ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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Відбувся пленум Кіровоградського міськ
кому ЛКСМ України, який розглянув пи
тання «Про завдання комсомольських ор
ганізацій міста, які випливають із рішень
квітневого (1985 р.) Пленуму ЦК КПРС, XI
Пленуму ЦК ВЛКСМ по гідній зустрічі
XXVII з’їзду КПРС».
З доповіддю на пленумі виступив перший
секретар міськкому комсомолу В. Кулик.
З гарячим схваленням зустріли комсомоль
ці і молодь міста рішення Пленуму ЦК
КПРС, повідомлення про скликання XXVII
з'їзду КПРС. Стали на ударну трудову вахту на честь наступного партійного форуму.
Комітетам ко/лсомолу, радам молодих
спеціалістів треба створювати в кожному
НДІ, конструкторському бюро творчу атл-.осферу, добиватися, щоб розробки молодих
новаторів були спрямовані насамперед на

л-

червня 1985 року

досягнення практичних результатів. Важ
ливо, як відзначалося на пленумі, щоб ко
мітети комсомолу глибоко вникли у поло
ження справ на кожній ділянці вироб
ництва, посилили увагу до відстаючих, допо
магали. Слід привести в дію всі важелі
дальшого підвищення ефективності госпо
дарювання, зміцнювати дисципліну праці.
Ідейно-політичне виховання в усіх його
форл'.ах, як було підкреслено на квітневому
Пленумі ЦК КПРС, має бути тісно зв’яза
ним із вирішенням важливого завдання на
ших днів — прискоренням соціально-еконо
мічного розвитку країни. Однак деякі комі
тети комсомолу міста ще повільно перебу
довують свою роботу по ідейно-політично
му, моральному вихованню молоді.
На пленумі міськкому комсомолу були
порушені питання поліпшення військсво-
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патріотичного, правового виховання, даль
шого розвитку фізкультури і спорту, орга
нізації розумного відпочинку і дозвілля
молоді,
В обговореному питанні пленум прийняв
постанову.
Пленум міськкому ЛКС/АУ розглянув
організаційне питання. У зв’язку з перехо
дом на партійну роботу пленум звільнив
М. Махиню від обов'язків члена бюро і за
відуючого відділом комсомольських орга
нізацій міськкому комсомолу. Членом бю
ро і завідуючим відділом коллсомольських
організацій
міськкому ЛКСМУ обрано
В. Тюпу, який працював заввідділом ком
сомольських організацій Кіровського рай
кому комсомолу.
У роботі пленуму міськкому комсомолу
взяли участь перший секретар Кіровоград
ського міськкому партії В. О. Сокуренко і
секретар обкому ЛКСМ України Н М. Ангелуца.

КОРМИ — ТУРБОТА КОМСОМОЛЬСЬКА

Старанною працею від молодіїх колгоспників. Та
сіна не
на
косовиці все ж всього
значились
трав Антон Свіщевськші встигли зібрати.
Па другий день ранок
Колом ієни.
та Микола
Добрий розгін взяли й ті, обіцяв добру погоду. На
хто збирав, транспортував поле вийшли всією гро
і коїшував сіно. Це поміч мадою. Пружний вітер і
небо
сприяли
ник бригадира тракторної сонячне
просиханню
бригади Леонід Безуглий, швидкому
Микола Крикун, Микола валків. З обіду розпоча
Володимир лося масове копнування
Іїіколснко,
десятки сіна. Добре потрудилися
Вакшсвськпй

ТІ-

а гроном-овоч і вник Леонід
’’-------:........ ",
Городиіцький,
агрономсадівник
Іниа
Болюк,
слюсар Микола Са вовік,
голова парткому Світлана
Жуковська. Швидке тран
спортування сіна волоку
шею добре забезпечували
практикант Бобрииецького С1ГГУ Микола Рева -та
Володимир Малогон. Цей
напружений день для всіх,
хто заготовляв сіно, закін
чився далеко за північ.
Повпоіо перемогою — зі
брано майже 580 тонн ви.
сокоякісного корму яри
плані 5-10.

Ціна 2 коп.

Сьогодні В Тернополі і
відкривається зліт творчої І
молоді України, присвяче- ■
ний 40-річчю Великої Пе- І
ре/логи і XII Всесвітньому І
фестивалю молоді і сту- :
дєнтів Зліт стане заключ
ним етапом VI республі
канського фестивалю мис
тецтв «Молоді голоси».
До міста за Збручем
з’їхалися близько" восьми
сот учасників зльоту- і
близько сотні гостей з усіх
областей республіки. Про
тягом
тижня
учасників ■
зльоту й заключного етап*
фестивалю чекають цікаві
зустрічі, обмін досвідом,
творчі за- яття по секціях
Кіровогргдщину в Тер- .
попелі
представлятиме .
вокально _ інструменталь
ний ансамбль Кіровоград
ського СПТУ № 14 «Гар
ний настрій». Б роботі
зльоту візьмуть участь мо
лоді представники різних
видів мистецтва — актри
са Тетяна Остапенко,‘поет
Роман Любарський, архі
тектор
Олена
Кецько,
журналіст Н'на Данилен
ко, музикознавець Кате
рина Терентьева те інші.
Зліт закінчить роботу
26 червня

і

МикоНа з н і м к а х:
ла РЕВА;
нопнувальники
за роботою.

Фото М. САВЕНКА.

Колгосп
імені Дзержинського
Компаніївський район.

ФЕСТИВАЛЬНА ОРБІТА

Свято юних сердець
Усе ближче день, коли в Москві відкриється XII
Всесвітній фестиваль молоді і студентів. Його девіз:
«За антиімперіалістичну солідарність, мир, дружбу».
Юнаки і дівчата міста Олександрії активно готую
ться до цієї важливої події в житті /лолодого поко
ління планети. Про це бесіда позаштатного корес
пондента «Молодого комунара» з другим секрета
рем міськкому комсомолу Олександром КРАНГОМ.
КОР.: Нині, коли на між
народній арені точиться
гостра ідеологічна бороть
ба, московський фестиваль
продемонструє єдність лав
прогресивної молоді світу,
її прагнення
зберегти І
зміцнити мир на планеті.
Благородні цілі фестивалю
близькі і зрозумілі кожно
му радянському юнакові і
дівчині...

І

О. КРАІІГ: Так, гадаю,
глибоке
розуміння ідей
фестивалю притаманне й
усім молодим людям на.
того міста. Цьому сприяє,
перш за все, роз’ясню
вальна робота, яку ще на
початку року розгорнули
міськком та первинні ком.
сомольські організації. У
школах, інших навчальних
закладах, в гуртожитках
проведені бесіди про роз
виток молодіжного руху
за мир і соціагльннй про
грес. У квітні в системі
комсомольського політнавчаппя — ним охоплено
4385 чоловік — проведено
додаткове заняття по вп.

вченню історії фестиваль
ного руху.
В останній день квітня
на плоті імені Леніна бу
ла проведена маївка солі
дарності з молоддю, яка
бореться за національну,
економічну і соціальну незалежність своїх народів.
Запрошення на маївку, ви
конані друкарським спосо.
бом, були надіслані в кож.
ну квартиру нашого міста
разом з поштовою кореспопденцією.
На маївку
прийшло
немало людей.
Виступали другий секретар міськкому партії С. А.
Балаяіщ, перший секретар
міськкому комсомолу Ана
толій Юнак, представники
зарубіжної молоді, які на
вчаються в Кіровограді.
Колективи художньої са
модіяльності
культосвіт
нього училища,
вокально-іпструмептальннй
ан
самбль Олександрійсько
го
ремонтно-механічного

заводу У к р р е м т р ест у далн чудовий концерт.
Я б відзначив особливу
пристрасть, з якою го
туються до фестивалю піо
нери й школярі. Велика їх
кількість взяла участь у
міському конкурсі па кра
щий політичний плакат.
Жюрі при відборі робіт
враховувало самостійність
їхнього задуму і його від
творення.
~
Переможцями
конкурсу стали тесятпкласшщя СШ ,\г 6 Люд
мила Баленко. шестиклас
ник Звенигородської С1І1
Олександр
Криворучко,
шестикласники восьмиріч
ної школи № 3 Григорій
Комаров й Андрій Крав
ченко. Країні плакати за
лишені в Будинку піонерів
і
використовуються при
проведенні масових заходів політичного спрямування.
КОР.: Радянські діти полюбляють дружні зв'язки
з зарубіжними
ровеснинами, дорожать ними...

О. К.: Цс одна з чудових
рис нашого способу життя.
Підтвердженням
цього
стала онераиія-гра «Сумка
дружби». Під час її про
ведення піонери й учні
олександрійських шкіл зі
брали багато шкільного

нрпладдя і відправили йо
го в подарунок дітям Аф
ганістану
і
Нікарагуа.
Провели ярмарки солідар.
носгі. на яких демонстру
валися і продавались різ.
но.манітпі іграшки і пред
мети
широкого вжитку.
Виручку перераховано V
фон і XII Фестивалю.
КОР.:
Трудова
молодь
прагне внести свій вклад у
підготовну до Фестивалю,
Комсомольські організації
знають, що
розвиваючи
громадську і трудову активність молодих трудівни
ків спрямовують їх твор
чу енергію на дострокове
завершення
п’ятирічки,
гідну зустріч XXVII з’їзду
Комуністичної партії.

О. К.: Справді, хвиля
трудового ентузіазму захо
пила і пашу молодь. Ком
сомольсько - молодіжний
колектив
в’язальників
схемних джгутів складаль
ного цеху ,\ї? 101 електро
механічного заводу імені
XXV з’їзду КПРС ВІІСТУі;чв з ініціативою: «XII
Всесвітньому
фестивалю
молоді і студентів — 12
ударних
змін, найвищу
продуктивність праці». По
чин дружно підтримали всі
40
комсомольсько-моло
діжних колективів заводу.
Потім він вийшов за межі
підприємства. Молоді тру-

дівнпки міста, ділом від.
повідаючн
па
рішення
квітневого (1985 р.) Пле
нуму ПК КПРС, зміцню
ють трудову і громадську
дисципліну.
Лише один
приклад.
Комсомольсько - молодіж
на бригада токарів ре
монтно- механічного заво
ду Укрремтресту, яку очо
лює молодий комуніст Ми
кола Демиденко, однією з
перших включилась у со
ціалістичне змагання на
чесгь наступного партій
ного з'їзду, а також —
фестивалю молоді і сту
дентів. Цей колектив зобо
в'язався викопати п’яти
річний план до 50 річчя
ст " ■'••ор-'ько'-п руху
НОР.: У період що зали
шився по відкриття Все
світнього...

О. К.: ...Згідно плану,
Затвердженого
міськко
мом комсомолу, буде здійс
нено цілий ряд акцій 22
червня — комсомол ЬСІЛОмолодіжннГі суботнпк. За
роблені кошти будуть пе
рераховані у фонд фести
валю. 25 червня на під
приємствах,
у таборах
прані н відпочинку, гурто
житках відбудеться єди
ний день політичного ін
формування назустріч Все
світньому форуму молоті.
І. нарешті, програма дня
молоді, який відзначати
меться ЗО червня, буде
повністю присвячена мс-с
’‘ЛМУ сЬрстирг’ гл

Вів бесіду А. КРЯТЕНКО.
м. Олександрія.

В області з'яшшс.і ще
однії клуб за інтересами—
«Маловншаїїка». Так став
називатися жіночий клуб,
який
працюватиме при
Маловпсківському місько
му будинку культури. Ми
нулої п’ятниці клуб про
вів перше своє засідання.
Цікавою була програчз
.засідання. Технолог райпобуткомбінату
Марина
Суханова розповіла про
напрямки розвитку жіно
мої моди, познайомила з
новинками нинішнього се
зону. працівниці комбіна
ту пподсмонстпувалн кіль,
ка '»азків -Молі! 85?.
«Які принпаси найбільше
пасують
до
вечірнього
туалету?» — на це та бага.
то інших запитань підпоеі.
ла поопавень
оайонного
чнівепмагм ГЛ І
Ішенко
Профілактичну лекцію про
митая.лікар
райлікарні
М і
Пеппиненко
Група
стапшокласн'-’чія
міської
десятирічки IV- 4 під неріг
мицтвом пчительни
Г. С.
Кавун
показали
кілька
впрпп ритмічно'' гімнасти
ки Супроводжував висту
пи заповнював паузи во
кально інструментальний
ансамбль (художній керів
ник Юрій
Голубовський).
Готувала н вела засідання
методист будинку культу
ри О. Г. Голубовська.

Трохи більше п’ятдеся
ти молодих жінок зібра
лось па перше засідання.
І є підстави сподіватись,
що клуб здобуде попу
лярність у -«.слабкої пслоВИПН».
На засіданні вирішено
організаційні питання, намічено план роботи на
перспективу. Наступне засідання
Мзловншаї
відбудеться в липні.
На’іі
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«Молодий комунар»

ХТО НАВЧИТЬ ПЛАВАТИ?
Кожного року в піонерських таборах області влашто
вуються спортивні змагання, юні ленінці^ готуються до
стартіа ГПО. Є тут і плавруки, які покликані навчити
школярів плазати. Та в основному вони лише займались
реєстрацією: хто вміє триматись на воді, а хто ні. Інші
виправдовували свою бездіяльність так: «Була холодна
вода
лікарі не дозволяли влаштовувати уроки пла
вання». Аоо: «Немає простого плавального басейну».
Нині обкоми профспілок подбали, щоб в кожному
піонерському таборі були обладнані місця для плавання
початківцям і тим, хто вже брав участь у змаганнях
«Юний дельфін». Відбудуться і свята Нептуна. От би пе
реможців таких поєдинків й залучити до корисної спра
ви. хай допоможуть плаврукам.
Сотні юних спортсменів підготувало відділення пла
вання ДЮСШ облепорткомітету. І вони також будуть
влітку в піонерських таборах. То кому, як не їм, роз.
радникам, стати першими порадниками початківців? Під
керівництвом вчителіз фізкультури вони теж могли б
чимало зробити для розв’язання проблеми.

В. ЗВЕРЖКОВСЬКИЙ,
ветеран спорту.

9 СПОРТИВНИЙ
ВИПУСК

КОЛИ ВЕРСТАВСЯ НОМЕР, ми протелефонували в Світловодськ і поцікавились, ян там розв’язується ця проб
лема, Голоза міського спорткомітету Г. М. Манойлоа від
повів:
. — Вчити дітей плавати є де. Та ось не вистачає спе
ціалістів. Надіялись, що нам допоможе міська рада това
риства рятування на водах. Але голова ради Ю. П. Нініфороа «вмиває руки»: мовляв, він уже виконав річний
план. Цікаво де, коли, з ким? 1 яний може бути план,
коли половина школярів не вміє триматись на воді?..

«Зірка» атакувала впродовж усього матчу. 1 не раз
воротар «Маяка»
Валентин СИМАКОВИЧ
виручав
свою команду. А удари кіровоградських футболістів
раз по раз були прострільнимя.
Фото 8. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

нею, на риштуваннях
вобудов.
•З ГРУПОЮ зацікавлених
осіб мені
довелося
пройти минулого тижня
вулицями двох мікрорайо.
нів Кіровограда. Біля ав
товокзалі' ми тричі повер
тались до спортивних май
данчиків, що належать
житлово - експлуатаційній
дільниці № 3. Тут—дитя
чо-підлітковий спортклуб
«Юність». На баскетболь
ному майданчику, що за
асфальтований, у впямках
й досі не висохла вода
після дощу. А хокейний
майданчик, який пустує
протягом
року
більше
одинадцяти місяців, вра
жає також своїми «фортеч
ними» стінами, зроблена-

І
Матч з «Маяком» для
футболістів «Зірки» був
особливим. Він проходив І
у той день, коли кращому І
футбольному
колективу І
міста виповнилося 50 ро-|
ків. Ця обставина зіграла І
свою роль, як у самій грі,
так і на її результаті. І
Ювілей команди гравці
«Зірки» відзначили пере
могою. Саме до свистка
судді па перерву вони
натхненно атакуючи, заби
ли «Маяку» чотири голи.

ПІДЛІТКО8ОГО

спортивного
клубу

організатором тут працює
своєї
ентузіаст
----- " справи
Бадіяп
(його
Дмитро
красується па
портрет
Дошці пошани спортклубу
«Зірка»). Тут, па вулиці
щодня
Кременчуцькій,
збирається більше 400 ді
тей і підлітків — юних
футболістів,
тенісистів,
шахістів, тич, хто захоп-

хлопчики
ми з товстих пеобшліфованих дощок. Яка тут при
вабливість? Поруч великий
клац, обнесений сіткою,
теж покритий асфальтом.
Пусто тут і у вихідні дні.
Йдемо вулицею Волкова.
Біля корпусів виробничого
об'єднання «Друкмаш» о
сьомій годині вечора зібра.
лася юрба хлопців-підлітків — футболять м’яч про
сто в стіни, а один з них
стоїть на сторожі, щоб
м’яч не влучив у вікно. Це
ще обачливі хлоп’ята.
Тут, і? мікрорайоні Кос
монавтів, аж два підлітко
вих клуби — «Космос» і
«Чайка». Дітей і підлітків
збирали в напівпідвальних
приміщеннях. Нині варто б
уже вийти на свіже повіт
ря, але типових спорт
майданчиків немає. Спро
бували довести один до
рівня зразкового та не ви
стачило коштів. Бо як і
раніше, спорткомплекси в
нових житлових масивах
створюються не за рахунок
тих капіталовкладень, що
виділені па житло і благо
устрій, а за кошти, які
житлово - експлуатаційна
дільниця повинна була ви
тратити на ремонтні робо
ти.
Останнім часом в облас
ті почала розвішуватись
проблема з приміщенням
для
підліткових клубів.
Вже з'являються по панів,
підвальні, а світлі, просто
рі. Наприклад, є таке при
міщення й в мікрорайоні
дільниці № б м. Кірово
града.
Як зразок — клуб «Зі
рочка» — виробничого об',
єднання ио сівалках «Чсрвона-зірка». Інструктором-

/А А5Ж >>

Проблеми
дитячо-

ФІЗКУЛЬТУРУ — ТОБІ І ВСІМ!
О АПРИК1НЩ иавчаль.
ного року в одному з
коридорів
Кіровоград
ської десятирічки № 9 зчи
нився галас. Хлопчики по
відомляли один одному
позику:
— Зловився Діма Сот
ник. З пляшкою «Золотої
осені»...
Сміялась, кепкували з
юного бешкетника, який
може на уроці розкласти
пожитки з «тормозка» і
пригощати сусіда моло
ком, виводами з терпіння
вчигельку.
Чотирма дцят її р іч 11 и й хлоп
чик живе з бабусею (так
вирішила мані), яка нічо.
го пе жаліє для внука. І
все ж Діма часто на пе
рервах «кляичпв» в ОДНО
ЛІТКІВ копійку.
Назбирає
«на проїзд» і — в магазин.
Як він умудрявся купува
ти там вино, ніхто й досі
це знає. Тільки здогадую
ться: «Є старші, дорослі
колеги но пляшці».
Що цікавить цього пруд
кого, веселого і на пер
ший погляд зовсім непо
ганого хлопчину? Книжки?
Ні! Заняття в гуртку тех
нічної творчості? Теж не
для нього. От побігати,
пострибати, обкрутити, обхктритк когось — цс для
нього.
Таки, ІНКОЛИ називають
схильними
до злочину,
«важкими» підлітками. І
вони всі на обліку в ди
тячій кімнаті міліції, в
конторах житлово-експлу..
атаційнпх дільниць міста.
Старший иедагог-оргаиіза.
тор міського жптлово-експлу.тіаціішого об’єднання
В. І'. Черня.ховськшї, на
приклад. подібних має в
себе на обліку більше 80.
Чому після уроків, у вихідні дні Діма Сотник блу
кав вулицями, не знаючи
куди себе подіти? При
йшов, скажімо, до хлопців,
які мешкають в мікрора
йоні, який обслуговує жит
лово-експлуатаційна діль
ниця № 9. Що робити?
М’яча піде поганяти, за
-шаховими столами теж зі
братись ніяк. Був біля кон
тори дільниці один теніс
ний стіл і той розвалився,
бо вимурували його, мов
фортецю — з каменю і цег
ли. А як би поруч дитячопідлітковий клуб, тут би
можна було організувати
не лише спортивні секції.
Немає клубу, і піхто не
знає, коли буде. А поки
що підліткй — хлопці, у
яких он скільки енергії і
завзяття — не знають ку
ди себе ПОДІТИ. І хлопці
влаштовують
галасливі
«атракціони» в лісовому
масиві за обласною лікар

«ЗІРКА

«Червоної зірки»), яка б
виконувала по-справжньо
му свої шефські обоз язки.

І це справді слушне за
уваження. Наприклад, з
мікрорайоні Космонавтів,
де мешкає більше 22 тисяч
жителів. — понад тисячу
комсомольців. Поруч —
два великих підприємства:
виробниче
об'єднання
«Друкмаш» і завод радіовиробів. 1 якби комсомоль
ський актив залучив під
літків до занять корисни
ми справами, якби завод
чани вийшли на кілька су-

ЧЕКАЮТЬ
ШЕФІВ
--Z

люється технічною твор
чістю, зокрема, моделю
ванням. До послуг юних
спортсменів спортивні кім
нати, комплексні майдан
чики для
ігрових видів
спорту. Разом зі своїми
дітьми в «Зірочку» прихо
дять їхні батьки — трива
ють змагання «Тато, мама
і я — спортивна сім'я».
ЗУСТРІЧАЮЧИСЬ
з
фізкультурними активістамп, я поставив неред ними одне ші ганни:
«Що заважає і що сприяє
активізації роботи дитячопідліткових клубів?»

Дмитро Бадіян:
— Хоч як би я один не
старався, нічого суттєвого
не зробив би. Та в мене є
чимало активістіа-комсомольців із «Червоної зірки», які допомагають проводити масову організацінну роботу в гуртках і
влаштовувати
секціях,
спортивні турніри.
3. Г. Черняхозський:
— Проблеми ми не роз
в’яжемо до тих пір, поки
не будуватимуть в мікро
районах типових баз для
дитячо-підліткових клубів.
Одразу, коли починається
забудова нового мікрора
йону. Це—перша неув’яз
ка.
Друга — пасивність
фізкультурних і комсо
мольських активістів. Нині
я не можу назвати комсо
мольської організації ве
ликого підприємства (крім

ботників — мікрорайон
Космонавтів невдовзі мож
на було б назвати спор
тивним. А він, до речі, бо
реться за мікрорайон зраз
ковою порядку.
А що зробили для того,
щоб розв’язати проблему,
райкоми комсомолу міста?
Поки що нічого. Якщо в
Світловодську, скажімо, у
вихідні дні комсомольці
великих підприємств йдуть
в дитячо-підліткові клуби,
вирушають разом з юними
спортсменами в туристич
ні походи, по-справжньому
організували
роботу по
боротьбі з правопорушен
нями, то результати вже
видно. Завітайте, напри,
клад, в недільний день у
парк культури і відпочин
ку імені Т. Г. Шевченка.
Тут — сотні дітей і ПІДЛІТ
КІВ, а з ними фізкультурні
i комсомольські активісти
з промислових
підпри
ємств. А чп побачиш таке
в парках культури облас
ного центру, які також зо
бов’язані займатись організацією спортивно-масо
вої роботи серед дітей? Пі.
А с заходах ЦК КІ1РС
щодо подолання пияцтва
ii алкоголізму йдеться про
те, що місцевим Радам

народних депутатів слід
ефективніше використову
вати діючі спортзали, ста
діони і інші споруди, ви
діляти і обладнувати в
мікрорайонах
приміщен
ня та майданчики для ве
дення оздоровчої і куль
турно-виховної
роботи,
всемірно заохочувати іні
ціативу трудових колек
тивів, добровільних спор
тивних товариств, населен
ня по будівництву най
простіших спортивних СПО
РУДЙдеться й про те, щоб
наполегливо поширювати
практику шефської допо
моги підприємств і уста
нов у проведенні спортив
но-масової роботи в жит
лових мікрорайонах. Рада
Міністрів СРСР дозволи
ла виконкомам місцевих
Рад централізувати для
будівництва клубів і спор
тивних споруд кошти, пе
редбачені у фінансових
планах (кошторисах) об’
єднань, підприємств, ор
ганізацій.
Тривають також давно
розмови про створення в
містах і районах області
культурно . спортивних
центрів. Поки що також
далі розмов не пішли. Ось
факт для роздумів деяким відповідальним пра
цівникам. На вулиці Беляєва (в тому ж будинку,
що контора житлово-екс
плуатаційної дільниці №9)
мала відкрити підлітковий
спортклуб. Спорткомітст,
житлово - експлуатаційне
об’єднання саме за такш’і
варіант. А міський відділ
культури був за те, щоб
тут розмістити бібліотеч
ний фонд. Міськвиконком
згодився на другий ва
ріант...
Культурно - спортивні
центри працюватимуть то
ді тільки плідно, якщо за
одно будуть культосвітні,
комсомольські,
фізкуль
турні і профспілкові акти
вісти. Цей же факт гово
рить про протилежне. На
ша газета вже писала про
проблеми
налагодження
спортивно-масової роботи
в цьому мікрорайоні. Поки
що заходів вжито лише
працівниками міліції. А
між
культармійцями і
спортивними працівника
ми відсутня узгодженість.
Тож хлопчики й досі чека
ють шефів. Чекають і не
дочекаються.
М. ШЕВЧУК,
спецкор «Молодого
комунара*».

Перший успіх до кіровоградців прийшов уже на
п'ятій хвилині, ноли за
хисник Сергій
Улицьний
на велиній швидкості уві
рвався до штрафного май
данчика
гостей.
Гравці
«Маяка», мабуть, думали,
що він сам і проб’є по во
ротах. але Сергій
віддав
м’яч Михайлу Калиті
—
удар головою був точним,
В середині тайму футбо
лісти «Зірки» здобувають
право на штрафний удар
з двадцяти метрів. Воротар
гостей Валентин
Симанович відбиває м’яч, але пря
мо на Ігоря Мартиненна,
і він подвоює рахунок.
Цю зустріч Михайло Ка
лита (до речі, він названий
кращим гравцем
матчу)
провів на найвищому рів
ні. Так, на 38-й хвилині
арбітр за порушення гос
тями правил гри знову
призначає штрафний удар
Калита
у бін їхніх воріт,
б’є, і м’яч втретє у сітці
воріт «Маяка».
Коли до свистна на пе- І
рерву
... залишалося
__
кілька І
секунд, Ігор
Мартиненко
добив м’яч у ворота, після
того, як воротар харків'ян
випустив його з рун.
Другий тайм гри також
проходив в атаках «Зірки».
Але ніровоградцям не по
щастило збільшити
раху
нок, хоча вони мали бата
то можливостей для цього.
Особливо на 86-й хвилині,
ноли
нападаючі
«Зірки»
біля воріт Симаковича за
крутили справжню «кару
сель». А футболісти «Ма
яна» спромоглися «розмо
чити»
рахунок.
Гол
на
66-й хвилині через необач
ність Бориса Філатова за
бив Анатолій Чистянов. Та
й він не зіпсував доброго
настрою
прихильникам
«Зірки». Остаточний раху
нок 4:1 на користь кірозоградців.
В цьому матчі
«Зірка»
виступала с такому скла
ді: Б. Філатов (О. Діброва).
В. Самофа.чов (О. Лисковець). С. Казаков (В. І щепко), Я. Бобеляк (Іі. Дени
сенко). С. Улицььнн, В. Ди
мон. М. Латиш, Л. Федо
ров, І. Мартиненко (О. Рябокоць). М. Калита, С. Ралюченко.
Наступну
гру
кірово
градські футболісти
про
ведуть в п’ятницю, 21 черв
ня. Вони будуть приймати
на своєму полі павлоград
ський «Колос».

С. БОНДАРІВ.

J

Під час персрвн було
вручено спеціальний приз
«Молодого комунара» пе
реможцю
бліц-конкурсу
«Символічна збірна», при
свяченого 50-річчю фут
больпої команди «Зірка».'

4 стор.

- «Молодий

ТРИВАЄ КОНКУРС!
по культурі обслугову
вання покупців, який про
водиться в області редак
цією газети «Молодий ко
мунар» та обласним агент
ством «Союздруку» з І
червня по 1 липня ц. р.
При
підбитті підсумків
конкурсу будуть врахову
ватись:
1. Висока культура об
слуговування покупців.
2. Ввічливість та добро
зичливість кіоскерів.
3. Естетичне оформлен
ня кіосків.
4. Вміле та дохідливе
рекламування товарів.
5. Знання попиту насе
лення свого мікрорайоне

на періодику, а також від
повідні товари та його за
доволення.
6. Ведення журналу по.
питу населення.
7. Вміння запропонува
ти покупцям потрібні га
зети та інші товари від
повідно їхнім смакам.
Оцінюють конкурс самі
покупці, які свої письмові
відгуки про роботу кіоску
(або магазину) по культу
рі обслуговування мають
надсилати на адресу:
316050, м.
Кіровоград,
вул. Гоголя, 72, Облсоюздрук, з відзначною «На
конкурс», обов'язково вка
зуючи адресу і номер кіос
ку (магазина),
прізвище
кіоскера.

комунар»

Сільська година. 13.30 — Фільм на замовлення. 14.05 — ра фільму-вистави Ленін
театру драми
14.15 — Циркова градського
Музичний кіоск. 14.00 — До. Новини.
кумеитальнип
телефільм програма. 14.45—Інтерклуб. ім. О. Пушкіна. 14.15 — VI
Міжнародний
фестиваль те
15
30
—
Село
і
люди.
16.00
—
14.50 — «Веселі ведмежата».
Фільм- вистава. 15.50 — Но «Слава солдатська». 17.00 — лепрограм про народну твОр
чість
«Веселка».
Класичні ї
Естрадний
калейдоскоп.
вини. 15.55 — «Для вас, ве
кхмерсьи*
танці
терани». Музична передача. 17.15 — Художній телефільм народні
дітей. «Вальчині вітри (Кампучія).
14.45 - Теле
15.45 — «Наука і техніка». для
ла».
18.30
—
Концерт
інстру

«Як
гартувалася
Кіножурнал. 16.50 — Новини. ментальної музики. 19.00 — фільм
17.00 — Футбол: «Динамо» Актуальна камера. 19.30 — сталь». 2 серія — «Випробу,
вання». 15.50 — Всесоюзний
(Київ) — «Шахтар». Під час Телетурнір
кларне тенісний турнір. 16.20—Світ
перерви — 17.45 — Якщо ти» 20.45 —«Сонячні
На добраніч, ді- і молодь. 17.05 — «Докумен
хочеш бути здоровим. 18.45 ти!
21.00 — «Час». 21 35 — тальний екран». 18.05 _
— Міжнародна панорама. Літературний
22.15— Видатні радянські виконавці
19.30 — Мультфільми для П’ять хвилин театр.
дорослих. 20.00 — Клуб ман 23.20 — Новини.на роздуми. — лауреати Ленінської пре
23 ЧЕРВНЯ
мії. Г. Свиридов. 18.35 —.
дрівників. 21.00 — «Час».
«Москвичка». Телеклуб. 20.0с
▲ ЦТ (1 програма)
21.35 — По сторінках пере
д ЦТ (II програма)
дач «Музика в театрі, кіно,
— Вечірня казка. 20.15 —
8.00 — «Час». 8.35 — Грає на телебаченні». 22.15 —
8.00 — На зарядку, ставай! «Швидше за вітер». Науководует баяністів О. Міщенкотл Футбольний огляд. 22.45 —
популярний
фільм. 20.30 —
8
15
—
Веселі
нотки.
8.30
—
I. Снєдков. 9.00 — Докумен Новини.
Ритмічна гімнастика. 9.00— Чемпіонат СРСР з плавання.
тальний телефільм. 9.20 —
Російська мова. 9.30 — Чем 21.00 — «Час». 21.35—Фільм
25-іі тираж «Спортлото». 9.30
▲ ут
піонат Європи з автокросу. «Іван Макарович».
— Будильник. 10.00 — Слу
10.00 — Новини. 10.20 — 10.00 — «Дебют». Перша
жу
Радянському Союзу
Е.-С. Тююра. 10.35
II. 00 — Здоров’я. 11.45 —’ Ритмічна гімнастика. 10.35— симфонія
«Молоді голоси». Концерт. — Документальний теле
Редактор
Ранкова пошта. 12.15 — Ди 1.1.20 — Девіз: відвага, муж фільм. 11.00 — Очевидне —
тячий гумористичний кіно- ність і честь. 12.05 — Люби неймовірне. 12.00 — О. Баль
Ю. СЕРДЮЧЕККО.
журнал «Єралаш». 12.30 — телям балету. 12.45 — Мульт- зак. «Батько Горіо». Прем’є

УПРАВЛІННЯ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
ОБЛВИКОНКОМУ

КІРОВОГРАДСЬКЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ

ОБЛПОБУТУПРАВЛІННЯ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1985—1986 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА 1985—1986 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

до Кіровоградського професійно-технічного
пища.
Училище готує кулінарів та кондитерів для
приємств громадського харчування Кіровограда
області.
Приймають осіб обох статей, віколл не старше ЗО
років, із середньою та восьмирічною освітою за на
правленням відділів робітничого постачання, правлінь
колгоспів і дирекцій радгоспів, комбінатів громад
ського харчування.
Строк навчання із середньою освітою — 2 роки, з
восьмирічною — 3 роки.

А*

__________ _________ 20 червня 1985 року--------- -

Учні з восьмирічною освітою одержують спеціаль
ність кулінара та середню освіту. Училище забезпе
чує їх підручниками, стипендією 32 крб., звільнених
в запас воїнів — 70 крб. на місяць. Час навчання за
раховується до загального трудового стажу.
В училищі працюють гуртки художньої самодіяль
ності та спортивні секції.
Прийом документів — по 25 серпня.
Початок занять — 1 вересня.

До заяви па ім’я директора вступники додають:
документ про освіту (оригінал), довідку з місця про
живания, довідку про стан здоров’я (форма № 086/в),
характеристику зі школи або з останнього місця ро
боти, 4 фотокартки 3X4 см.

НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
закрійник чоловічого, жіночого, дитячого верхньо
го одягу;
закрійник жіночого, дитячого легкого одягу та чо
ловічих сорочок.
Строк навчання — 1 рік.
На ці спеціальності приймають кравців зі стажем
роботи не' менше 3 років з десятирічною освітою;
кравець чоловічого, жіночого і дитячого верхнього
одягу.
Строк навчання *— 1,5 року;
в’язальниця виробів верхнього трикотажу на маши
нах вручну.
Строк навчання — 2 роки;
перукар (чоловічий, жіночий).
Строк навчання — 1,5 року;
кравець жіночого верхнього одягу;
взуттьовик по індивідуальному пошиттю і ремонту
взуття.
Строк навчання — 2 роки;
слюсар-ремонтник побутової техніки.
Строк навчання — 1 рік;
фотограф.
Строк навчання — 2 роки;
приймальник замовлень комплексного приймально
го пункту.

Строк навчання — 1 рік.
Приймають осіб з десятирічною освітою.
На спеціальності краєця, взуттьовика і фотографа
грий/лають осіб, які закінчили допоміжну школу або
мають обмежену професійну придатність (освіта 8
класів).
Учні одержують стипендію 20 карбованців, а іного_
городні — квартирні. Взуттьовики, в’язальниці і прий_
мельники кс/лплексного приймального пункту одер
жують стипендію 70 карбованців. Під час виробничої
практики учні одержують 33 проценти від заробленої
суми. Час навчання зараховується до трудового сте
жу.
Вступники подають такі дскул\енти:
заяву, направлення рай(міськ)побуткомбінатів а
заводу «Ремпобуттехніка», комбінату «Промінь», фаб
рик індпошиву, «Індтрикотаж», «Ремвзуття», свідоцтво
про народження (оригінал) або паспорт, документ
про освіту, характеристику, довідку з місця прожи
вання та про склад сім'ї, медичну довідку (форма
№ 286), 5 фотокарток 3X4 см.
Прийом документів — до 31 серпня.
Початок занять — 1 вересня.
Адреса училища: 316050, м. Кіровоград, проЕ. Теат
ральний, 8. Тел. 2-80-68, 2-30-37.

КІРОВОГРАДСЬКЕ ВИЩЕ ЛЬОТНЕ УЧИЛИЩЕ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

Документи приймають в училищі за адресою: м. Кі
ровоград, вул. Гоголя, 125.

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ КУРСАНТІВ
НА ПЕРШИЙ КУРС

ХМЕЛЬНИЦЬКЕ СЕРЕДНЄ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 9

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1985—1986 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

по таких спеціальностях:
наладчик вимірювальних приладів та автоматики,
наладчик машин і устаткування борошняно-круп’я
них і комбікормових підприємств,
електромонтер по ремонту приладів релейного за
хисту та автоматики,
слюсар-всптлляцінник.
Приймають без екзаменів юнаків та дівчат з осві
тою 10 класів.
Строк навчання — 10 місяців.
Зараховані до училища па базі 10 класів забезпе
чуються стипендією 30—35 карбованців на місяць, а
також доплатою до 1-го тарифного розряду робітни
ка (доплату в училище перераховує організація, яка
направила учня па павчапня).
Під час виробничої практики учні одержують 50
процентів від суми, заробленої при виконанні вироб
ничих завдань.
Випускники, які закінчать училище на відмінно,
мають право вступати до вузів і технікумів на піль
гових умовах.
Вступники подають на ім’я директора училища та
кі документи:
заяву,
атестат про освіту,
медичну довідку (форма № 286),
4 фотокартки 3X4 см,
характеристику з останнього місця роботи або на
вчання,
направлення підприємства хлібопродуктів.
Іногородніх забезпечують гуртожитком.
Училище має актовий зал, спортивний комплекс,
їдальню, побутовий корпус.
Початок навчання — 1 вересня.
Адреса училища: м. Хмельницький, вул. Панаса
Мирного, 5.
їхати тролейбусами №№ 2, 2-а, 6, 1 до зупинки
«Плота Героїв Сталінграда».

«Молодой коммунари —
орган Кировоградского

Училище готує інженерів-пілотів та інженерів-штурманів для роботи на авіапідприємствах цивільної
авіації.
Строк навчання' по спеціальності інженер-пілот —
4 роки 2 місяці, по спеціальності інженер-штурман—
4 роки.
До училища приймають громадян СРСР, які мають
закінчену середню освіту віком від 16,5 до 23 років
на 1 вересня цього року.
Всі вступники проходять медичну комісію, профе
сійно-психологічний відбір і перевірку фізичної під
готовки за обсягом норм ГПО СРСР.
Прийом документів — з 20 червня по 25 липня.
Вступні екзамени — з 1 по 20 серпня за програмами,
затвердженими Міністерством вищої і середньої спе
ціальної освіти СРСР для вступників до вищих на
вчальних закладів, з математики (усно і письмово),

КІРОВОГРАДСЬКЕ СИТУ № 4
ПО ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ІЗ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1985—1986 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
на такі спеціальності зі строком навчання 3 роки:
слюсар-сантехнік,
слюсар-ремонгнпк,
слюсар-інструмснталшінк,
токар (токар револьверник, токар-карусельннк),
оператор верстатів з програмним управлінням,
слюсар механоскладальних робіт (строк навчан
ня — І рік).
Приймають юнаків і дівчат віком 15—17 років, які
мають освіту за 8 класів.
Учнів забезпечують харчуванням, обмундируван
ням, спецодягом. Крім того, вони одержують 50 про.
центів від заробленої суми за роботи, викопані в про.
цесі виробничого навчання. Вони користуються пра
вом безплатного одержання путівок у будники від
починку та в санаторії з проїздом в обидва кіпці за
рахунок училища, а також можуть придбати пільгові
квитки па проїзд у міському та залізничному тран
спорті.

областного комитета

НАША АДРЕСА:
316050, МПС,
м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.

На украинском языке.

БК 02396.

фізики (усно), російської мови і літератури (твір).
Особи, які закінчили середній навчальний заклад із
золотою медаллю або з дипломом з відзнакою, скла
дають один екзамен з математики (письмоео).
Вступники подають такі документи: заяву на ім’я
начальника училища, документ про середню освіту
(оригінал), характеристику з останнього місця роботи
або навчання, завірену печаткою, виписку з трудової
книжки (для працюючих), завірену адміністрацією,
автобіографію, 6 фотокарток 3X4 см, медичну до
відку (форма № 086/у), рентгенівський знімок при
даткових пазух носа, довідку з психоневрологічного
диспансеру.
По прибутті до училища вступники пред'являють
паспорт і військовий квиток (приписне свідоцтво).
Адреса училища: 316005, м. Кіровоград, вул. Добрсвольського, 1, приймальна комісія.

Обсяг 0,5 друк. арк.

По закінченні училища вішускніїкам видається дип
лом про середню освіту і присвоюється розряд - а
спеціальністю.
Час навчання в училищі'зараховується до трудово
го стажу.
Учні, які закінчать училище з відзнакою, мають
право вступати до технікумів без екзаменів, а до ву
зів — поза конкурсом.
Початок занять — 1 вересня.
Вступники подають такі документи: заяву на
директора, свідоцтво про освіту, характеристику
школи, свідоцтво про народження або паспорт, довід,
ку з місця проживання та про склад сім’ї ме нічну по
відну (форма № 086/у), 6 фотокарток 3X4 см.' ’
Документи приймають щодня, крім неділі з 9 00
17.00.
Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Жовтневої
революції, 20. Телефони: 7-25-91, 7 05 61.
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