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Пленум ЦК КПРС
18 лютого 1986 р. відбув
ся Пленум
Центрального
Комітету Комуністичної пар
тії Радянського Союзу.
Пленум обговорив такі
питання:
1. Про політичну допо
відь Центрального Комітету
КПРС XXVII з’їздові Ко
муністичної партії Радян
ського Союзу.
2. Про основні підсумки
загальнопартійного і загаль
нонародного
обговорення
проекту нової редакції Про
грами КПРС і внесення його
на розгляд XXVII з'їзду
КПРС.
3. Про підсумки обгово
рення змій у Статуті КПРС
) внесення проекту змінено
го Статуту партії на роз
гляд XXVII з’їзду КПРС.
4. Про доповідь XXVII
з’їздові КПРС про Основні
напрями економічного і со
ціального розвитку СРСР
на 1986—1990 роки і на пе
ріод до 2000 року.
5. Про підсумки всенарод
ного обговорення проекту
«Основні напрями економіч
ного і соціального розвитку
СРСР на 1986--1990 роки і
на період до 2000 року» і
внесення цього проекту на

розгляд XXVII з’їзду КПРС.
У цих питаннях заслухано
доповіді товаришів Горбачо
ва М. С. і Рижкова М. 1.
Пленум схвалив подані до
повіді, проекти нової редак
ції Програми КПРС, зміне
ного Статуту партії та Ос
новних напрямів і прийняв
рішення внести ці докумен
ти на розгляд XXVII з’їзду
Комуністичної партії Ра
дянського Союзу, який має
відбутися.
На Пленумі розглянуто
організаційні питання.
Пленум обрав т. Єльцина
Б. М. кандидатом у члени
Політбюро ЦК КПРС і
увільнив його від обов'яз
ків секретаря ЦК КПРС у
зв’язку з переходом на ро
боту в Московський міський
комітет партії.
Пленум увільнив т. Гркніина В. В. від обов’язків
члена Політбюро ЦК КПРС
у зв’язку з виходом на пен
сію.
Пленум увільнив т. Руса
кова К. В. від обов’язків
секретаря ЦК КПРС у зв’яз
ку з виходом на пенсію за
станом здоров’я.
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ського графітового комбіна
ту,
комсомольсько-моло
діжний колектив якого два
дні останнього року XI п’я
тирічки відпрацював на
зекономленому пальному.
На особистому рахунку
водіїв Віталія Хоролеика
— 1755 кілограмів, Сергія
Дббровольського — 1211

РЯДОК
У РАПОРТ
З небувалим трудовим
піднесенням зустрічає комсомолія
Гайворонського
району XXVII з’їзд Кому■ ністпчної партії Радян
ського Союзу. 47 комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів, 3500 молодих ви
робничників несуть трудо
ву вахту на честь наступ
ного форуму комуністів
країни.
Найкращих показників у
ході соціалістичного зма
гання добився комсомоль
сько-молодіжний колектив
бригади токарів дільниці
,
по виготовленню втулки
Ш-т шатуна механічного цеху
Гайворонського тепловозоремонтііого заводу (ке
рівник О. Райський, групкомсорг М. Рябоволик) —
п’ятирічне завдання ко
лектив виконав у серпні
1985 року.
На трудовому календа
рі формувальника коваль
сько-ливарного цеху нього
ж підприємства Володи
мира Осадчука сьогодні
уже червень 1988 року.
У соціалістичному зма
ганні по гідній зустрічі
:
XXVII з’їзду КПРС висо
ких результатів домоглися
і комсомольці автотран
спортного цеху Заваллів-

кілограмів зекономленого
дизельного пального.
Чимало хороших справ і
на рахунку молодих тру
дівників села. Ударно по
працювали па жнивах 14
комсомольсько - молодіж
них комбайнових екіпажів,
ЗО тракторних і 40 авто
мобільних агрегатів. На
збиранні цукрових буряків
змагання молодих механі
заторів
очолили члени
комсомольсько - молодіж
ного
екіпажу колгоспу
імені Крупської (старший
комбайнер С. Фомін, по
мічник С. Дячепко), які
зібрали 41 тисячу 292
центнери коренів на плоті
150 гектарів.
КМК
імені
60-річчя
ВЛКСМ молочнотоварної
ферми колгоспу «Мир» до
строково справився з 'со
ціалістичними зобов’язан
нями XI п’ятирічки. План
виробництва молока вико
пано па 156 процентів, від
кожної
корови надоєно
4851 кілограм молока, а
групкомсорг цього колек
тиву Тетяна
«Задаток
одержала його по 5129 кі
лограмів від корови.
Гайворонський РК
ЛКСМУ.

^За сценарієм майбутніх педагогів
Тиждень пропаганди
но сень і прапорів», «Святкує
вих радянських свят і обря юнь», «Ніхто не забутий і ні
дів завершився е Глухівсьно- іщо не забуте». В молодіжних
му районі Сумської області. нолектнвах і гуртожитках
організовано вшануван
Він проводився з Ініціативи було
1
студентіе глухівсьного дер ня передовиків виробництва,
ветеранів
війни І праці, про
жавного педагогічного ін
водились безалкогольні ком
ституту імені С. М. Сергєева- сомольські весілля.
Цвнсьного, яні ознайомили
М. ВОРОНЕНКО,
глядачів з сценаріями свят
йор. РА1АУ.
«Слава праці», «У сяйві пі-

РІВНЯННЯ-НА ПРАВОФЛАНГОВИХ
Вони сиділи поруч.
Наставники,
новатори
виробництва, чий досвід,
трудове завзяття є доб
рим помічником у трудо
вому вихованні підрос
таючого покоління,’! мо
лоді гвардійці п’ятиріч
ки, правофлангові соціа
лістичного змагання. Але
імена всіх їх прославле
ні у праці. Вони вийшли
переможцями
соціаліс
тичного
змагання на
честь XXVII з'їзду КПРС
і стали учасниками зу
стрічі членів президії об
ласної ради профспілок 1
бюро обкому ЛКСМ Ук
раїни. яка відбулася 18
лютого в облпрофраді.
З високими трудовими
показниками прийшла до
форуму комуністів краї
ни
доярка
колгоспу
«Мир»
Гайворонського
району 1-І. Ф. Лялюк. То
рік вона подолала семи
тисячний рубіж по на
доях молока від корови.
І піші, в ці передз’їздів-

ські дні, працює по-ударйому. На свою старшу
колегу тримає рівняння
і молода доярка кол
госпу <■ Союз» Знам’янського району Л, О. Кужепко, котра стала перемоясницею
соціалістич
ного змагання молодих
тваринників
області,
одержавши понад 6 ти
сяч кілограмів молока
від корови. А па зустрі
чі дала слово до дня від
криття
XXVII з'їзду
КПРС надоїти мого ти
сячу кілограмів від ко
рови. Вагомих трудових
успіхів у передз’їздівському соціалістичному
змаганні добився і фре
зерувальник кіровоград
ського заводу «Гідросила», депутат Верховної
Ради СРСР І. Г. Машнягуца. Нині він уже пра
цює в рахунок Ї988 ро
ку. А комсомольсько-мо
лодіжна бригада в'язаль
ниць
кіровоградської
панчішної фабрики, де

групкомсоргом Т. Вербицька. в 1985 році
зекономила 3,5 Т0ПНИ
сировини 1 Виготовила
понад план 170 тисяч
нар панчішних виробів.
Досвід
та приклад
старших товаришів-комуністів був 1 залишається
великою життєвою шко
лою молоді.
Про шляхи дальшого
підвищення ефективності
виробництва і поліпшен
ня якості роботи, резер
ви прискорений науковотехнічного прогресу го
ворили на зустрічі пра
вофлангові
п’ятирічки,
делегати XXVII з’їзду
КПРС В. М. Лтамансьннй — бригадир комп
лексної бригади форму
вальників головного під
приємства виробничого
об'єднання «Дпіпроенергобудпром», Р. О. Ка
щеева — бригадир брига
ди по виготовленню то
варів народного спожи-

ваипя кіровоградського
заводу радіовйробів, Г. І.
Меншиков — бригадир
виробничого об'єднання
по сівалках «Червона
зірка» та інші передови
ки передз’їздівського со
ціалістичного змагання.
Па зустрічі виступи
ли голова облпрОфради
В. П. Івлєв і перший
секретар обкому комсо
молу І. О. Шевченко.
Вони сердечно привітали
переможців
обласного
соціалістичного змаган
ня на честь XXVII з’їзду
КПРС за ударну, висо
коякісну працю.
Передовикам
вироб
ництва були вручені на
городи.
Учасники
зустрічі
прийняли звернення до
всіх трудівників області
по успішному виконанню
планів і соціалістичних
зобов’язань па 1986 рік
і X І п’ятирічну.
■■■і вИИВІ ягг-.ггтгзаь
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ЗВІТУЄ ПІОНЕРІВ ОБЛАСТІ
Цікавими
справами,
значним,« результатами у
труді, навчанні і суспіль
ній роботі
зустрічають
школярі форум комуністів
країни.
У червні 1985 року чле
ни учнівських виробничих
бригад Компшуватської се
редньої школи Новоукраїнського району, Новгородківської
десятирічки
№ 2, Богданівської СІП
№ І Знам’япського району
й Надлацької середньої
школи І Іовоархапгельського району звернулися до
своїх ровесників а ініціа
тивою
«XXVII
з’їзду
КПРС — 27 ударних днів
протягом літньої трудової
чверті!». Усі комсомольські
та піонерські організації
області
підтримали що
ініціативу, активно вклю
чилися в соціалістичне
змагання за право підписа
ти Рапорт XXVII з’їздові
КПРС.
За результатами трудо
вого .літа найкраще попра
цювала ланка юних кукурудзоводів Чечеліївської -

середньої ніколи Петрівського району. Учні не тіль
ки вирощували кукурудзу,
а й проводили цікаві до
сліди про вплив органіч
них добрив па ріст і дости
гання цієї культури. Нема
лі здобутки І в юних тва
ринників Диківської се
редньої школи Знам’янського району. Майже в
півтора раза перевиконали
воші взяті зобов’язання,
працюючи
під девізом
«XXVII з’їзду КПРС —
27 тисяч кілограмів моло
ка!».
Активну участь взяли
піонери Кіровоградщинн у
Всесоюзному поході учнів
за економію і бережли
вість. За останні два ро
ки ними
зекономлено
близько 200 топи хліба,
600 тисяч кіловат-годин
електроенергії. А яку до
помогу подавали лісним
господарствам
області
шкільні лісництва, загони
«зелених» та «голубих»
патрулів.
Важливою, святою робо
тою займалися загони чер- -

вошіх слідопитів. Тільки
піонери та школярі ПідвиСОЦЬКОЇ середньої ШКОЛІ)
Новоарх ангельського ра
йону зібрали цінний мате
ріал про 400 ветеранів
війни, які брали участь в
боях 1941 року в районі
села Підвнсоке в урочищі
Зелена брама. 1205 загонів
червоних слідопитів впи
сують нові невідомі сто
рінки в літопис Великої
Вітчизняної війни, беруть
участь в операціях «Па
м'ять», «Згадаємо всіх по
іменно», «Воєнний експо
нат», «Ветеран живе по
руч», «Рівняння па прапо
ри Перемоги».
Завдяки
плідній роботі червоних
слідопитів в області по
повнилося новими експо
натами,
цікавими
фо
тографіями, спогадами і
утворилося нових 230 му
зеїв і кімнат бонової сла
ви. А 45 тисяч піоперів-тимурівців не обходять сво
єю увагою учасників вій
ни, допомагають їм по
господарству.
«Фестиваль в Москві —»

фестиваль усіодя!» — піл
таким девізом піоперія об
ласті брала участь у Вс|союзній акції «Діти Краї
ни Рад — учасникам фес
тивалю!», Міжнародній ди
тячій акції «Салют, мир!».
Своїми руками в шкільних
майстернях, гуртках юних
умільців виготовили піоне
ри понад 800 сувенірів
для гостей XII Всесвітньо
го фестивалю молоді та
студентів в Москві.
Та найголовніша праця
піонерів та школярів — lie
навчання. І своє найпершу
завдання,
патріотичний
обов’язок перед Батьківіцппоіо піонерські органі
зації бачать в боротьбі за
високу якість навчання.
До XXVII з’їзду КПРС
школярі прийшли з хоро
шими трудовими здобутка
ми: більше 50 тисяч піоне
рів вчаться на «добре» та
«відмінно». І не їхній най
кращий подарунок; з’їздові.
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ДЕЛЕГАТИ З'ЇЗДУ

Ви їзна редакція «Молодого

БРИГАДИР

комунара» у Кіровограді

Цю жінку знають не
тільки на своєму заводі,
не тільки у нашому місті.
Раїса Олексіївна Кащеєва
— монтажниця радіоапа
ратури і приладів дільниці
по випуску товарів куль
турно-побутового і госпо
дарського
призначення
Кіровоградського заводу
радіовиробів. Її ім’я про
славив труд. Як і героїня
відомого фільму, Раїса
Олексіївна пройшла тру
довий шлях від робітниці
до члена уряду. Точніше,
робітничій професії так і
не зрадила — з 1963 року
на заводі. Р. О. Кащеєва—
член Президії Верховної
Ради УРСР. Член бюро Кіровського райкому Ком
партії України. Лауреат
Державної премії СРСР.
Кавалер ордена Трудово
го Червоного Прапора та
ордена Трудової Слави
III ступеня. Раїса Олексі-

ВІД ЗАДУМІВ
ш

до дії
Із почуттям відповідальності, осо
бистої причетності до грандіозних
позитивйих змін у житті радянсько
го народу готуються зустріти XXVII
з’їзд КПРС комсомольці та молодь
обласного центру.
Виконуючи комплексний план со
ціально-економічного розвитку міста
на XI п’ятирічку, кіровоградці до
бились певних успіхів у господар
ському і культурному будівництві.
Ось деякі цифри. За рони п’ятиріч
ки понад план реалізовано продук
ції на суму близько 50 мільйонів
карбованців, продуктивність праці
в промисловості зросла на 18,6 про
цента. За рахунок н зростання до
сягнуто майже 80 процентів при
росту обсягу виробництва. Введені
в дію потужності по виробництву
метизіо на республіканській ком
сомольській будові — спорудженні
корпусів виробничого об’єднання по
сівалках «Червона зірка», гідропри:
водій і гідроавтоматики на заводі
«Гідросила», чотири автоматичні лі
нії на чавуноливарному заводі. По
будовані також заводи «Більшовик»,
нові корпуси виробничого об’єднан
ня «Друкмаш», заводів радіовиробів
і дозуючих автоматів.
З початку п'ятирічки створено
близько тисячі зразків нових (лашин, приладів та устаткування. Пи
тома вага продукції з державним
Знаком якості складає 22,6 про
цента.
Комсомольці та молодь
міста
вносять вагомий вклад у розвиток
економіки, виконання планів соці
ально-економічного розвитку міста.
42 комсомольсько-молодіжні ко
лективи і близько трьох тисяч мо
лодих трудівників міста достроково
виконали завдання XI п’ятирічки.
Серед них — комсомольсько-моло
діжний колектив механоскладаль
ного цеху № 2 ремонтно-механіч
ного заводу імені В. К. Таратути
(бригадир Микола Дрозд, групкомсорг Юрій Матієнко), колектив
мулярів будівельного управління
№ .2 тресту «Кіровоградмашважбуд» (бригадир Анатолій Бабич,
групкомсорг Сергій Стаднюк). А на
трудовому календарі бригади елек
трозварників
механоскладального
цеху № 2 виробничого об’єднання
по сівалках «Червона зірка» (бри
гадир Олексій Попов, групкомсорг
Микола Дорош) сьогодні вже кві
тень 1939 року.
Питання НТП стають в центрі ува
ги багатьох комітетів комсомолу.
Приміром, на виробничому об’єд
нанні «Червона зірка» за XI п’яти
річку від впровадження організа
ційно-технічних заходів умовно ви
вільнено 1300 чоловік. Впровадже
но, крім того, 780 одиниць нового,
прогресивного устаткування. Пито
ма вага автоматів і напівавтоматів
на підприємстві виросла в півтора
рази. Понад 8 мільйонів карбован
ців економічного ефекту на рахун
ку раціоналізаторів і винахідників
об’єднання.
Міський комітет комсомолу ба
чить своє завдання в тому, щоб у
місті кожний молодий трудівник,
де б він не працював — за верста
том чи за креслярською дошкою—
так чи інакше брав конкретну участь
у молодіжній технічній творчості,
вів рішучу і безкомпромісну бо
ротьбу за економію і бережливість.
У цьому плані зміщується акцент
роботи «Комсомольського прожек
тора». Прикладом може служити
досвід роботи міського штабу «КП».
Ефективно
проходять
операції
«Впровадження»,
«Хронометр»,
«Тепло», масові рейди-перевірки
по контролю за раціональним ви
користанням нафтопродуктів.
Пріоритетним заздзнням вироб
ничих колективів міста. в тому чис
лі й КМК, на дванадцяту п’ятирічку
буде підвищення
продуктивності
праці, посилення режиму економії.
У перші дні нинішнього року це стає
девізом, нормою трудорої діяльності
для тисяч юнаків і дівчат міста.
Комсомольсько - молодіжний колек
тив сліосапів-монтажнинів цеху ме
ханізації І верстатобудування ви-

робничого об’єднання «Червона зір
ка» (бригадир Євген Красножон,
групкомсорг Юрій Стахурсьний) зо
бов’язався виконати завдання XII
п’ятирічки за 4 роки. Ця патріотич
на ініціатива схвалена бюро міськ
кому комсомолу і вже знаходить
сеоїх послідовників серед КМК міста.
Боротьбу за економію вважають
своїм важливим обов'язком комсо
мольці АТП-10021. Так, приміром, на
рахунку КМК водіїв другої автоко
лони (бригадир Володимир Блинт,
групкомсорг Микола Шинкаренко)
нараховується 6520 літрів зеконом
лених паливно-мастильних матеріа
лів. І подібні приклади не пооди
нокі.
Міські комсомольські організа
ції проводять певну роботу по бла
гоустрою міста. Так, тільки минуло
го року було проведено чотири мо
лодіжні суботники по благоустрою
міста, під час яких посаджено по
над 10 тисяч дерев і кущів, закла
дено два сквери, реконструйовано
сквер імені Ленінського комсомо
лу, парк Перемоги та 50-річчя
Жовтня. Ударно потрудилася мо
лодь міста і на недавньому Всесо
юзному суботнику, присвяченому
XXVII з’їзду КПРС. А нинішньою
весною ми проведемо місячник ПО
озелененню нашого рідного міста.
Багато цікавих і добрих справ на
рахунку шкільної комсомолі? і піо
нерів. Для них стало традицією
трудитися в таборах праці і відпо
чинку в складі трудових об’єднань.
Цього року в них працюватиме по
над 90 процентів учнів. Більше міль
йона карбованців освоять цього ро
ку на важливих народногосподар
ських об'єктах країни і студентські
будівельні загони міста.
Але ми не маємо права закрива
ти очі на недоліки. Адже в умінні
бачити недоробки та прорахунки і
робити з цього правильні, конструк
тивні висновки і залежить те, як
успішно ми працюватимемо надалі.
Узяти, приміром, створення КМК.
Минулого року їх створено досить
багато — 18, але 13 розпалось. Про
тягом завершального року одинад
цятої п’ятирічки десять КМК не
справлялись із плановими показни
ками. Особливо багато таних у сфе
рі торгівлі: міському об’єднанні
«Промтовари» і УТО «Кіровоград».
Незважаючи на вживання комітета
ми комсомолу усіх заходів, на кі
нець року таких КМК ■' не зменши
лось, а навіть збільшилось до 18.

Серйозні упущення і недоліки є
ще в Питаннях внутріспілкового
життя: багато ще тих, хто вибув без
зняття з обліку або не стоїть на
ньому.

Як первинні, так і міськком, рай
коми комсомолу недопрацьовують
у питаннях організації ДОЗВІЛЛЯ
молоді міста. Ще багато випадків
антисуспільних проявів, випадків
пияцтва. Низька ефективність робо
ти оперативних
комсомольських
загонів. Мабуть, необхідно займати
ся не просто патрулюванням, а
більше уваги зосередити на профі
лактичній роботі з неповнолітніми
за місцем проживання. До речі, про
це записано і в положенні про
ОКОЗ.

Підбір і направлення доброволь
ців на будівництво об’єктів вироб
ничого об’єднання по сівалках «Чер
вона зірка».'Це питання поки що
для комітетів комсомолу — най
болючіше. За минулий рік контроль
не завдання виконано менш, ніжна
50 процентів.
Лічені дні залишаються до від
криття XXVII з’їзду КПРС. Форум
комуністів кличе нас ДО НОВЙХ трудових перемог.

в. кулик,
перший секретар Кіровоградського міськкому комсомолу.

ЬУДЬ
СПОКІЙНИЙ,
НАСТАВНИКУ!
Як і багато з нас, моло
дих робітників, прийшов
Г. І. Меншиков до механоскладального цеху № З
після служби в лавах Ра
дянської Армії. Тут став
токарем-віртуозом,
який
може виконати найсклад
ніше і найвідпозідальніше
завдання, тут став кому
ністом, Чемний і добро
зичливий, веселий і скром
ний. Батьківщина високо
відзначила
його високу
професійну майстерність,
його працелюбність, наго
родивши орденами Жовт
невої Революції та «Знак
Пошани». А товариші по
партії, помітивши неабиякі помилились. Бо тепер це му обробітку деталей до
організаторські здібності одна з кращих партгруп широкозахватної кукуруд
молодої людини, обрали на головному заводі.
зяної сівалки СУПН-8 пра
його
партгрупоргом на
Це з його ініціативи на цює на єдиний наряд з
механічній дільниці. І не ша бригада по механічно- урахуванням коефіцієнта

ївна предс^^ят
ровоград
партійну органі
XXVII з’їзді КПЕ

З ініціативи де
лектив заводу
під девізом: «То
народу — турбо
го» і збільшив
11-ої п’ятирічк
товарів культурі
вого і господарсі
значення в 1,6 і
бригад, понад 1!
ників підприєм
тримали почин
Кащеєвої викої
дання першого
до дня відкрит
з'їзду КПРС, у
криття з'їзду і
на зекономлени:
і матеріалах. Сь<
трудовому кат
бригади — груд
року.
;

трудової
учасі
восьми річних н
нали ми за о
п’ятирічку. Овог
міжними спеціаг
і тепер кожен із
паковою
май
працює і токаре
зерувальником, і
вальником.
Готуючи даруь
наша наскрізна
на бригада виї
ініціативою: вик
надцяту п’ятирі*
тири роки. Бриг;
нений, що ми, м
ни його бригади,
демо.

- І нехай не хви.
нас, за свою брг
бригадир, делег
з'їзду КП
Г.
ков. Поні
ні
тільки свої, а і й
виконуватимемо
О.
токар механос
ного цеху № 2
ничого об’єдн
сівалках «Чері
на».

МІСТО: ПІДСТАВ ПЛЕЧЕ СІЛЬСЬКОМУ Д
12 ОРОТЬБА за виконання Продовольчої програми—

” справа всенародна. Тому й украй важлива допо
мога городян селу під час тієї чи іншої сільськогос
подарської кампанії. Допомога людськими ресурса
ми, технікою. Про ефективність допомоги міста селу
наш кореспондент веде розмову із заступником голо
ви Ленінського райвиконкому м. Кіровограда В. П.
ГОЛОВЕНКОМ.

КОР.: Загальновідомо, що
допомога селу — добра
традиція городян. Але чи
завжди на місцях працю
організовують уміло, ро
зумно, з найбільшою нористю?
В.

П.

ГОЛОВЕНКО:

Почну з того, що минуло
го року в господарствах
• нашим районом відпрацьо
вано понад ЗО тисяч лю
дино-годин. Це немало,
але я б не сказав, що це
основини критерій оцінки
роботи шефів. Дійсно, чи
можемо ми говорити про
належну ефективність тру
дових десантів? Минулого
року, наприклад, ми пра
цювали в Кіровоградсько
му, Компаніївському, Бобрпнецькрму,
Долипсько. му, Ловомиргородському І
Вільшанському районах. І
що ж? Факти свідчать, що
віддача людей була ви
щою в тих господарствах,
які розміщені ближче до

обласного центру. По-пер
ше, люди не перевтомлюва
лися від багатогодинних
переїздів, а по-друге, біль
ше зробили в господарстві.
Ми не проти того, щоб
направляти людей в дале
кі райони: допомога по
трібна всім. Але, яка K0ристь від нашого однодводенного «візиту» у,
приміром,
Вільшанський
район?

КОР.: Не часто, але до
редакції надходять листи,
де трудящі міста задоволе.
ні роботою в колгоспі. Ось
один з них, який надіслав
молодий інженер-конструн.
тор проектно-конструктор
ського інституту «Грунтомаш» В. Кравченко. У лис
ті розповідається про хо
рошу організацію праці в
колгоспі імені Шевченка
Кіровоградського району.
До приїзду шефів тут зав
жди готуються заздалегідь.
А ті й «віддячують» ста
ранною працею...
В.

Так,

П.

з

ГОЛОВЕНКО:

колгоспом

імені

Шевченка укладено до
говір. До речі, договір під
приємства і господарства
— фактор, за допомогою
якого створюється реаль
на можливість використо
вувати ■ пращо городян
продуктивно. Підприємства
нашого району уклали по
дібні договори ще з кол
госпом «Україна» та рад
госпом «Зоря» Кіровоград
ського району. У стосун
ках з цими господарства
ми ми практично не знає
мо проблем.
КОР.: До речі, в області
зараз багато розмов про
но'оператив «Зоря»..
В.

П.

ГОЛОВЕНКО:

І недарма. Цікава, хоро
ша ідея, яка потребує по
ширення. На околиці об
ласного центру виросло су
часне, побудоване підпри
ємствами Кіровограда, тва
ринницьке
містечко. Це
корпусі! радгоспу «Зоря»,
який спеціалізується на
вирощуванні свинини та
овочів для підприємств
громадського харчування
і торгівлі міста. Але" одно
часно^ — це її кооператив
підсобних
господарств
кількох виробничих об’єд
нань, заводів та будівель-

них оргаінізаі
вість ідеї В 1
ти і сили
об'єднані,
пайовики зм
ЧИТИ
>ю
М
фїа’чн
своїх їДалені
м’ясі. Іноді ’
дається-і врі
Звичайно,
вистачає,
треба розвш
ратись сил,
цієї справи
У нашому р;
активний па
виробниче с
сівалках «Ч

КОР.: Наі
засвідчує: чі
людськими і
ча без неї п
йтись, заста

В. П. І
Безперечно,
нішній п’я
курс на поб
дарствах жі.
ків, ся
Про nSTpä
року МИ П
ЖИТЛОВИХ б
Веселівці К
го району. Е
му і Компа
нонах спор)
сосховшца з

20 лютого 1986 року

ЛТИ, НІ СПИНИТИ НЙШОІ 1Ш!
У відділі головного тех
нолога чи не повністю
представлено асортимент
підприємства. Знайомство
з підприємством почалось
саме звідси, і, щоб оціни

ти його продукцію, мені
довелося...
зазирнути
в
кожен екземпляр зокрема.

І, справді, в дзеркалі (а
мова саме про цю продук
цію, бо згадане підприєм
ство — Кіровоградський
завод
«Червоний
дзер
кальник») найперше ба
чиш себе, а вже потім,

вдається реалізувати,
—
говорить мій
«екскурсо
вод» по заводу
інженер
по стандартизації Н.
П.
Шевченко.
А перед цим мені пока
зали нові розробки — 5 ви
дів настіних дзернал з ор
наментом (шовкотрафаретний друк), ідея виготов
лення їх ‘Народилася саме
тут, і ще в 1981 році цим
розробкам було присвоєно
індекс «Н» — новинка.
Проте, що значить «повин
на»? Куй залізо поки... Як
що й не залізо, то тану
тендітну й елегантну річ
ян дзеркало. І все ж не
гай часу, щоб «новинка»

ТОВАРИ ДЛЯ НАРОДУ — ТУРБОТА
КОЖНОГО

У ДЗЕРКАЛІ
ПРОБЛЕМ
робити віддачу кожробітника
вагомі

н<УГо
шою?
Над цим питанням
по
винен замислюватись і ко
жен робітник, і кожен ке
рівник підприємства. Від
повідь на нього, як пра
вило, знаходять у масово
му впровадженні прогре
сивних форм
організації
праці, пожвавленні соціа
лістичного змагання, впро
вадженні технічних нови
нок, технічному переоз
броєнню виробничих під
розділів. Про все це не
забуває і Гарій Васильович
Бугреєв — директор кіро
воградського заводу «Гідросила».
У ці дні його часто мож
на побачити в механоскла
дальному цеху № 2. Тут
недавно відкрили так зва
ну кімнату відпочинку і
психологічної
розрядки.
С’Я^'-йій телевізор, само
вар, сучасні меблі.
Така
кімната ще раніше почала
діяти в МСЦ № 3. Після
напруженої зміни є змога
хорошо відпочити. Є змо
га, та не всім: на заводі
п’ять основних і допоміж
них цехів, а таких кімнат
тільки дві. Саме це непо-

кістю 37,5 тисячі тонн, що
на півтори тисячі ТОНІ!
більше запланованого.
КОР.: Звичайно, за одну
зустріч про всі проблеми і
здобутки шефської
взає
модії міста і села не по
говориш...

в.
п. ГОЛОВЕНКО:
Думаю, непогано, що наза/.
розмова
відбулася
^Вймку, а не тоді, коли
впритул необхідно займа
тися питаннями шефської
допомоги. В усякому разі,
є час подумати, як підви
щити її ефективність. Ясно
одне: в оцінці шефської
ДОПОМОГИ основним пови
нен бути кінцевий резуль
тат. Отож форми і методи
на шляху поліпшення по
казника кінцевої продукції,
треба розширювати і удо
сконалювати.
Коментар заступника го
лови — начальника відді
лу кадрів і соціальних пи
тань обласного агропро
мислового комітету В. Д.
СОЛОМІЄ НКА;
Шефська допомога се__ справа великої дер
жавної ваги. її значення у
світлі нових вимог парти
зростає те більше. Ство
рено Держагропром. Ьагтю треба зробити для
Гюсколалення плануван
ня управління, організації

.-ч

Рапорт
повезе
директор
коїть Гарія Васильовича.
З виконанням планів на
заводі все гаразд. Допо
могло
масове впровад
ження протягом минулої
п'ятирічки сучасного
ви
сокопродуктивного облад
нання, в тому числі стан
ків з числовим програм
ним управлінням і авто
матичних ліній.
Загалом
питома вага прогресивно
го устаткування доведена
до 76,4 процента. Зі Зна
ком якості випускається 74
проценти продукції.
Справедливий. Стрима
ний. Вимогливий.
Само
критичний. Так характери
зують його робітники.
До XXVII з’їзду КПРС
колектив
заводу
готує
свій трудовий
дарунок:
зобов'язався
виконати
двомісячний план. Рапорт
про це повезе у Москву
делегат з'їзду Г. В. Буг
реев.
А. ШПАК.

виробництва,
зміцнення
матеріально-технічної ба
зи села; Тому допомога
шефів на цьому етапі
особливо важлива.
Допомога шефів. Час
підказує: вона повїГниа бу
ти ширшою і об’ємнішою.
І ефективнішою. Споді
ваємось, навчально-курсо
вий комбінат облагропрому, де під керівництвом
досвідчених викладачів і
майстрів виробничого на
вчання проходять підго
товку 312 «міських» меха
нізаторів, не підведе і се
ло нинішнього року отри
має хороших спеціалістів
по експлуатації нового по
коління машин. Комбінат
діє три роки і довів до
цільність свого існування.
І ще одне. В окремих об
ластях країни деяким під
приємствам запропонова
но цікаву ідею: шляхом
впровадження
ресурсо
зберігаючої технології, ви.
користання відходів, ви
шукати резерви для ви
пуску ряду матеріалів і
механізмів для сіл своєї
області. Такі резерви там
знайшли; певен, знайдуть
ся і на наших підприєм
ствах. Думаю, ця пропози
ція знайде підтримку на
ВО «Червона зірка», заво
дах «Гідроспла», чавуно
ливарному.

не потрапила у розряд
згаданих трельяжів. До то
го ж, у минулому році
розробки дзернал з шовкографією художнина заво
ду С. Б. Головна були удо
стоєні бронзової медалі на
ВДНГ СРСР. Проте із п’яти
видів дзернал з шовкографією близько двох років
випускається лише один,
випуск ще трьох планує
ться у нинішньому році, а
на один тан і немає пони
що оснащення.
У «Червоного дзеркаль
ника» маса проблем, і як
правило, об'єктивного ха
рактеру. Насамперед, сьо
годні досить високою за
лишається частка ручної
праці. Автоматизувати
і
механізувати окремі
ви
робничі процеси все ще
немає
змоги — дефіцит
потрібного обладнання (і
не тільки, до речі, на цьо
му, на споріднених
під
приємствах теж). Мабуть,
було б справедливо ска
зати, що тут не останнє
слово поки що за нашою
передовою наукою і тех
нікою. Уявіть себе щодня
вісім годин підряд за та
ким, на перший погляд,
мати у себе вдома, та простим заняттям як на
ке — цілком вписалося б тирання дзеркал...
в інтер’єр робочого кабі
Відсутність належноі ме
нету, це можна щохвили ханізації і автоматизації
ни тримати напоготові
в виробничих процесів, будьсумочці, ну, а на таке
якого житла і перспективи
сьогодні я б і уваги
не його отримати, проблема
звернула... Скажімо,
на цікавого і змістовного до
стільний трельяж. У 60-ті звілля — ось ті причини,
роки він мав надзвичайно
які змушують молодь об
сучасний вигляд. А сьо
минати поки що «Черво
годні такий трельяж у на ний дзеркальник» (на об
шому домі щось на зра ліку комсомольської ор
зок сімейної реліквії — ганізації
підприємства
ми з ним ровесники. Мо
усього 12 членів ВЛКСМ).
да — річ примхлива і ви І це обертається для під
баглива. Хто ж купує їх приємства
ще
однією
сьогодні?
проблемою.
Для заводу механізація і
— Справді, попит саме
вдосконалення виробничих
на цей вид дзеркал зов процесів сьогодні бачаться
сім невеликий, але ми ви перспективними
шляхом
рацпропоготовляємо їх ось уже впровадження
зицін і винаходів. Де ж ви,
скільки років! І поки що в едісони? Мабуть, саме ва
окремих регіонах країни
ших знань, вашої творчос-

звертаєш увагу на форму,
розмір, естетичний вигляд
виробу.
Завод «Червоний дзер
кальник» випускає три ви
ди
дзеркал — побутові,
технічні,
меблеві.
Про
дукцію цього невеликого
підприємства (у штатному
розкладі його менше 200
працюючих) знають у різ
них куточках нашої Бать
ківщини. Широка геогра
фія технічного ВИДУ —
дзеркальник»
«Червоний
їх на
Павлопоставляє
і
Волгограддарський
ський тракторні, Таганрозь
кий комбайновий, Ірбітський
мотоциклетний,
Львівський автомобільний
заводи та багато інших.
Меблеві дзеркала
зна
йшли свою прописку
на
меблевих
підприємствах
республіки. Про побутові
ж розмова окрема. їх за
вод випускає понад ЗО ви
дів. І про цю продукцію
можна судити хоча б з
точки зору споживача: та
ке дзеркало я б хотіла

ті не вистачає виробни
цтву. За минулий рік план
по раціоналізації й вина
хідництву, доведений
за
воду
обласною
радою
ВІиР, становив 14 тисяч
карбованців економічного
ефекту.
Впроваджено ж
рацпропозицій усього на
3,2 тисячі карбованців. По
кількості їх більше, ніш
передбачено тим же пла
ном (13 замість 10), із впро
ваджених 3 спрямовані на
економію ресурсів і елек
троенергії, б — на механі
зацію ручних
процесів.
Завдяки цьому тільки ви
вільнено
12 робітників,
продуктивність праці зрос
ла на 0.4 процента, зеко
номлено електроенергії 0,1
тисячі кіловат-годин, на
0,2
тисячі
карбованців
зекономлено інших мате
ріалів. Це небагато, снажемо одверто. Але ж не
треба бути економістом,
щоб зрозуміти, якою виго
дою
для
підприємства
обернулася б тільки пла
нова цифра економічного
ефекту від впровадження
рацпропозицій. А надпла
нова!
З початку року і тут
спрази
пішли
веселіше.
Уже за перший місяць
впровадження рацпропо
зиції слюсаря А. О. Шарпінського та токаря В. і.
Кравченка дало економіч
ний ефект у 3227 карбо
ванців. А рік попереду...
— За цю справу візьме
мося всерйоз, — підтри
мав мою думку директор
заводу ІВ. Г. Сг.одарзнко, — оскільки рзконпідприємстза
струкції
поки що не передбачається, то науково-техмічна
творчість, — наш головний
у
«козир», Великі надії
інцьому покладено на
праженерно-технічних
співцівників, на творчу
дружність з нашими науковцями
(у
минулому
році, скажімо, застосуван
ня рекомендацій, розроб
лених на кафедрі фізики
КІСМу, дозволило
змен
шити кількість бракованих
дзеркальних
заготовок,
що склало річну економію
у 10 144 карбованці, і як
що до цього такий брак—
дзеркало з «загаром» —
становив 3812,61 квадрат
них метрів на рік, то піс
ля впровадження значно
менше — 994,72. Але така
допомога — це все ще
крапля в морі!), з галузе
вим
спеціальним
кон
структорсько - технологіч
ним
бюро
«Акустика»
(СКТБ зобов’язалося роз
робити і поставити за
воду комплект конструк
торської документації на
пластмасове
обрамлення
дзеркал — це допоможе
урізноманітнити
асорти
мент і якість виробів).
Ну, а найголовніший наш
резерв на 12-ту п’ятиріч
ку — організація роботи
по-новому,
максимальна
механізація ручної праці,
мобілізація зусиль.
Про
водимо ремонт на
під
приємстві, створюємо на
лежні побутові і виробни
чі умови. А турбота про
людину — це завжди від
дача...
л. Б0РИС0ВА.
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ЗА ЗРАЗКОВЕ МІСТО

ТВОРИТИ
НЕПОВТОРНІСТЬ
Нс помилимося, якщо
стверджуватимемо,
що
зразкове місто — мрія
кожного мешканця К і ро
вограда. Багато для реалі
зації цієї мрії робить об
ласний
виробничий ху
дожньо - оформлювальнин
комбінат. Про його роботу
у цьому напрямі розпові
дає головний художник
комбінату Валерій Павло
вич НІКІТИНСЬКИЙ:
Міста, як і люди, мають
своє обличчя, свою долю,
і подібно тому, як людина
зберігає у пам’яті спогади
про події, справи і цікаві
зустрічі, так і міста, роз
виваючись не лише у про
сторі, а її у часі, відобра
жають
та закріплюють
свою історію у формі площ
та вулиць, у зовнішньому
вигляді розміщених на них
будинків, у бронзі пам’ят-.
шіків та граніті монумен
тів. І цей літопис найбільш
красномовний та довгочас
ний.
Коли у нашій країні^ли
ше створювалися художньо-оформ.’повальні комбі
нати, часто можна було
почути питания: «Навіщо
воші потрібні? Багато ро
ків ми жили без цих комбінатів. а нові міста і вулиці росли...».
Але
побудувати нове
місто чи нову вулицю —
це пінділа. Потрібно .зро
бити так, щоб кожне міс
то, завдяки неархітектурппм виразним деталям, ма
ло своє обличчя, яке не
можливо переплутати з ін
шим. Той, хто хоч раз гу
ляв вулицями старої Риги,
Вільнюса, Львова, добре
зрозуміє мене.
Художники нашого ком
бінату намагаються, щоб і
Кіровоград відзначався чи
мось особливим. Лише за
останній час нами було
створено ескіз дитячого
ігрового майданчика, що
на розі Комуністичного
проспекту та вулиці Кіро
ва. нові турнікети па ву
лиці К. Маркса. Добрим
подарунком пашим дітям
стане кафе «Золотий пів
ник», що будується побли
зу кінотеатру «Комсомо
лець».
Нині художники комбі
нату готують свої пропо
зиції но реконструкції ос
новних магістралей міста.
Ці пропозиції включати
муть у себе розробку бла
гоустрою ділянок, які при
лягатимуть до цих ма
гістралей, створення цент
ру партійної та політично!
пропаганди, системи ві
зуальної комунікації, що
прикрасить обличчя міста.

І

ійй
х-’ У?

Ви помічали за собою: варто не побувати у якомусь куточку міста тиж
день-другий, і можна бути враженим змінами, що сталися тут. Кого не зди
вує теперішня Набережна у центрі міста? Ще вчора, здаеться, тут порядку
вали будівельники, а сьогодні новий торговельний комплекс гостинно
запрошує ніровоградців і гостей міста...
І хочеться сподіватись, що у 12-й п’ятирічці наш Кіровоград не раз при
ємно дивуватиме нас. Новими мікрорайонами, сучасною архітектурою, мо
лодістю (нехай і другою!) та нрасою.

Матеріали
виїзної
редакції підготували
А. БЕЗТАКА, Л. ЯР
МОЛЕНКО і В. ГРИБ
(фото).

і

«Молодий комунар»
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МИТЬ
КІРОВОГРАДСЬКО
МУ салоні на виставці
(робіт художників КірОВОіградщшш,
присвяченій
■XXVII з’їзду КПРС, мою
Увагу привернуло полотно
Орлика «Зимові клопоти».
Але не тому, що воно вра
зило композиційним заду
мом чи колоритом. Якраз
саме в цьому робота Ор
лика можливо слабша від
багатьох інших картин
експозиції. З точки зору
живописності твори ху
дожників Б.
Вінтенка,
А. Логвіипока, С. Шаповалова справляють більш
позитивне враження. Але
жодна з робіт цих худож
ників не привернула так
моєї уваги, не розбудила
щось близьке серцю. Що ж
зобразив художник? Прос
то зимову дорогу, маши
ни, які нагадують про тс,
що ось ставе сніг і почне
ться хліборобська весна.
А поки що — зимові кло
поти. Картина зворушила
знайомими деталями, жи
вописнішії інтонаціями і
навіть скромністю палітри
художника. Адже те, що
живе в нашій пам'яті, не
потребує яскравих барв.
Треба відзначити, що
серед робіт, представлених
па виставці, чільне місце
займає тема героїчного
труда на благо Вітчизни.

У

КПРС

ІСТИНИ

Цій темі присвячені кар
тини С. Коваленка «Вер
статниця Тетяна Ткачова»,
В. Тартаковера «Передз’їздівська вахта червопозорівців», І. Яцкула «Ра
нок па будмайданчпку»...
На полотнах виникають то
заводський цех (не зайве
підкреслити — в основно
му заводу «Червона зір
ка»), то колгоспне поле,
що шумить, колоситься
хлібами.
Зупиняюся перед карти
ною А. Логвпшока «Пора
зажинків». Запам’ятовую
ться натхненні змістом
творчої праці обличчя ме
ханізаторів.
Переходячи від картини
до картини, все виразніше
відчуваєш ритм часу. На
віть, коли перед тобою
спокійне’ обличчя людини
на портреті. Чи можливо
саме тому й відчуваєш,
що на виставці переважа
ють портрети і портретпкартини з такими ось спо
кійними, діловими облич
чями людей, як па полотні
С. Шаповалова «Шахта
рі». За розміром воно чи
не найбільше па виставці
і займає в експозиції чіль
не місце. Мені взагалі
хотілось би відмітити, що
організатори виставки до
сип. чітко і продумано
розмістили полотна, «віі-

^ятнов*
Березень — перший
місяць весни, місяць
першого
весняного
свята •— Міжнародно
го жіночого дня 8 Бе
резня.
У ці дні побільша
ло приємних клопо
тів у чоловіків. Що

З'ЇЗДУ

подарувати
матері,
дружині, сестрі, по
друзі? Готуючи пода
рунок, не забувайте
про смаки тих, кому
він призначається.
Придбати подарун
ки допоможуть вам
магазини
споживчої

гідно» для творів у плані
колориту.
Ось портрет
молодої жінки С. Шапова
лова «Сонячний прову
лок». Як видно, художник
любить яскраві, «голосні»
барви. І в своїй роботі він
не стримував себе, кладу
чи веселі, яскраві штрихи
па полотно.
Добрих слів заслуговує
і стримана, сувора карти
на А. Янева «Пам’ять три
вожить» — портрет сивих
ветеранів, яких тривожить
сьогоднішній світ, доля
підростаючого покоління.
Сидять фронтовики, при
гадують минуле «о войнепожарншах, о друзьях-то
варищах», тут же примос
тився маленький хлопчик,
видно, онук одного з них.
Мимоволі виникає думка
про надійність, про духов
ну підтримку, яку дає нам
старше покоління.
Серед полотен виставки
кіровоградців не лише
портрети передовиків ви
робництва і скромних тру
дарів наших вив і заводів,
тут і пейзажі. Ось картина
С. Коваленка «Літо». Ав
тор, як і С. Шаповалов,
віддає перевагу яскравій,
веселій палітрі. Тому на
полотні переважає яскра
ва зелень літа, блакить
небес і не зовсім зрозумі
лий мені орапжево-бузко-

кооперації, які про
понують у дні перед
святкової торгівлі свої
товари
для жінок:
парфюмерні набори,
ювелірні вироби
та
біжутерію, різнома
нітні хустки, сумки,
тканини на костюм
чи сукню, вироби з
трикотажу, оригіналь
ні сувеніри.
До святкового сто
лу кооператори рес
публіки
запропону
ють найширший ви
бір сільськогосподар
ських продуктів, кулі
нарних та кондитер
ських виробів.
Радісного свята на
шим дорогим жін
кам! Доброго їм на
строю!
Укоопторгреклама.

г
ЗАПРОШУЄМО
Наближаються свя
та — День Радян
ської Армії і Військо
во-Морського Флоту
та Міжнародний жіно
чий день — 8 Берез
ня. У ці дні, звичай
но, люди збираються
за святковим столом,
щоб згадати минуле
про
та поговорити
сьогоднішнє.

ДО СВЯТКОВОГО

Тож і запрошуємо
вас до
ресторанів
«Київ», «Добруджа»,
«Україна»,
«Весна»,
щоб
відзначити ці
свята,
Проводиться
приймання попередніх замовлень на об
слуговування банке
тів, святкових зустрі
чей, урочистостей у
залах
вищеназваних

В. ЛЕВОЧКО.

«Футбольний марафон»
«Футбольного
марафону».
Tait кіровоградець В. Єр.чак
лише: «Прикро, що проііуе.
тип перший тур • конкурсу,
але тепер буду увах:ио слід.:
і-.'увати за всіма наступними
1. Перший в світі футболь завданнями».
речі в.
ний клуб було організовано мак правильноДовідповів
на
20 'жовтня 1855 року в ан усі запитання другого г- і'у,
глійському місті Шеффілді. відразу здобувши 13 очок.
. 2. Перша в історії світово
го футболу міяшародна зу
стріч відбулася ЗО листопа
ЗАПИТАННЯ
да 1872 року в Глазго, де
ТРЕТЬОГО ТУРУ
зустрілися збірні Англії та
Шотландії (рахунок — 0:0).
НАШОГО КОНКУРСУ:
3. Вперше у світі нумера
цію гравців було застосова
1. В якому році в нашій і
но у фінальному матчі на країні
було
надрукоеаноІ
Кубок Англії 1933 року.
перший звіт про футболь- ‘
4. 19 листопада 1969 року ний матч? В якому журналі?
у матчі команд «Сантос» та (2 очка).
< Васко-да-Гама»
видатний
2. Хто з футболістів мас і
бразильський футболіст Пеле
найбільшу колекцію меда
забив свій 1000-й гол.
лей
чемпіонату СРСР? Вка
5. Дата дебюту кіровоград
точну кількість завойо
ської футбольної команди в жіть
ваних ним золотих, срібних
турнірах на Кубок Радян та
бронзових медалей. (2 оч
ського Союзу — ЗО серпня ка).
1953 року. В цей день кіро
3. Хто з радянських воро
воградське
«Торпедо» на
своєму полі з рахунком 1:2 тарів зумів парирувати два
програло
свердловському пенальті в одному матчі
Кубка нубнів на полі супер
«Авангарду».
ника? В якому саме матчі
«Футбольний
марафон» (вказати
очолюють кіровоградці О. Ба (З очка). дату і суперника)?
лан, Е. Беліченко та В. Пе
реверзев, які правильно від
4. Назвіть с-день народжен
повіли па всі запитання обох ня» Кубку володарів нубнів,
турів і мають по 26 заліко тобто, коли цей трофей було
вих очок. Всього три очка затверджено в УЄФА? (З оч
поступаються лідерам М. Го- на).
ровий, К. ІЩенко, В. Маной5. З яким рахунком завер
ленно,
С. Мірошниченко, шиться перший матч 1 4 фі.
Д. Найденко та О. Шуцьна з налу Кубка кубків між віден
Кіровограда, а В. Безсмерт ським «Рапідом» та
ний, І. Василенко та І. Ма сьним «Динамо»7 (5 е'іой/ЧГ
каренко здобули по 21 очку.
Термін надсилання підлоЄ. ілющенко з Олександрії відей на запитання третьо
го
туру — 28 лютого.
записав до свого активу піс.
ля двох турів 20 очок.
Приємно відзначити, що
кількість учасників конкур
Редактор
су продовжує зростати. Це
ю.
СЕРДЮЧЕНКО.
говорить про популярність

ВІДПОВІДІ
НА ЗАПИТАННЯ
ДРУГОГО ТУРУ
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ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1986-1987
Училище готує кваліфі
ковані кадри для цукро
вої промисловості таких
спеціальностей:
оператор центрифуг —
токар по металу,
складач дифузійних но
жів — електрозварник,
апаратник парки цук
ру — слюсар,
електромонтер,
слюсар контрольно-вимі
рювальних приладів і ав
томатики.
Приймають юнаків і дів
чат віком від 15 років з
освітою за 8 класів, строк
навчання — 3 роки;
сатураторний — маляр,
апаратник дифузії —
столяр;
апаратник
випарюван
ня — муляр.
Приймають юнаків і дів
чат віком від 15 років з
освітою за 8—10 класів,
строк навчання — 2 роки,
слюсар контрольно-вимі
рювальних приладів і ав
томатики.
Приймають юнаків ві
ком від 17 років з освітою

НАВЧАЛЬНИЙ РІК

за 10 класів; строк на
вчання — 1 рік.
Вступники подають: за
яву на ім’я директора із
зазначенням вибраної спе
ціальності, свідоцтво або
атестат про освіту, паспорт
або свідоцтво про народ
ження (якщо не виповнилося 16 років), довідку з
місця проживання та про
склад сім’ї, довідку про
стан
здоров’я
(форма
№ 086/у), шість фотокар
ток 3X4 см.
Усі вступники проходять
співбесіду з членами прий
мальної комісії. Коли на
неї прибути буде вказано
у виклику або яри подачі
документів.
Учнів з дво- і трирічним
строком навчання забез
печують безплатним три
разовим харчуванням, одягом, взуттям, постільною
білизною. Під час вироб
ничої практики їм випла
чують 50 процентів від за
робленої суми.
Учні з трирічним стро
ком навчання по закінчен
ні училища
одержують

атестат про середню осві
ту і здобувають спеціаль
ність.
- Учням
З ОДНОрІЧНИМ
строком навчання випла
чується стипендія 30 кар
бованців на місяць, а тим,
хто матиме відмінні оціїїс^
з усіх предметів, розл?у
стипендії підвищується па
25 процентів. Під час ви
робничої практики вони
одержують 50 процентів
від заробленої суми.
Учнів з числа вихован
ців дитячих будників, си
ріт і дітей інвалідів Ве
ликої Вітчизняної війни
І і II груп забезпечують
безплатним харчуванням,
одягом, стипендією.
і сіх учнів забезпечують
гуртожитком. При учили
щі працює заочна школа
для груп з дворічним стро
ком навчання.
Початок занять — 1 ве
ресня.
Адреса училища: Кіро
воградська обл., Новомнргородськин район, емт Ка®
пітавівка.

СТОЛУ

закладів громадсько
го харчування. Тут
вас обслужать квалі
фіковані
офіціанти.
Вечори супроводжу
ватимуться музикою.
Ласкаво
просимо
до наших закладів!
Дирекція Кіровоград
ського об'єднання ре
сторанів І дорресторанів.

«Молодой коммунар» -

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050. МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.

Па украинском языке.

вий колір дороги поміж
внселками.
Дерево, озеро чи ставок
у рідному селі, дорога се
ред хлібів — все цс як
момент істини переноси
ться на полотно з великою
обережністю
і повагою
до... власної пам’яті.’Особ
ливо в пейзажах... Все, що
входить в нас, не минає
без сліду. Ось такі думки
виникають, коли дивишся
роботи в техніці падглазурового розпису М. Фірсова. Ного «Новий мікрора
йон» і «Старе місто» ви
копані з почуттям любові
до свого старого і нового
міста, як і триптих «Кіро
воград».
Кожен, хто побував на
цій виставці, не міг пройти
повз картину Б. Вінтенка
«Дума про хліб». На мій
погляд, це полотно, ■ в
якому передано кінцевий
результат людських діянь,
трудових звершень, справ
ді становить окрасу про
понованої експозиції.
Виставка
кіровоград
ських художників свід
чить про те, що в своєму'
прагненні
опоетизувати
дійсність, розповісти пенз
лем про красу нашої до
би, нашого буття, дій, по
мислів вони виявляють по
трібну рішимість і напо
легливість. Про це свід
чить і книга відгуків. З
теплими, щирцмп словами
на їх адресу. «Успішної
вам роботи... Спасибі за
картини. З повагою...».
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ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВИЙ ПРИЙОМ УЧНІВ
з числа осіб, звільнених у запас з лав
Початок занять — в міру комплекту
Радянської Армії, які бажають набути вання груп.
таких спеціальностей у групах зі ско
Учні одержують стипендію 70 крб. на
роченим (6 місяців) строком навчання: місяць. їх забезпечують гуртожитком.
токар,
Адреса: м. Кіровоград, вул. Декаб
рпетів. 26. Телефон — 2-50-20.
електромонтер,
електрозварник.
Дирекція.
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