвищену.
Учням, які навчаються спе
ціальності
швачка-моторпетка, провадиться додат
кова доплата до стипендії
на рівні тарифної ставки
робітника першого розря
ду. Під час проходження
виробничої практики учням
цих спеціальностей допла
чують 50 процентів від за
робленої суми. По закін
ченні училища
їм нада
сться робота у Кіровоград-

ському виробничому швей
ному об’єднанні.
Учням, які навчаються
спеціальності
кравець
верхнього одягу, кравець
легкого
одягу, кравець
верхнього одягу ( з умін
ням робити розкрій) та пе
рукар, під час проходжси.
ня виробничої практики
виплачується 33,3 процен
та від заробленої суми.
Після закінчення училища
їм надається робота в раїїміськпобуткомбіната.х і на
фабриках індивідуального
пошиття та ремонту одягу. *
На навчання спеціаль
ностей кравець верхнього
одягу (з умінням робити
розкрій), перукар прийма
ють осіб тільки за направ
ленням райміськпобуткомбінатів, фабрик індпоши
ву, комбінату «Промінь».

При училищі працюють
гуртки художньої
само
діяльності, спортивні сек
ції і клуби.
Початок занять — 1 ве
ресня.
Училище забезпечує гур
тожитком учнів з багато
дітних сімей та сиріт.
Вступники подають такі
документи: заяву на ім’я
директора, характеристи
ку, документ про освіту,
довідку з місця прожи
вання, шість фотокарток
3X4 см, медичну довідку
(форма А» 086(у).
По прибутті до училища
вступники
пред'являють
особисто свідоцтво про
народження і паспорт.
Документи -приймають
до ЗО серпня за адресою:
м. Кіровоград, вул. Гого
ля, 79.
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При Кіровоградському автопідприєл'.стЕЇ 10021
(АВТОБУСНИЙ ПАРК)

КІРОВОГРАДСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ
УПРАВЛІННЯ ТОРГІВЛІ ОБЛВИКОНКОМУ

ПРАЦЮЮТЬ П'ЯТИМІСЯЧНІ КУРСИ
ПО ПІДГОТОВЦІ ВОДІЇВ;
Одинокі забезпечуються доб
0ТОБУСІВ З ВІДРИВОМ
ре обладнаним гуртожитком.
БІД ВИРОБНИЦТВА
Проїзд на роботу і з роботи
службовим автобусом.
На курси приймаються особи
Початок занять — б міру ком
віком не менше 20 років, що
плектування груп.
мають освіту не нижче 8 класів,
Після закінчення курсів водії
які за станом здоров’я придат
одержують право працювати на
ні для роботи на автобусах.
автобусах усіх марок.
Особи, що закінчили курси і
зараховані водіями, забезпечу
По довідки звертатися на ад
ються форменим одягом, без
ресу: м. Кіровоград, вуя. Аероплатним проїздом в автобусах
флотська, 15. Відділ кадрів.
л.іських і приміських сполучень.
Телефон 6-40-77,
За період навчання на курсах
їхати автобусом № 24 до зу
виплачується стипендія.
пинки «Хлібозавод».
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № З

ОГОЛОШУЄ

НАБІР УЧНІВ

НА 1984-1985 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Училище готу»; кваліфікованих робіт. і !:виробничого об'єднання <О.чек. андріявугілля» і Олександрійського елек> ромехаиічиого заводу.
Приймають юнаків і дівчат, які мають
■ ередню оеїзіту. і юнаків, звільнених в
запас із лав Радянської Армії, па такі
спеціальності:
машиніст конвейєрів для роботи на ву
гільному розрізі (строк навчання — 1 рік
стинен ая — 100 Крб.):
електрослюсар підземний (строк на
вчання — 1.5 року, стипендія —і 29 крб.):
машиніст електровозів підземних (етрол
навчання — і,5 року, стипендія — 129
крб.):
машиніст С ентревозів для вугільнкх

розрізів (строк навчання — 1 рік. стп
пендія — 100 герб-):
машиніст екскаваторів вугільних роз
різів (стипендія — 100 крб., строк на
вчання — 1 рік);
апаратник вуглезбагачення для брикет
них фабрик (строк навчання — 1 рік
стипендія — 85 крб.):
токар по металу (строк навчання —
1 рік. стипендія — 85 крб.):
електрослюсар промислового устатку
вання (строк навчання — 1 рік. етилен
дія — 9.5 крб.):
машиніст брикетних пресів (строк на
вчання — 1 рік, стипендія — 85 крб.):
слюсар
механоскладальних
робіт
(строк навчання — 1 рік, стипендія —
75 крб.);

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

еуп. Яуначарського,

На 4»j aiiiiciiim паї.іне

13Н 02334.

36.

Обслі 0,5 друк ери

ЗАПРОШУЄ
на навчання юпаюн та
дівчаї для набуття таких
спеціальностей:
продавець промислових
товарів широкого профілю
(строк нявчання — 1.5 ро
ку);
продавець придовольчпх
товарів широкого профілю
(строк навчання — 1.5 ро
ку);
коні ролер касир проло
вольних і промислових говарів (строк навчання,—
1 рік).
Приймають
юнаків іа
дівчат віком від 16 років

з освіюю за 10 класів, а
також юнаків, звільнених з
лан Радянської Армії. Уч
нів забезпечують підруч
никами, спілеидіею в роз
мірі 32 крб.. а звільнених
в запас — 70 крб. на мі
сяць.
Час навчання зараховуєіься до загального трудо
ного стажу.
Для всіупу поірібно по
да ги такі документи:
заяву (із зазначенням
обраної спеціальності)
харакіерисіику,
свідоцтво
про народ

водій автомобіля (строк навчання —
6 місяців, стипендія — 85 крб );
автослюсар-водій (строк навчання —
1 рік, стипендія — 72 крб.):
складальник електромашин і апаратів
(строк навчання — 1 рік стипендія —
ЗО крб.):
слюсар-ремонтнин (строк навчання —
1 рік, стипендія — 72 крб.):
слюсар-інструментальник (строк на
вчання — 1.5 року, стипендія —85 крб.):
наладчик верстатів (строк навчання —
1,5 рокУ. стипендія — ЗО крб );
молодший продавець (строк навчання—
1 рік стипендія •- ЗО крб.):
кухар громадського харчування (строк
навчання — 2 роки,
стипендія — ЗО
крб.);
машиніст сушильного
устаткування
(строк навчання — 1 рік, стипендія — 85
крб.):
.
.
машиніст парових котлів (строк па
вчання — 1 рік. стипендія — 85 крб );
машиніст парових турбін (строк
на
вчання — 1 рік. стипендія -- 85 крб ):
слюсар по ремонту устаткування теп-

ження або паспорт (пре
д’являються особисто),
документ про освіту,
довідку з місця прожи
вання,
медпчцу довідку (форма
№ 286), '
4 фотокартки 3x4 см.
Документ приймають в
15 травня по 15 серпня.
Початок занять — 1 ве
ресня.
Адреса училища: 316012,
м. Кіровоград, вул. Василпнн, 5. Гел 4 14-85. їхати
автобусами №№ 5, 20 або
тролейбусами №№ 2, 6 до
зупинки «Швейна фабри
ка».
Зам
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Дирекція.

лоелсктростаицій (строк навчання _
З
рік. стипендія — 85 крб.);
слюсар КВП І автоматики (строк на
вчання — 1 рік, стипендія — ЗО крб )
Учні всіх' спеціальностей під час ппо..одження виробничої практики одержу
ють додатково до стипендії 50 процентів
заробітку (гірники), інші професії — 33 з
процента від заробленої суми.
Відмінники навчання одержують ств
пеидію. підвищену па 25 процентів (і ті’
тіп°
11' 'і Добре, — на 15 процен
тів 'городніх забезпечують

гуртожит-

Заяву про прийом подають на ім’я ви
КТОПП училища
УЧНПГППЛ Із
Іп зазначенням
ІППІІ'ІК»»..... . обраної
ектора
< пеціальності.
Початон занять — 1 вересня
До заяви додають:
документ про освіту, свідоцгн'о .,
ри ианп.
про
роджений і фотокартки 3x4 см хаплк
теристику ЗІ Ніколи, довідку про ПРО ЬІ.
лактичні щеплення

роваР18а уЧилища: м °^'<еандрія, пл. Кі-

ГЕЛЬФОНИ. рединіора — 2-45 00, відпо
відальною секретаря — 2 46 87; відділів
комсомолці иішго ніиіін — 2 46 57; лигтів
і масової роботи — 2 45 36; пропаганди
— 2-45 36; учнівської молоді — 2 46 07;
військо»»« патріотичної о ♦ виховання
ге
спорі у
фоголаброз іорії — 2 45 35; ого
лошень
—
2 56 65;
чорен юрської
—
3-61 83: нічно» редакції — 3 03 53
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<азета виходить у вівторок,
четвер і суботу
’
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