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Четвер, 26 лютого 1987 року

Ціна 2 non.

t

ОБГОВОРЮЄМО ІНФОРМАЦІЙНУ
ДОПОВІДЬ ЦК ЛКСМ УКРАЇНИ
Комсомольці, юнаки і дівчата області, ветерани пар
тії і комсомолу активно
включилися в обговорення
щойно опублікованої інформаційної доповіді
ЦК
ЛКСМ України «Про роботу у звітний період та хід
перебудови у республіканській комсомольській органі
зації у світлі вимог XXVII з’їзду партії,
січневого
(1987 р.) Пленуму ЦК КПРС».
Пропонуємо вашій увазі два листи, що надійшли до
редакції. Чекаємо нових оперативних повідомлень, за
уважень, пропозицій.

К0ИС0М0Я РІВНЯЄ КРОК
Останні роки ми страждали заорганізованістю, ата
візмами формалізму, легковажною райдужністю різ
номанітних починів та ініціатив,
за що нашу обласну
комсомолію піддано критиці в доповіді.
Непогано було б поліпшити якісний склад комсо
мольських організацій, від первинних і до вищих,
пропонуємо ввести річний кандидатський стаж
вступаючих у лави ВЛКСМ.
Тепер щодо справжньої роботи по організації
ціалістичного змагання серед молоді. Комітет комсо
молу об’єднання розробив нове положення, за яким
підсумки соцзмагання будуть підбиватися щомісячно,
щоквартально і за рік, обравши для цього єдину фор
му — рапорт. Сюди входять: рапорт КМК, рапорт
комсомольської організації відділу або цеху, рапорт
кращого молодого спеціаліста, рапорт кращого
за
професією молодого робітника і рапорт кращого мо
лодого технолога (конструктора). Всі ці рапорти бу
дуть координувати і спрямовувати суспільно-політич
ну і трудову активність комсомольців та молоді. Під
сумки будуть підбиватись за бальною системою: за
певну частину роботи — певна кількість балів. За
перемогу в річному соцзмаганні КМК чи комсомоль
ська організація будуть нагороджуватись туристичною
путівкою за маршрутом вихідного дня. Щомісячно і
щоквартально — вимпелами та грамотами.
Штаб «Комсомольського прожектора» об’єднання теж
начебто діє непогано. В ньому щомісячно проводяться
заняття з начальниками цехових постів «КП», органі
зовуються рейди-перевірки. І хоча штаб уже зосередив
роботу на питаннях якості продукції, економії І береж
ливості паливно-енергетичних ресурсів, сировини, кін
цевий результат роботи «прожектористів» ще не до
сить ефективний. ТОМУ МИ СПРИЙНЯЛИ ЯК КЕРІВ
НИЦТВО ДО ДІЇ СЛОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОПОВІДІ ПРО
ЗАВДАННЯ «КОМСОМОЛЬСЬКОГО ПРОЖЕКТОРА» ВИЯВПЯТИ І НАЗИВАТИ БРАКОРОБІВ ПОІМЕННО, СУВОРО І
ПРИНЦИПОВО ПИТАТИ З КОЖНОГО.
Нас також турбує становище, яке склалося в об’єд
нанні з комсомольсько-молодіжними колективами і ком
сомольськими екіпажами. Для такої великої комсомоль
ської організації, як наша (2200 чоловік) 5 КМК
та
6 екіпажів дуже мало, щоб організувати справжнє тру
дове суперництво, виховну роботу, створити основу
для діяльності ініціативних груп якості, що пропону
ється в доповіді. В цьому питанні ми поки що не зна
ходимо необхідної підтримки в дирекції заводу, на
чальників цехів І служб. А можливість для створення
хоча б одного-двох таких нолективів при кожній цеховій
комсомольській організації у нас є.
Є. СОЛОМАХІН,
секретар комітету комсомолу виробничого об'єд
нання по сівалках «Червона зірка».

ЩО З* СТАТУСОМ КМК?
Правильно ззернуто увагу в інформаційній доповіді
ЦК ЛКСМ України на те, що комсомольсько-молодіж
ні колективи в умовах демократизації повинні стати хо
рошою школою розвитку самоуправління, виховання
у молодих трудівників почуття господаря на вироб
ництві. До такої думки прийшли мої .колеги з КМК
під час обговорення цього документа.
Комсомольсько-молодіжний колентив автогаража, де
я працюю, один з найдосвідченіших в районі, діє протя
гом кількох останніх років. І завжди добивається ви
соких показнинів, як правило, очолює соціалістичне
змагання виробничих підрозділів господарства. Завдя
ки чому? Не помилюсь, сказавши: завдяки отому почут
тю господаря. Воно добре розвинуте в моїх товаришів
Віктора Колба, Анатолія Тарасюка, Юрія Тим’янсьного.
Усі питання господарської діяльності вирішуємо ко
легіально, бригадна рада оцінює й внесок кожного
члена при розподілі зарплати. Одним словом, працює
мо на кінцевий результат.
Зваживши свої можливості, КМК вирішив план пер
шого півріччя нинішнього року виконати до дня від
криття XX з’їзду ВЛКСМ. Це й буде нашим дарунком
найвищому форуму комсомолу країни.
І ще на одну обставину звернули ми увагу, обгово
рюючи інформаційну доповідь ЦК ЛКСМУ: треба по
класти край невиправданому форсуванню зростання
кількості комсомольсько-молодіжних колективів, за
лишаючи на другому плані ефективність їхньої роботи.
Не раз траплялося й у нас в районі, що КМК створю
валися заради переможного рапорту. На жаль, пере
вірки часом, справжньою роботою вони не витриму
вали. Через це й розпадалися, не встигши заявити про
себе ділами.
В. СКРИННИК,
групкомсорг комсомольсько-молодіжного колек
тиву автогаража колгоспу імені XX партз’їзду.
Петрівський район.

ТВАРИННИЦТВО —
УДАРНИЙ ФРОНТ
Ц А ПОЧАТКУ нинішньо““ го року, коли на мо
лочнотоварній фермі № 2
колгоспу «Дружба» вша
новували переможців со
ціалістичного змагання, не
було, здається,
щасливі
шої людини, ніж комсо
молка Тетяна
Ковбасюк.
Молода доярка, сягнувши
відмінного результату —
3707 кілограмів
молока
від корови — заявила, що

Династія
працелюбів
найближча її мета — чо
тиритисячний рубіж.
їй гаряче
аплодували,
вітали з трудовою пере
могою. І першими це зро
били мати Тані — Людми
ла Степанівна, бабуся —
Євгенія Мартинівна
та
чоловік — Олександр. Усі
вони — члени дружного
колективу тваринників.
Людмила Степанівна —
теж доярка, торік, змага
ючись з дочкою, надоїла
по 3591 кілограму молока
від корови. А Євгенія Мар
тинівна — ветеран ферми
трудилась на ній більше
двадцяти років.
Втім, успіхи тваринниць
навряд чи були б такими
вагомими, якби не висока
майстерність
фуражира
Олександра
Ковбасюка.
Це він готує корми до зго
довування, стежить, щоб
раціони годівлі худоби бу
ли завжди чітко збалансо
ваними.
С. ПІДДУБНИЙ.

Голованівський район.

УВАГА: ДОСВІД!

ПЕРЕМОГТИ ЗЛО
У постанові ЦК КПРС «Про заходи щодо подолан
ня пияцтва й алкоголізму» найважливіше місце від
ведено антиалкогольному вихованню молоді, зокрема
учнів. її реалізації допомагають спеціалізовані клуби,
які діють у ряді шкіл Дніпропетровська. Під керів
ництвом педагогів роботу в них ведуть самі учні, ком
сомольці.

Від знань — до переко
нання. Так коротоко мож
на сформулювати принцип,
яким керувались у Дніпро
петровську, створюючи при
83-й і 99-й середніх шко
лах міста клуби здоров'я.
— Коли п’ять років то
му відкрилась наша школа,
— згадує директор серед
ньої школи номер 83 В. І.
Скобелева, — серед учнів
уже були такі,, хто потре
бував особливої уваги. Де
кого міліція навіть затри
мувала в нетверезому ста
ні. Старшокласники змага
лись в умінні пускати кіль
ця з сигаретного диму... А
сьогодні злісних курців се
ред наших вихованців не
зустрінеш. З початку нав
чального року — жодного
затриманого у нетверезо
му вигляді підлітка.
Результати нібито
й
скромні, але говорять вони
багато про що.
Походивши по
школі,
поговоривши з учнями, ба
чиш, що за час існування
клубів виробилася
ціла
система їх діяльності; уро
ки тверезості,
тематичні
огляди літературних творів,
періодики, ділові ігри, ви
ступи агітбригад. Усім цим
справам чужий формалізм:
ДЛя них характерні безпо-

тора медичних наук, про
фесора Л. В. НовицькуУсенко:

—■ Медицина давно вже
дійшла висновку, що ал
коголізм. наркоманія, ток
сикоманія — дуже небез
печні недуги. А всякій хво
робі легше запобігти, ніж
серед II ість,
емоці н иість
її лікувати. Як не зробити?
юних організаторів.
Необхідно всім, особливо
...— Сьогодні ми судимо
молоді, прищепити імуні
найлютішого ворога людст
тет. різко негативне став
ва — алкоголь. — зверта
лення до шкідливих ЗВИ
ється до присутніх в акто
ЧОК. Справа ця нелегка, де
вому залі школи помер 99
лікатна. сподіватись
на
«суддя». — Ввести підсуд
швидкий успіх не
дово
ного — «зеленого змія»!
Далі — слово «свідкам :-, диться. Але. як свідчить до
свід
дніпропетровських
«адвокату», «прокурору» З
шкіл, зрушення є. На паш
облич учнів зникає скеп
погляд, шкільні клуби здо
тична посмішка, і вирок су
ров'я. їх створено більш
ду сприймається
вже
як у десяти школах міста,
всерйоз; «Алкоголь поїш
— найбільш перспективна
неп піти З життя людини».
форма антиалкогольного і
Найактивніших лекторів
антпнікотинпогп виховання
— Світлану Гусарук. Люд
школярів
милу Барило і
Світлану
Березній ми запитали:
Особливо багато ми ма*
єно зробити для запобіган
— Чи вдалося вам пере
ня наркоманії.
Зокрема,
конати батьків, припусти
мо. в тому що палпти —
слід ширше внкористову«
шкідливо?
ваш можливості молодіж
ної преси. кіно. Ми вважа
1 почули у відповідь:
ємо. то на подовжених ве
— Мій батько не налить
два місяці.
чірніх кіносеансах необхід
— Мій тато — півроку.
но показувати
докумен
— А
мій — четвертий
тальні і науково популяр
рік...
ні фільми про ге. яку тра
Кореспонденти прес-цен
гедію для людини таїть у
тру XXV з’їзду
ЛКСМУ
собі наркоманія Один з
попросили прокоментувати
таких фільмів, знятий
у
досвід
дніпропетровців
нашій області, демонстру
голову обласної ради доб
вався делегатам обласної
комсомольської конферен
ровільного товариства бо
ротьби за тверезість рек
ції. Думаю, він знайде ши
тора Дніпропетровського
рокого глядача і багатьох
медичного інституту, докзмусить задуматись.

— 26 лютого 1987 року
— «Молодий комунар»

2 стор
ТВОРЕННЮ цієї школи

передувала

велика підготовча робота. Воно й
Сзрозуміло:
щоб виконати постанову об
ласного комітету комсомолу, міськко
мам та райкомам ЛКСМ України довелося переглянути увесь наявний склад
вибрати
молодих лекторів-атеїстів і
занять
йайдостойніших
для
----------У
дворічній школі молодого лектора. Та
не просто вибрати, а переговорити з
н*
людьми,
заручитися їхньою згодою,
переконатися в їхньому бажанні вчитися.
Потім ішла комплектація школи моло
дого лектора вже в Кіровограді, скла
далися списки, уточнювалася навчальна
програма, вирішувались фінансові пи
тання тощо. І ось’ нарешті ми змогли
сказати: школа працює — буквально
днями відбулося друге заняття... Та чи
не поспішили ми з висновками?

ЛЕКЦІЙНА ПРОПАГАНДА----------

А кандидати
не об’явилися
Заходжу до півтемного залу. Іде...
лекція. Так, так, саме лекція, тільки
лектора чомусь не видно, чути тільки
Його голос. А погляди слухачів зверне
ні до слайдів
яскравих, .кольорових,
вроблених майстерно, із вигадкою. Я
потрапив на одне з програмних занять
ШМЛ — заочну екскурсію по «золото
му кільцю» Росії. Одразу зізнаюсь: че
кати кінця лекції довелося близько го
дини, але чекання не було скучним.
Тільки під кінець пожалкував, що за
пізнився і не чув початку. Та ось у залі
загорається світло, М. С. Черкасова,
викладач Кіровоградського педінституту
(до речі, вона постійно веде заняття в
ШМЛ) прощається зі своїми слухачами,
а я спішу поцікавитися їхньою думкою
про заняття в школі.
—- Я працюю заступником голови по
роботі з молоддю, — говорить Олек
сандр Боженко з колгоспу імені Леніна
Ноаоукраїнського району. — Скажу од
не: у нас віруючі молоді люди ще
трапляються, а от як до них підступитися, як з ними працювати, ми часто
Просто не знаємо. Тепер, навчаючись у
школі молодого лектора при Будинку
політосвіти обкому Компартії України,
я стараюся засвоїти краще програму,
І5р знаю: ці знання мені згодяться в
практичній роботі...
Як ви вже могли зрозуміти, шановні
Читачі, Олександр, подібно> до дояких
інших слухачів школи, досі лектороматеїстом не був. Він тільки нині, навча
ючись у Кіровограді, починає працювати
над текстом власної лекції. А що дума
ють з приводу пропонованої навчальної
програми ті, хто має практичний досвід
атеїстичної роботи?

— Ліспі особисто, — каже О. Пешков,
викладач зоотехнікуму з Новомнргорода, — та й моїм колегам, із якими дове
лося поспілкуватися, початок занять спо
добався, вселив впевненість, що навчан
ня иуде цікавим і корисним, Працівники
Будинку політосвіти та обкому комсомо
лу подбали про високий рівень викла
дання. Такі лектори, ик 1. 17 Шесіаков,
II. А. Рябий, 11. М. Дмитренко, Лі. С.
Черкасова, уміють захопити своїх слу
хачів. Тут вам і теорія, і практика. Але
це, звичайно, не означає, що не слід
більше працювати над навчальною про
грамою. І, на мою думку, в першу чергу
треба максимально - подбати про таку
практику, як відвідання релігійних об
щин, розмови з віруючими. Аналіз таьих
зустрічей міг би дати нам для практич
ної роботи дуже багато..-.
’1 ЖЕ, ШКОЛА молодих лекторів-ате
в стадії
поточні
проблеми, самовдосконалюється. Попе
реду у слухачів школи не лише лекції з
використанням найновіших технічних за
собів та «практика» в релігійних общи
нах, але й перегляд кінофільмів, диспу
ти, семінари. Справді цікава й насичена
програма. І на цьому можна було б
ставити останню крапку, коли б не одне
прикре «але»...

діє- Вона знаходиться
0свогоїстівстановлення,
вирішує

— Релігійне становище в цілому ряді
районі« області, — сказав завідуючий
лекторською групою обкому комсомолу
Юрій Воронов, — викликає занепоко
єння. Так, аналіз показує, що за останні
кілька' років появилася тенденція до
зростання кількості хрещень малят мо
лодими батьками, які до того ж — ком
сомольці. Безперечно, що така ідейна
«всеїдність» породжена нічим іншим, як
бездіяльністю атеїстів на місцях...
Погоджуючись із Ю. Вороновим, хо
чемо запитати: чи зможуть ті 10 «ново
бранців», які з’явилися з різних районів
області ча друге заняття в школу моло
дого лектора, добитися кардинальної
зміни релігійного становища в масштабах
області, якщо ще 50 чоловік, прийнятих
до школи, на заняттях не появилися?
Слухачі лише з чотирьох районів —
Компаніївського,
Новомиргородського,
Новгородківського,
Вільшанського —
були присутні на обох заняттях новоствореної школи. Тим часом не можна
сказати, що □ решті районів релігійне
становище зовсім благополучне
—
згадайте хоч би надруковані не
так
давно в нашій газеті критичні матеріали
на теми атеїзму з Маловисківського,
Олександрівського, Онуфріївського ра
йонів, слухачі з яких ще жодного разу
не появилися в Кіровограді. I в першу
чергу тому, що про це не подбали
райкоми комсомолу. Та, може, й тому,
що до підбору кандидатів для навчання
підійшли формально, бездумно, не дба
ючи про те, що потрібні люди не «для
галочки», а для поліпшення атеїстичної
пропаганди серед молоді. Люди, котрі
знають, як слід організовувати атеїстич
не виховання в молодіжному середо
вищі, бо пройшли відповідну підготов
ку. Адже саме такого активу нині гост
ро не вистачає на місцях.
С. ПЕТРЕНКО.

■ a dа в а а о в і в в ніимннмим!1Ч
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«ЗАЇХАВ ПО ДОРОЗІ
Під таким заголовком в
газеті 4 грудня 1986 року
була опублікована
ко
респонденція
рейдової
бригади «Комсомольського
прожектора» державтоінспекції управління внут
рішніх справ облвиконко
му. В ній піддавались
критиці водії різних під
приємств, установ, органі
зацій і господарств за ви
користання
державного
транспорту не за призна
ченням, а саме — з метою
закупівлі спиртних напо
їв у робочий час.
Редакції відповіли ке
рівники трудових колек
тивів, представники яких
потрапили під
гострий
промінь
комсомольських
дозорців. Ось короткі ви
писки з відповідей.
НАЧАЛЬНИК КІРОВО
ГРАДСЬКОГО
ОБЛАС
НОГО
ОБ’ЄДНАННЯ
«СОРТНАСІННЯОВ О Ч»
Є. І. МИСЬКО:
— Кореспонденцію обго
ворено в колективі водіїв
автогаража. Водієві А. Г.
Шулешку оголошено дога
ну, він позбавлений пре
мії за грудень минулого
року.
НАЧАЛЬНИК
АВТО
ТРАНСПОРТНОГО ПІД
ПРИЄМСТВА
№ 1100
ОБЛАГРОБУДУ
В. А.
ЧОРНИЙ:
— За відхилення від
т

маршруту й підвезення
сторонньої
громадянки
до спецмагазину Г. В. Про
тасову оголошено догану
й вирахувано з зарплати
за використання автомобі
ля з корисливою метою.
Проведено роз’яснювальну
роботу з водіями підпри
ємства.
.............. -.........
КІРО
НАЧАЛЬНИК
ВОГРАДСЬКОГО АВТО
ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА № 10064
І. А. ЧИГРИК:
— Наказами О 949,
947 по АТП водієві в. в.
доІноценку оголошено
__
, вирахувано із зарп
гану,
—
• г
лати 3 карбованці 90 ко
пійок і водія позбавлено
преміальних за листопад
минуло'о року.
ДИРЕКТОР АВТОБА
ЗИ № 11 ГОЛОВНОГО
ТРАНСПОРТНОГО
УП
РАВЛІННЯ КРИВОРІЗЬ
КОГО
ВИРОБНИЧОГО
АВТОМОБІЛЬНОГО ТРЕ
СТУ І. І. ГОРДІЄНКО:
— Факти, наведені в
рейдовому матеріалі, підггердилнс-.
Публікацію
опрацьовано на оператив
ній раді начальників від
ділів і автоколон, інже
нерно - технічних праців
ників служб експлуатації і
технології. Обговорено га
зетну публікацію і з во
діями на спільній раді,
серйозно
мовилось про

«ПО СЛІДУ
ЗАЙЦЯ...»
8 січня під таким заголовком в «Молодому
комунарі» було опублі
ковано критичну корес
понденцію рейд 0 В о ї
бригади про незадовіль
ну підготовку деяких ор
ганізацій міста до зимо
вого спортивного сезону.
Редакція
одержала
відповідь голови облас
ної ради ДСТ «Буре
вісник» М. Є. Фукса:
< Повідомляю, що об
ласна рада студентсько
го ДСТ «Буревісник» не
має у своєму розпоряд
женні пі власної спор
тивної бази, ні спортив
ного інвентаря.
Спортивно-оздо р о вчий табір «Буревісник»
— позаміська учбовоспортивна база факуль
тету фізичного вихован
ня педагогічного інсти
туту. Там регулярно
проводяться навчальні
заняття з курсу «Лиж
ний спорт» зі студента
ми.
Адміністрація педін
ституту виділяє один з
будинків бази під пункт
прокату фірмі «Райду-

Фотохроніка ТАРС.

Фото А. СЕНЦОВА,
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ступника начальника об
ласного управління куль
тури М. О. Галицького,
завідуючої відділом куль
тури Олександрівського
райвиконкому Т. В. Чо
бану й голови колгоспу
«Іскра» В. М. Юрченка.
«БІркн-1 увійшли до
складу села Б1рки-2. У
колишніх Бірках-1 живе
всього 57 працездатних
членів колгоспу. Решта
жителів працює в Олек
сандрівні. Питання про
доцільність будівництва
нового клубу вирішува
тиметься
відповідними
органами».
А чому б не назвати ці
органи, щоб читачі знали,
від кого залежить — бу
ти чи не бути клубові? Хо
ча в підтексті Інформації
про кількість
жителів
простежується «не бути».
Читаємо далі:' «Тимча
сово будинок культури у
селі Бірки не опалюєть
ся в зв’язку з тим,
що
колгосп не зміг придбати
водопровідні труби для
У кореспонденції під
капітального
ремонту
такою назвою, вміщеній
опалювальної системи че
у газеті за 27 січня ц. р.,
рез відсутність їх на ба
йшла мова про те, що в
зах агрозабезпечення. Це
селі Бірки-1 Олександ питання буде вирішено до
рівського району немає
початку нового
опалю
клубу. На публікацію ми
вального сезону».
одержали відповідь за
Тут 1 без підтексту яс
трьома підписами:
зано...

КИРИЛІВНА?»

НА КАЛЕНДАРІ?
У будинку культури села Великої Виски Маловисківського району, буває, на
голову сиплеться штука
турка, не працює опалення,
дискотеки проводяться в
неділю, а не в суботу, як
хотіла б молодь (зрозумі
ло, та, що в місті вчиться).
У Б К Плетеного Ташлика
цього ж району ні кіна, пі
танців.
Про цс повідали нам мо
лоді жителі цих сіл у сво1.

І

га», яка й обслуговує
населення у вихідні.
Пункт прокату має у
своєму розпорядженні 50
пар лиж».
Газета писала про те,
що саме у вихідні ви
щезгаданий пункт прока
ту й не працював. Так
невже обласна рада ДСТ
«Буревісник» не може
поцікавитися причинами
«зривів», які відбува
ються в їхньому госпо
дарстві? В такому разі
студентському спортив
ному керівництву тре
ба подбати про відкриття
власного пункту прока
ту, якщо побутовики не
можуть упоратись з нор
мальним обслуговуван
ням населення.

ЩО СЬОГОДНІ
І Вже через три рони після закінчення вузу Ігор Кузнецов повернув нраїні гроші,
утрачені на його навчання. Економічний ефект від впровадження наукової роз
робки, (а Ігор — один з її авторів) тільки □ перший рін склав понад 445 тикарбованців. «Математичне I програмне забезпечення для оптимізації елек
трофізичних пристроїв» — так називається ця робота, удостоєна премії Новоси
бірського комсомолу.
f ,у вільний від роботи час Ігор готується захищати кандидатську дисертацію,
продовжує займатися науковими дослідженнями. А це не просто. Тому, що віль
ного часу в І. Кузнецова — першого сенретаря Радянського райному комсомолу
Новосибірська — вкрай обмаль. За неповні два роки його роботи першим секре-тарем на рахунку в молоді району немало добрих справ. Цо і експеримент по ор
ганізації тимчасових номсомольсько-молодіжних колективів для вирішення ЦІЛЬО
ВИХ завдань, і створення Ради воїнів - Інтернаціоналістів, і діяльність Ради нау
кової молоді по зміцненню зв'язків з молодими виробничниками, і розробка нових,
<>ільш динамічних форм проведення традиційного в районі Тижня інтернаціональної
Солідарності, І робота літнього бюро по працевлаштуванню школярів. Але й не®Нрішених проблем пони що достатньо, особливо в соціальній сфері. Гостро сто
ять тут питання з житлом, особливо для наукової молоді. Ще одна турбота — ор
ганізація дозвілля молодих. Райком разом зі своїм оперативним загоном інвентафиЗуоав усі порожні підвали і запропонував комсомольським організаціям взяти
Ііі в аренду, привести в порядок I організувати там саої клуби.
НА ЗНІМКУ: І. КУЗНЕЦОВ з дочкою Іринкою,

ефективне
використання
транспорту. Водія І. В. Ва
щука звільнено з роботи.
ДИРЕКТОР
КІРОВО
ГРАДСЬКОГО
ОБЛАС
НОГО ПІДПРИЄМСТВА
«КІРОВОГРА Д В Т О РРЕСУРСИ» І. Є. НИКИШОВ:
— Ще до появи корес
понденції в газеті водій
С. Гайворонськнй повідо
мив адміністрацію про по
рушення, щиро зізнався
у скоєному. В колективі
обговорено
публікацію.
С. Гайворонському вказа
но на недопустимість подібних випадків.
ДИРЕКТОР
КІРОВОГРАДСЬКОГО
ШВЕЙНОГО
ВИРОБНИЧОГО
ОБ’ЄДНАННЯ
«УКРАЇ
НА» А. Г. ШОВЕНКО:
— На зборах водіїв дано
принципову
оцінку
вчинкові водія А. Л. Лопатюка.
За порушення
трудового розпорядку дня
й використання службо
вого транспорту не за при
значенням
наказом по
об’єднанню йому оголо
шено догану й позбавлено
премії за грудень минуло
го року.
Адміністрація
об’єднання роботу авто
транспорту взяла під су
ворий контроль.

ВІДПИСАЛИСЯ

ВІДМОВЧАЛИСЯ

І

І

їх скаргах, які редакція
одержала відповідно 25
листопада,. та 11 грудня
минулого року. Листи мп
направили на розгляд у
відділ культури Маловис*
ківського
райвиконкому.
Відомо, що на розбір скар
ги і вжиття заходів даєть
ся місяць строку, А сьогод
ні на календарі яка дата,
шановні відповідальні ку
льтпрацівники?

ХОЧ ЛИСТА Й НЕ БУЛО
НАДРУКОВАНО
Молодь Бобринця напи
сала нам про те, що в рай
центр» вечорами ніде від
почити. Ми надіслали скар
гу до відділу
культури
Бобринецьного райвикон
кому і одержали
відпо
відь:
«Районний будинок куль
тури не має великого тан
цювального залу, тому ве
чори для молоді проходи
тимуть і тут, і в БК кол
госпу «Комінтерн», і в місь
кому БК.
Організований і працює
клуб вихідного дня в під
валі житлового будинку по
вулиці 50-річчя
Жовтня.
Переобладнується під диско-клуб колишній пивбар.
Замовлено проектну до
кументацію на добудову де
РБК танцзалу на 500 чо
ловій».

26 лютого 1987 року

«Молодий комунар»

З стор.

НЕМАЄ У ПРИРОДИ
ПОГАНОЇ ПОГОДИ
Зима... Як радіємо
ми,
коли вранці з вікна бачимо
перший сніг. І якою б су
ворою вона не була, сум
но прощатися з
лижними
прогулянками, сніговими ба
бами, ковзанками...

Проводи зими. З давніх
часів на Русі танцями
та
піснями проводжали її та
зустрічали красну весну, ко
ли земля прокидалася від
довгої сплячки. В
останні
мокн це свято стало тради
ційним у парку культури і

Відпочинку Імені В. І. Лені
на, ЩО в обласному центрі.
Свято почалось приїздом
Діда Мороза, Снігуроньки,
Весни. До зустрічі таких го
стей підготувалися не лише
господарі парку, а й приро
да — всюди снігові кучугу
ри лежали поруч з калюжа
ми, нагадуючи про закінчен
ня однієї пори року та по
чаток іншої.
А тим часом казкові гості
бажали відвідувачам парку
Щастя, долі, щоб родило в
кожнім домі...

Про трудові здобутки ніровоградців присутнім роз«
повіли заступник голови Ле
нінського
райвиконкому
В. М. Дегтяренко та другий
секретар Ленінського рай
кому ЛКСМУ м. Кіровогра
да Ю. Устиновський.

І завирувало свято. Не за.
мовкав баян. Ноги самі про.
снлися в танець...
його
змінювала пісня, пісню —
знову танок. Здавалося, що
танцювали та співали всі,
хто завітав на свято. Вруча
лися призи...
А ті, хто захоплюється об
разотворчим мистецтвом, з
задоволенням роздивлялися
роботи самодіяльного худож
ника О. Босого.
Потім у парку відбувся
«великий концерт. Самодіяль«
ні артисти Палацу культури
імені І. С. Компанійця, пе
дагогічного інституту імені
О. С. Пушкіна, музичного
училища, інші аматори Лепінського району познано,
мили слухачів зі своїм твор
чим доробком.
Концерт закінчився.
Та
ще довго у парку не стихав
людський гомін та сміх.
Г. ХАРИТОНОВ.
На знімках: востаннє
□ цьому році — Дід Мороз'і
Снігуронька; виступають са
модіяльні актори Палацу ку
льтури імені І. С. Компаній,
ця Р. НІКОМАРОВ та С. КАПТИНАР; танцювальний колек
тив Кіровоградського коопе
ративного технікуму.
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Фото Л. МАКСИМОВА. |

ПОКЛИКАВ У ДОРОГУ
ЗНАДВОРУ я почула звуки
ЩЕмузики.
Подумала, що,
ма

«ВЗЯВ БИ Я БАНДУРУ...»
Ж

буть, іде заняття гуртка. Та ні —
художній керівник Зеленівського
клубу О. М. Глазунов репетиру
вав на баяні «тихо сам з собою».
Коли я показала Олександрові Ми
колайовичу надіслану молоддю се
ла скаргу на відсутність у клубі
організованого дозвілля, він не
став нічого заперечувати: «Не на
висоті це в нас, не на висоті».
З чого б це? Чому у вестибюлі
на стенді «Куточок друзів кіно»
увазі «друзів» пропонуються рек-

— Коли директор Палацу піонерів і школярів іме
ні В. І. Леніна Л, Листопадова запропонувала мені ве
сти гурток бандуристів, я відразу погодилася, хоч до
цього робота у мене була ціказа, творча — педагог
по вокалу у педагогічному інституті, — розповідає
Н. Ярчук, — Справа в тому, що бандура завжди була
моїм улюбленим інструментом. Ще зі школи. Крім то
го хотілося мати свій колектив.
З труднощами Надія зіткнулася вже на перших по
рах. Легко сказати: мати свій колектив. Важче його зі
брати. Знайти охочих грати на бандурі. Фортепіано,
скрипка, електроінструменти — це престижно сьогодні,
тут охочих вдосталь. А от бандура... її непокоїло, що
діти зовсім не цікавляться народною творчістю.
І тоді вона пішла у школи. Ходила по класах, агіту
вала, розповідала. Бажаючих було небагато.

Нині гурток у Палаці піонерів працює вже два ро
ки. І майже ніхто з учасників не залишив колектив.
Надія Ярчук не поспішає називати його
ансамблем,
^оч юні бандуристи вже виступають у концертах, різ
них оглядах художньої самодіяльності. Дівчатка дуже
люблять народні пісні, багато їх знають. Але треба
сказати, що в основному грають на бандурі «діти з
передмість», де потяг до народної пісні, фольклору
зберігся краще.
У піонерського гуртка багато й інших проблем.
Я
розумію тих, хто ратує за масовість, у першу чергу
керівництво Палацу піонерів. Але говорити про масо
вість слід, враховуючи індивідуальні можливості, і не
Стільки можливості, як вимоги мистецтва. Про це ми
частенько забуваємо. Чомусь вважається: ось прийде
який - небудь слухач на концерт, почує гру і йому са
мому захочеться грати. А коли не захочеться?
Здається, у нашому сприйнятті мистецтва ми не вчи
мо дітей бути глядачами, слухачами. Маленький аспект
Втрачений у естетичному вихованні, який, до речі, ве
де до окремої розмови. Та повернемося до проблем
Гуртка чи ансамблю бандуристів. Одна з найважливі
ших — відсутність репертуару. Для юних бандуристів
Не існує спеціальних творів, які можна було б викону
вати. Доводиться співати те, що співають «дорослі».
Нерідко це викликає непорозуміння: «Що це ваші
Аіти співають про любові». Але ж багато народних пі
сень про любов. І немає нічого поганого у тому, що
юні бандуристки виховуються на таких піснях.

Українські народні пісні співають Ліля Голобородько, Аня Постамитенко, Віта Загребельна, семикласниці
Середньої школи № 23. Третьокласниця Наталя Оклад.д ко теж із задоволенням проспіває вам і про те,
як
{'засвистали козаченьки в похід опівночі», і про МаруСину, що виплакала карі очі, проводжаючи свого суд
женого, і про вербу-рясну, і про місяць на небі...
Щаслива дитина, до якої ці пісні прийшли змалечку
₽'Д мами, бабусі. Ставши дорослою, вона зможе пе
редати їх, мов естафету, у майбутнє.
В. ЛЕВОЧКО.
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ка пісень із різних концертів. Не
хочуть. Тобто можуть, але треба
зі своєї кишені за це платити...»
Минулого року наша газета пи
сала, що в згаданій студії нада
ється така послуга, як вибірка пі
сень із різних концертів. Може,
зеленівські клубні
працівники
зверталися туди «до того»? Тоді
давненько ж це було. А якщо піс
ля того, то з яких міркувань сту
дія перейшла на такий ненав’яз
ливий сервіс?
— Та що там найсучасніші за
писи, — продовжували ділитися

ОБРИВКИ АФІШ
ДЛЯ ДРУЗІВ КІНО
ламні плакати давненько проката
них стрічок і залишки старих афіш,
а ніяк не новий анонс «Дивіться
сьогодні...»? Чому просторий зал
із такими стільцями, яких і по сто
личних клубах негусто, з хорошою
сценою і (головне!) теплими бата
реями зустрічає наглухо заштореними вікнами і тією стерильною
чистотою, що навіює думку
не
про обжиту охайність, а про запустіння?
—Танці забув коли й були,
сказав мені ще на підступах до
клубу перехожий хлопець, - ■ а
кіно місяців три нема.
— Місяців чотири, — уточнив
потім О. М. Глазунов, — Кіноме
ханіка не можемо знайти.
Рекомендував було голова ви
конкому Мар’ївської сільради на
цю посаду хлопця з місцевих, кот
рий на запитання, чи тямить він
щось в кіноапаратурі, відповів: «А
мені покажуть». В райкіномережі
ж чомусь показувати не стали...
З танцями теж не веселіше. Є
магнітофон, підсилювачі, програ
вач. Нема... записів. Тобто є, але
вони, за словами і худкерівника,
і завклубом Г. ф. Мандрики, мо
лоді не подобаються. «Я
отого
всякого західного не люблю, —
зізнався Григорій Федорович. —
Поїхав у Кіровоград у студію зву
козапису, там пропонують лише
суцільними концертами записува
ти, а ми просили зібрати по кіль-

клопотами керівники клубу,
—
коли їм подавай танці «під естра
ду»-.
Від «естради» лишилися тільки
гітара і колонка. Апаратуру спіт
кала драматична й ганебна доля
— її вивезли. Способом, що кри
мінальним кодексом кваліфікуєть
ся як «крадіжка зі зломом». Це я
з розповіді О. М. Глазунова зробибила такий висновок, хоча, мож
ливо, в Компаніївському райвідді
лі внутрішніх справ підвели зник
нення «музики» під іншу статтю.
Та як би там не було, ні про ін
струменти, ні про злодіїв ні слуху
ні духу з того самого року, 1985го.
Все ж працівникам клубу треба
чимось займатися, раз одержують
зарплату. Залишається
гурткова
робота.
Вокальний ансамбль клубу прой
шов навіть на обласний
огляд.
Його учасниці, однак, давно вий
шли з комсомольського віку.
— Молодіжна вокальна група
розпалася. Вісім дівчат там чис
лилося, на репетиції приходили
по троє-четверо, і ті невдоволені
були — репертуар, мовляв, не
модний, — скаржиться Олександр
Миколайович. — А зможу я по
тягти з одним баяном те модне?
А вони зможуть зі своїми голоса
ми? Тепер, правда, ніяких нема.
«В зв’язку зі зміною сімейного

стану», мовляв, не можемо ходи
ти в клуб...
Був ще духовий оркестр, але
передислокувався в
Мар’ївку.
І все? Ні. Є в клубі гурток худож
нього читання з практично одним
учасником — самим завідуючим.
І це ще не все. Два Сашки —
Гриценко та Чорний — уточнили,
що бувають у клубі концерти ,на
які навіть із Мар’ївки та Сасівки
приходять глядачі. Можна щодня
пограти в клубі в теніс, шашки,
шахи. «Хлопці приходять, а дівча
там тут нічого робити».
Оце вже, мабуть, і все. Так і
далі буде?
— Та ні, — сказав худкерівник,
— танці крутитимемо.
— А на них прийде кілька чо
ловік і стоятимуть під стіною, —
заперечив завідуючий. — І на кі
носеанс з’явиться стільки ж, кі
номеханік фільм не прокрутить,
робочий день йому не зарахують,
який тоді смисл тут працювати?
— І оце вже неправда, — за
глянув у скаргу Григорій Федо
рович, — що секретар
комсо
мольської організації
колгоспу
Солонченко уваги Зеленому
не
приділяє. Приділяє. Автобус
із
Мар’їоки присилали, щоб наші по
їхали на спортзмагання. Згодилося
лише кілька чоловік. На комсо
мольських зборах псі обіцяли, що
братимуть участь у самодіяльнос
ті, а на ділі — самі бачите. Ще
пишуть, що дружить наша молодь
із «зеленим змієм». Що є, то є,
дружить...
А спецмагазин у Зеленому, ка
жуть, лише кілька місяців
тому
закрили...
Сказали мені й те, що спецгосл
імені Тельмана — господарствомільйонер. Хотіла було дорікну
ти, що могло б же, мабуть, знайти гроші для зарплати керівникам гуртків у Зеленому, та стрималася.
Так-от, клуб цілий, в ньому тепло й тихо. Перше молодь влаш
товує, друге — ні. І розпрощала
ся я з Г. Ф. Мандрчкою та О. М.
Глазуновим, коли вони вирішува
ли: вивішувати оголошення
про
танці за кілька днів до них чи
виготовити «вічнозелену» об’яву:
«Танці в клубі щосуботи...»?
Н. ДАНИЛЕНКО,
спецкор «Молодого комунара».

Компаніївський

район.
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«Молодий комунар»
ТИЖДЕНЬ СТРІЛЬЦЯ

ПЕРШЕ СВЯТО ВЕСНИ

ЮНІ ВЧАТЬСЯ МУЖНОСТІ
Непогано підготувалися ника
оборонно-масової вої військової підготовта провели тиждень у на роботи та Тижня стрілка ки...
шому районі. Тринадцять в училищі було обрано
Щодия до добре облад
стрілецьких тирів має в оргкомітет, який очолив наного стрілецького тиру
своєму розпорядженні ра заступник директора В. М. училища приходили учні
йон, і всі вони працювали, Соломієнко. До складу всіх груп. Кращими спорт
як то кажуть, на повну комітету увійшли викла сменами виявилися О. До
потужність.
Підсумком дачі, майстри виробничо сужий, О. Весілов, О. Ар
стрілецьких змагань стали го навчання, учні учили наут,
Цапарюк,
М.
районні фінали, до яких ща. Оргкомітет розробив В. Кузьмич,
М. Коваль
потрапили кращі з кра заходи, які відбулися про та інші.
щих. Фіналам передували тягом місячника.
Частим гостем в учили наймасовіші турніри у ви
є робітнича молодь
Усі військово-патріотич щі
робничих, колгоспних та ні акції було проведено в Каиітаїїівського
цукрошкільних колективах.
рамтри етапи. Під -час першо вого заводу,
У Туріяиськін середній го. який проходив під де ках тижня у напружебозахоплюючій
школі початкова військо візом «Піхто не забутий, пій
ва підготовка — предмет ніщо не забуте» відбулися ротьбі відбулися різнома
новин, адже всього три зустрічі з ветеранами вій нітні змагання між коман
роки тому вона була вось ни, походи місцями боїв дами СПТУ та заводу.
А завершився тиждень у
мирічкою. Проте нестача партизанів під команду
‘досвіду
компенсується ванням В. В. Фсдоренка. день 69-ї річниці Радян
завзяттям і наполегливіс В училищі пройшли «Уро ської Армії та Військовотю шкільного педагогічно ки мужності». На них вис Морського Флоту. Урочис
го колективу, середній вік тупили мешканці селища ті збори, фінальні змаган
-якого становить близько ветерани Великої Вітчиз ня «Нумо, хлопці», зма
стрільців
стали
тридцяти років. Керівни няної війни О. Я. Анто- гання
кові початкової військо пов. М. П. Гстьмаинев. справжнім святом.
Фінальні районні -зма
вої підготовки Олександ Я. П. Горілов. П. В. Джеру Васильовичу Мпкнтен- вага. С. Г. Курченко, М. І. гання стрілків були орга
ку — лише
двадцять Шевцов. О. І. Довгсико. нізовані районним коміте
п’ять, він нещодавно від О. П. Олійник. Викладач том ДТСААФ та райко
комсомолу. Серед
служив у лавах Радянсь історії М. Ф. Сипліший мом
кої Армії. Отже, є що пе підготував тематичний ве дтс а а фі вськ и х ор г а 11 і з а ц і іі
редати своїм вихованцям. чір «Народ і армія єдині», колгоспів та підприємств
У. школі працює два стрі в якому взяли участь вої перше місце посіла коман
Новомиргородського
лецьких гуртки — «Юний ни Радянської Армії та да
стрілець» (для учнів 4—8 Військово-Морського Фло ремонтно - транспортного
класів) та «Влучний стрі ту — випускники учили підприємства.
Серед шкіл району кра
лець» (для стзршокласии- ща.
щими вийшли стрільці се
ків).
Девіз другого етапу мі редньої школи № 2 міста
Дирекція школи, комсо- сячника — «Захист со
1 Іовомиргорода (військо
організація ціалістичної
мольська
Вітчизни,
змагання служба в лавах Радянсь вий керівник — С. М. Ко
влаштували
«Нумо, хлопці», програма кої Армії ■— почесний і валенко). Проте є. резон
яких складалася з 17 зав священний обов’язок кож зауважити дирекції шко
дань. Тут і конкурс на ного громадянина СРСР:;. ли. Справа в тому, що їх
кращий стройовий огляд, До СПТУ завітав його ня команда здобула всьо
ї спортивні змагання, і випускник, а нині кур го 663 очка із тисячі мож
чергування на солдатсь сант вищого військового ливих. Колись в середній
кій кухні, і турнір стріль училища зв’язку Володи школі № 2 був непоганий
50-метровиії тир, який три
ців.
мир Шевченко. Він розпо роки тому було пошкод
Цікаво пройшов тиж- вів юнакам про життя та жено. Замість
ремонту
день і в Капітанівському навчання в училищі, вру його «обрізали» наполови
СПТУ-10. Протягом року чив їм наказ поглиблюва ну. І тепер школярі (до
в СПТУ проведено багато ти свої військово-політич речі. кращі в районі),
найрізноманітніших зма ні знання.
виступаючи у фінальних
гань зі спортивних та вій
Девіз третього етапу — змаганнях, знизили спор
ськово-прикладних видів, «Керівництво КПРС війсь тивні результати.
участь в яких взяли гіо- ковим будівництвом — ос
В. МОЖНИЙ,
иад тисячу чоловік. Всі нова зміцнення Батьків
голова районного ко
випускники викопали нор щини». Учні писали рефе
мітету ДТСААФ.
ми спортивного комплексу рати. оформляли альбоми,
Новомиргородський
гпо.
підготували виставку тех
район.
Для проведення місяч- нічних засобів з початко-

в

1 березня
А ЦТ (І програма)
7.00 — Ранкова зарядка.
Мультфільм. Музика. 7.30—
Час.. 8.05 — Грають В. Городовська 1 Н. Чеканова (гус
лі). 8.30 — Ритмічна гімнас
тика. 9.15 — Тираж «Спортлото». 9.30 — Вудильник.
10.00 — Служу Радянському
Союзу! 11.00 —
Ранкова
пошта. 11.30 — Кіноафіша.
;2.15 — Дитячий гумористич
ний кіножурнал «Сралаш».
12.30 — Музичний
кіоск.
13.00 — Сільська
година.
14.00 — Здоров'я. 14.45 —
Всесоюзний телеконкурс «То
вариш пісня». 15.15 — «По
кликання».
Тележурнал.
15.45 — Новини. 15.50 — В
гостях у казки. Фільм «Поки
б'є годинник». 17.15 — Це
ви можете. 18.00 — Міжна
родна панорама. 18.45
—
Роздуми
ленінградського
учителя літератури Є. Ільїна
над листами телеглядачів.
19.45 — Новини. 19.55 —
Телефільм «До розслідування
приступити», «Версія». 2 се
рія. 21.00 — Час 21.40 —
Концерт Ні. Вичевської і ан
самблю «Спірітуел» (ЧССР).
22.20 — Вас
запрошують
майстри фігурного катання.
23.30 — Новини. 23.35
Баскетбольний огляд.

▲

♦
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10.00 — Новини. 10.10
Ритмічна гімнастика. 10.40 —
Любителям балету. 11.20 —
Художнііі телефільм «Муж
ність» 6 серія. 12.25 — Спі
вають сріблясті труби. Му
зичний фільм. 12.45 — «До
джерел краси».
Репортаж
про республіканське дитяче
фольклорне свято. 14.15 —
Літературна карта України.
Наш Пушкін (Кіровоград па
Республіканське телебачен
ня). 15.00 — «Село і люди».
15.30 — Імпровізація. Естрад,
на програма, 16.00 — Сла
ва солдатська. 17.00 — До
70-річчя Великого Жовтня.
Живе слово». У братнііі Лат
вії. 17.45 — Мультфільм на
замовлення. 18.45 — «Весни,
на елегія». Фільм-концерт.
19 00 — Актуальна камера.
19.35 — «Сонячні кларнети».
Самодіяльні художні колек
тиви Дніпропетровської об
ласті. 20.45 — На добраніч,
діти. 21.00 — Час. 21.40 —
Художній телефільм «Муж
ність». 7 серія. 22.45 — Ак
туальна камера.

А ЦТ (II програма)

Сьогодні, за лютневої погоди,
Під льодом ледве-ледве жебонить
Мала сльозинка рідної природи —
Минулої зими маленька мить.
В снігах лютневих ледве що видніє —

Чи річечка маленька, чи струмок, —
Немов весни прийдешньої надія,
Немов тонкого літепла димок...
Петро СЕЛЕЦЬКИЙ.
Фотоетюд В. ГРИБА.

Міжнародний жіночий день 8 Бе
резня — приходить до нас з прием
ними клопотами, особливо для чоло
віків.
Завітайте до магазинів «Галанте
рея — парфюмерія» та універмагів
споживчої кооперації. Тут вам за
пропонують різноманітні святкові на
бори, дадуть кваліфіковану пораду
щодо вибору подарунка.
Хорошим подарунком можуть ста
ти хустки з натурального шовку, шер
стяних чи синтетичних тканин, модні
сумочки різних моделей і призначен
ня.
Вигідно1 підкреслять жіночу вроду
ювелірні прикраси.
Вибираючи парфуми і косметичні
набори, пам'ятайте про смаки тих,
кому вони призначаються.
Завжди доречний подарунок
книги, грамплатівки, сувеніри, витон
чені кришталеві вироби.
Ласкаво просимо до магазинів спо
живчої кооперації!
УКООПТОРГРЕКЛАМА.

8.00 — На зарядку ставай!
8.20 — Телефільм «Здрастуй
те. Гульнора
Рахі.мівпа».
9.25 — Пісні країни Наірі.
9.50 — Російська мова. 10.20
— Концерт
Г. Чепни-Стефапської в Желязовій Волі
(ПНР). 10.50 — Програма Ле
нінградської студії телеба
чення. 12.10 — Світова ху
дожня література. О. Пушкін.
«Євгеній Онєгін». ЛІтеиатупні етюди. 13.10 — КВН-87.
Зустріч за вихід у півфінал.
Участь беруть команди: Мос
ковського інженерно - буді
вельного інституту ім. В. Куйбишева. Севастопольського
приладобудівного інституту і
МХТІ ім. Менделєєва. 15.10 —
«Тео Адам запрошує». Кон
цертна програма із
НДР.
10.25 — Світ і молодь. 17.00
— Баскетбол.
Чемпіонат
СРСР. Чоловіки. ЦСКА —
«Жальгіріс». 18.45 — Доку
ментальний фільм. 19.05 —
Мультфільми. 19.40 — Нау
ково . популярний
Фільм
«Художник Борис.
ІЦербаиов». 20.00 — Вечірня казка
20.15 — Реклама 20.20 —'
із скарбниці світової музич
ної культури. І. Стоавінський. «Весіллячко». Виконує
Московський камерний хор
під керуванням В, МІніиа.
21.00 — Час. 21.40 — На ек
рані — кінокомедія. «Зай
чик».

Редактор
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ЮНАКИ І ДІВЧАТА!
Якщо Ви бажаєте здобути освіту і
спеціальність, вступайте до Бобринецького СПТУ № 32.
Училище готує робітників таких спеціальностей:
.Тракторнст-машнніст широкого профілю з одночас
ним здобуттям загальної середньої освіти, спеціаль
ностей водія автомобіля категорії «С» і слюсаря-ремонтника (строк навчання — 3 роки);
■тракторист - машиніст (строк навчання — 1 рік);
тракторист - машиніст (строк навчання — 8 міся
ців).
До’училища на навчання строком 3 роки прийма
ють осіб з освітою 8 класів без екзаменів..
На однорічні курси приймають осіб з освітою 8—10
класів, на восьмнмісячні курси — осіб, які мають се
редню освіту.
Для вступу необхідно подати:
документ про освіту, (оригінал), свідоцтво про на
родження або паспорт, довідку з місця проживання,
три фотокартки 3X4 см.
Початок занять — І вересня.
Учнів, зарахованих на трирічне й однорічне навчан
ня забезпечують триразовим харчуванням, обмунди
руванням, стипендією, гуртожитком і підручниками.
Учні, зараховані на восьмнмісячні курси, одержу
ють стипендію 96 крб. на місяць. їх забезпечують
гуртожитком і підручниками.
В училищі працюють гуртки художньої самодіяль
ності, технічної творчості, предметні гуртки та спор
тивні секції.
Осіб, які закінчили училище, приймають на навчан
ня до вищих та середніх навчальних закладів на піль
гових умовах.
Адреса училища: Кіровоградська обл„ м. Бобринець, вул. Димитрова, 1.
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