
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ЗБОРИ ті відбулися за 
кілька днів до оголо

шення ударного комсомоль
сько-молодіжного двомі
сячника. Звісно, що чле
ни кормодобувного загону 
нашого господарства не 
відали про цінну ініціати
ву колег з Новоукраїн- 
ського району. Але саме 
тоді, всебічно зваживши 
свої можливості, враху-

Г ----------  туРБота і комсомольська!
ні на мить не сумніваюся: 
слово наших кормодобув- 
нпків не розійдеться з ді
лом. Що це так — під
тверджує кожний день ро-

Виклик приймаємо!
вавши досвід та прорахун- 
ки попередніх років, мо
лоді механізатори одно
стайно вирішили: є всі 
можливості боротися за 
створення півторарічного 
запасу фуражу. Більше 
того, річний план заготівлі 
сіна — 980 тонн — можна 
перекрити вже з першого 
укосу. Головний агроном 
колгоспу Сергій Денисо
вич Лпсснко після огляду 
полів підтвердив: оптимізм 
той небезпідставний, 
жен гектар люцерни 
даватиме в зеленій
близько 220 центнерів.

Отож опубліковані в 
«Молодому комунарі» роз
повідь про роботу моло
дих механізаторів кол
госпу імені Жданова та 
умови соціалістичного 
змагання на заготівлі кор
мів додали впевненості і 
нашим хлопцям. Вони 
прийняли виклик новоук- 
раїнців на соціалістичне 
змагання.

Важко зараз, коли кор
мозаготівля в розпалі, 
щось категорично стверд
жувати. Але особисто я

ко- 
вп- 

масі

НАПЕРЕДОДНІ

Бпевнено наближаються до поставленої мети 
битися найвищої продуктивності праці на кормовому 
полі, заготовити на зиму півторарічний запас фура
жу — кормодобувними колгоспу імені Жданова Но- 
воукраїкського району. Ініціатори обласного соціаліс
тичного змагання вже завершують косовицю багато
річних трав і скиртування сіна.

Серед правофлангових трудового суперництва в 
господарстві — комсомолець Ігор Лаврусенно. КІРом 
він збирає люцерну на зелений корм, норми виробіт
ку щодня виконує на 135—150 процентів. На агрегаті 
молодого механізатора майорить перехідний Червоний 
вимпел.

На знімну: комсомолець Ігор ЛАЕРУСЕННО. 
Фото В. ГРИБА.

боти. Ударної, самовід
даної. Ось оперативне зве
дення: «10 червня — ско
сили люцерну на 42 гекта
рах, заклали 76 тонн сіна. 
11 червня — покладено у 
валки зелену масу на 46 
гектарах, 70 тони сіна від
транспортовано на кормо
вий двір...». До речі, за
кладаємо сіно тільки з ак
тивним вентилюванням.

Механізовані 
бувні ланки, 
помічниками 
тракторних бригад Васи
лем Гожим та Віктором 
Бондаренком, працюють в 
різних місцях. Але з ре
зультатами роботи за ко
жен попередній день парт
нери по трудовому супер
ництву добре обізнані. До
помагає тут штаб по про
веденню «зелених жнив», 
котрий координує змаган
ня. Начальник штабу — 
головний зоотехнік кол
госпу, член райкому ком
сомолу Ігор Глотов.

Тепер саме час сказати 
про організацію робіт без
посередньо в полі. Кожна 
ланка має в своєму роз
порядженні по дві косар-

кормодо- 
очолювапі 

бригадирів

ки, підбирачу та наванта
жувачу, по два трактори 
та три автомобілі для від
везення сухого сіна. Без
посередньо біля скирт 
(розміщені вони непода
лік МТФ та комплексу по 
відгодівлі молодняка) пра
цює два стогомети. Пра
цюють кормодобувним 
весь світловий день, аж 
поки не впаде роса. Для 
ефективнішого використан
ня техніки практикуємо 
скорочені вахти, коли, 
скажімо, за кермо косар
ки на годину-півтори сі
дають водії автомашин чи 
трактористи, які відвозять 
сіно. А їхні товариші в 
цей час мають можливість 
пообідати, трохи перепо
чити.

Штаб, про який я вже 
згадував, визначає й пра
вофлангових індивідуаль
ного соціалістичного зма
гання. Нині ного очолю
ють молоді механізатори 
Микола Безкоровайний, 
Іван Горбатовськпй, Ана
толій Віденко.

Про ентузіазм комсо
мольців, їхнє прагнення в 
строк завершити швидко
плинну кампанію сінозби
рання свідчить і той факт, 
що навантаження на ко
сарку нині складає не 
менше 10—12 гектарів за 
зміну при плані 7.

М. КУЛИК, 
голева правління кол
госпу імені Чкалова. 

Петрівський район.

О ИСОКІ врожаї кормових 
культур збирають що

року в колгоспі імені Лені
на. Це дозволяє створювати 
півторарічний їх запас, а, 
значить, і збільшувати ви
робництво молока та м’я
са. У минулій п’ятирічці, 
наприклад, середньоріч
ний надій молока на ко
рову в господарстві ста
новив 3205 кілограмів, а 
торік — 3898. Нині тут 
доягь щодоби близько 11 
кілограмів молока на ко
рову.

Вирішальну роль у під
вищенні продуктивності 
молочного стада відіграє 
сіно. Цього року заплано
вано припасти його 
2 тонни на корову, 
жу — по 1,5 тонни.

Раптовий грозовий 
прошумів над люцерно
вим полем другого від
ділка саме тоді, коли все 
було готове до підбиран
ня валків. Шість екіпажів 
уже випробували свої 
прес-підбирачі в загінках 
і чекали команди, щоб 
розпочати роботу. Напо
готові були також «ЗІЛи», 
«Колхіди», «КамАЗи».

Але команди не було. 
Замість неї блиснуло, за
гриміло, важкі краплі до
щу впали на сухе сіно. 
«Треба давати відбій, — 
подумав головний агро
ном колгоспу П. І. Апос
толов. — Сьогодні на 
цьому полі роботи не бу
де — сіно надто вологе,..».

А невдовзі його «Нива» 
вже мчала на шосте кор
мове поле, яке, здавало
ся, дощ обійшов сторо

по 
сіна-

дощ

ною. Іскра радості загра
ла в очах агронома, коли 
відчув у руках сухе сіно.

— Можна тюкувати! — 
коротко мовив.

Але недовгою була та 
радість. З протилежного 
боку поля показався 
«уазик» заступника го-

3 п’яти механізаторів, що 
працюють на самохідних 
комбайнах Є-302 і КПС-5Г, 
три — комсомольці: Олек
сій Стеценко, Віктор Ка- 
сян І Олександр Гавриш. 
Вони змагаються зі своїми 
наставниками В. М. Мете
лицею та О. І. Адамовим,

менше сімдесяти гектарів 
буде!

— Косарки не підводять?
— Буває. Але ж наші 

слюсарі-наладчики на чо
лі з Костянтином Петро
вичем Карнауховим своє 
діло знають. Та й запчас
тин і вузлів вистачає —

РЕПОРТАЖ

Спільними зусиллями
справжня

ще надія 
найвіддале-

лови колгоспу О. О. Лог
винова.

— Не спішіть! — зупи
нив він механізаторів, ви
ходячи з машини. — Пів- 
поля зачепила 
злива.

Залишалася 
на четвертий,
ніший відділок. Але й там 
чекала невдача: дощу, 
щоправда, не було, але 
валки не встигли підсохну
ти після косовиці.

«Сьогодні підворушимо, 
переверне/ио, і завтра бу
дуть готові, — заспокою
вав себе агроном. — Усе 
надолужимо: техніки ви
стачає, механізаторів
теж...».

— Хто ж очолює екіпа
жі?

— Комуніст Л. X. Архи
пенко, досвідчені механі
затори К. І. Вінту, І. П. 
Кравчина, М. І. Чемерис, 
В. М. Ревінський. Комсо
мольський екіпаж довіри
ли Леоніду Руденку.

А кесарям дощ не за
вада. То ж робота йшла 
повним ходом, з переви- 
конання/л змінних норм.

ні в чому 
чись їм.

— А як же інакше? А то, 
чого доброго, дівчата об
женуть на своїх трактор
цях Т-25 з косарками, — 
жартома зауважив Олек
сандр Гавриш.

— Які дівчата?
— Трактористки садо

вого комплексу. Аж шіст
надцять косарів у барвис
тих хустинах допомагають 
на/л заготовляти сіно, — 
додав Віктор Касян.

«Косарі в хустинах» 
ме полуднували під 
кішною лісосмугою, 
рував гарячий борщ, 
титно пахло м'ясом,
чаною кашею. Куховарка 
Г. М. Зрайлова пропону
вала добавки. Легенький 
вітерець доносив пахощі 
білої акації, свіжокоше- 
них трав.

— Смачного! — приві
тався секретар парткому 
В. М. Недовоз.

— Дякуємо! Несмачно
го Ганна Мефодіївна нам 
не готує!

— А як працюється?
— Добре! І сьогодні не

не поступаю-

са- 
роз-

Па- 
апе- 
гре-

простоювати не доводить
ся.

Костянтин Петрович не 
тільки 
високого класу. Він ще й 
визнаний вихователь 
лоді. І в тому, що всі мо
лоді трактористки працю
ють на совість, значна за
слуга і їх наставника — 
ветерана праці, комуніста 
Карнаухова. Добре тру
дяться Поліна Осішна, Та
мара Дегтярьова, Вален
тина Дудник, Тамара Ав- 
тушева, Валентина Гара
щук.

Не заважають дощі і 
молодіжній ланці кормо- 
дебувників свинотовар
ного комплексу, очолю
ваній партгрупоргом Л. Ф. 
Маценком. її завдання — 
готувати зелені корми до 
згодовування свиням, ви
готовляти трав’яне бо
рошно. Двома агрегатами 
СБ-1,5 його вже виробле
но близько 100 тонн, що 
становить третину плано
вого завдання.

— Буде значно біль
ше, — говорить Леонід 
Федорович. — 3 року в

слюсар-наладчик

мо-

У «Молодому комунарі», 
вже повідомлялося про те, 
що трудівники Ульянов
ського цукрозаводу висуч 
нули кандидатом V депу-з 
тати до обласної Ради на
родних депутатів молодо-: 
го тесляра своєї ремонтно- 
будівельної дільниці А. Ша- 
верського. А днями в про
сторому будинку культу
ри підприємства «Ювілей
ний » відбулася зустріч 
представників трудових: 
колективів підприємств, 
установ і навчальних за
кладів райцентру з канди-і 
датом цукровиків.

Вступною промовою зу- 
стріч-збори відкрила член 
бюро райкому партії, — 
лова виновному 
Ради народних 
Г. Д. Сольсьна. 
особа кандидата, інженер- 
конструктор цукрозаводу 
В. Д. Кучеренно розповів 
про трудовий шлях А. О« 
Шаверського, його актив
ну участь у громадському 
житті.

Потім виступили опера
тор міжгосподарської _ пе
ресувної механізованої ко
лони Н. Г. Руда, слюсар 
ремонтно - транспортного 
підприємства М. В. Захари- 
шин, лаборантка хлібо
приймального підприєм
ства В. П. Тарасова, заві-і 
дуючий оздоровчою діль
ницею цукрозаводу В. А. 
Кучеренко, вчителька Уль
яновської восьмирічної 
школи № З 3. Т. Заїка та 
кіномеханік районного 
вузла зв'язну Л. Г. Балла.

Перед учасниками збо
рів виступив А. О. Шавер- 
сьний. Він розповів про 
трудові будні, успіхи ре
монтників цукрозаводу, 
схвильовано і щиро подя
кував виборцям за до
вір’я.

Л. БАЖАТАРНИН.
м. Ульяновка.

Клуб

• • г°-. районное 
депутатів 
Довірена

ДІЛОВИХ
рік перевиконуємо 
дання.

Мине небагато часу, 
косовицю люцерни на всій 
600-гектарній площі бу
де завершено. Всупереч 
складним погодним умо
вам робота проводиться 
в оптимальні строки. В 
покоси ляже соковита тра
ва в стадії бутонізації. А 
це гарантія того, що фу
раж буде багатим на по
живні речовини, каротин.

Чимало роблять для 
збереження високих якос
тей сіна нового врожаю 
і колгоспні електрики.

— Маємо все необхідне 
для забезпечення актив- | 
ного вентилювання цінно
го корму, — говорить ін- 
женер-електрик А. Г. Ча
бан, — капітальні криті 
сіносховища місткістю на 
4 тисячі тонн, відповідне І 
обладнання.

Не запишаються осто- 
оонь кормозаготівлі шко
лярі середніх і старших 
класів місцевої школи. Во
ни випасають близько 1000 
голів молодняка великої 
рогатої худоби, який утри
мується в шести літніх за
гонах. Частина юних по
мічників працює на фор
муванні густоти посівів 
кормових гарбузів, дбаю
чи про майбутній врожай 

• соковитих кормів,
В ОСТРОВЕРЙОВА, 

громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

Знам’янський район.

зустрічей
УВАГА! УВАГА!

УВАГА!

Наступна зустріч у

«Клубі ділових зустрі-

чей» — з начальником

відділу боротьби з роз-

краданням соціалістич-

ної власності управлін-

ня внутрішніх справ обл-

внконкому Віталієм !ва-

новичем КОРН1ЙЧУ-

КОМ.

Шановні читачі! Ре-1 
дакція запрошує взяти і 
активну участь у засі
данні клубу. Запитуйте 
про стиль і методи ро
боти міліції зі злодіями, 
спекулянтами хабзріш- І 
нами. Можуть виникнути | 
запитання з приводу бо
ротьби з нетрудовими 
доходами, індивідуаль
ної трудової иіяльвості 
населення... Можете на
водити конкретні випад
ки. конфліктні ситуації, 
пояснити, які вам. бе
реться В. І. Корнійчук.

Запитання надсилай
те на адресу редакції 
газети з поміткою «Клуб 
ділових зустрічей».



2 стор «Молодий комунар»
18 червня 1987 року

Нинішні вибори до місцевих Рад народних депута
тів мають чимало відмітних рис, породжених атмо
сферою перебудови, що дедалі більше визначає зміст 
виробничого й громадського життя у трудових ко
лективах. Серед цих рис — запровадження багато
мандатних округів, висування не одного, а кількох 
кандидатів у депутати в ході передвиборних зборів 
тощо. Підвищенню активності виборців сприяє масо
во-політична робота по роз’ясненню рішень XXVII 
з’їзду партії, січневого (1987 р.) Пленуму ЦК КПРС.

Треба сказати, що підготовка до виборів стала 
складовою підготовки до 70-річчя Великого Жовтня, 
посприяла дальшому поглибленню соціалістичної де
мократії. Разом з тим вона засвідчила, що в області 
ще не скрізь готові до проведення виборів в умовах 
розширення гласності. Тому розмову із секретарем 
виконкому обласної Ради народних депутатів В. А. 
Долиняком кореспондент «Молодого комунара» по
чав із такого питання:

КОР.: Мені довелося 
бути на передвиборних 
зборах на одному з під
приємств Бобринця. Чо
тирьох чоловік висунули 
робітники в ході дебатів 
на обрання кандидатом в 
депутати районної Ради. 
Але коли почалося голосу
вання, то всі (і ті, хто 
пропонував інші кандида
тури) проголосували за 
першу. Головуючий при
пинив подальше голосу
вання. Як би ви оцінили 
таку організацію передви
борних зборів?

В. А. ДОЛИНЯК: Мож
на з певністю сказати, що' 
в колективі не було про
ведено відповідної роз’яс
нювальної роботи. Адже 
той, хто по-щирості вису
ває «свою» кандидатуру, 
мав би й голосувати за 
неї. В тому ж і є суть по
глиблення демократії, щоб 
кожен зміг віддати свій 
голос за людину, яка, на 
його думку, найкраще 
справлятиметься з депу
татськими обов’язками.

Мушу сказати, що там, 
де агітатори попрацювали 
з людьми як слід, збори 
проходили зовсім по-ін
шому. З кількох кандида
тур кандидатом у депута
ти ставав тон. за кого бу
ло віддано найбільше го
лосів. Приміром, готую
чись до- проведення вибо
рів на багатомандатних 
округах, члени окружних 
виборчих комісій з’ясува
ли суть експерименту в 
першу чергу для себе, щоб 
потім давати кваліфікова
ні консультації, поради 
тим, хто прийде на агіт
пункти виборчих дільниць.

В Гайворопському районі, 
де проходитиме експери
мент, немало агітаторів 
включилися в індивідуаль
ну роботу з виборцями за 
місцем проживання.

КОР.: Чи не можна до
кладніше пояснити, що 
означає поняття «багато
мандатнії округ»?

В. А. ДОЛИНЯК: Такі 
округи ще називаємо ук
рупненими. В кожному з 
них об'єднуються, скажі
мо, три колишні виборчі 
округи. По такому округу 
має' бути обрано три де
путати, а балотується, 
приміром, п’ять. Мандати 
депутатів одержують троє 
з п’яти, за яких віддано 
найбільше голосів. Решта 
кандидатів стає так зва
ними «резервними» депу
татами, — тобто,- з пра
вом дорадчого голосу.

КОР.: Як же сприйняли 
виборці дальшу демокра
тизацію в проведенні ви
борів...

В. А. ДОЛИНЯК: Про 
це можна судити з їхньої 
активності, ініціативності 
в ході передвиборних збо
рів. Так, лише в 340 ви
падках із 17 069 лід час 
таких зборів було запро
поновано по одному пре
тенденту на звання кан
дидата в депутати. На 
решті зборів обговорюва
лися 2—3 претенденти. З 
них кандидатами стали ті, 
хто користується найбіль
шою підтримкою у колек
тиві.

Приблизно 500 чоловік 
з числа тих, хто передба
чався найімовірнішим 
претендентом на кандида
та у депутати, підтримки

в трудових колективах не 
одержали. На мою дум
ку, це, з одного боку, свід
чить про дальше утверд
ження засад демократії, а 
з іншого — про незнання 
певною частиною місце
вих органів настроїв се
ред людей, а також наяв
ність «дутих» авторите
тів...

КОР.: Буваючи на ви
борчих дільницях, я звер
нув увагу, що вони оформ
лені не так, як до цього...

В. А. ДОЛИНЯК: Ми 
просто врахували, заува
ження людей з приводу 
того, що кабіни для голо
сування розташовані не 
зовсім зручно — збоку від 
виборчих урн, так, що час
тина виборців під час го
лосування туди просто .не 
заходила. Для забезпечен
ня справді таємного голо
сування треба, щоб усі 
учасники виборів' пройшли 
через кабіни. З метою за
безпечити це ми її внесли 
зміни в обладнанні типо
вої виборчої дільниці.

КОР.: В останніх доку
ментах партії йшлося про 
тс, що на керівні та ви
борні посади слід сміливі
ше вибирати молодих.

В. А. ДОЛИНЯК: Це 
підказано самим життям. 
1 підтвердженням тому— 
підсу м ки передвибор них 
зборів, які проходили в 
умовах поглиблення де
мократії. Певно, трудові 
колективи покладають не
мало надій на енергію і 
знання молодих, бо серед 
кандидатів у депутати на 
нинішніх виборах молоді 
значно більше, ніж це бу
ло на попередніх виборах

Ще один наслідок даль
шої демократизації — 
значно більша, порівняно 
з минулими виборами, 
змінюваність кандидатів у 
депутати. Це значить, що 
перебудова мобілізує для 
депутатської діяльності 
більше молодих, свіжих 
сил, що школі' управлін
ня народною державою 
пройде більше людей.

Вів розмову 
П. СЕЛЕЦЬКИЙ.
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«ДЕФІЦИТ...ПРИ НАДЛИШКУ»
Так називалась критич

на коресионденц.я за під
писом комсомольських 
«про-жектористів», опублі
кована у нашій газеті 23 
травня цього року. У рей
довому матеріалі йшлося 
про недостатнє постачан
ня населення міста Зна
ні яііки безалкогольними 
напоями і причини, які по
роджують цю проблему.

На критичний виступ 
газети прийшла відповідь 
від начальника управління 
харчової промисловості Кі
ровоградського облагро- 
прому М. М. Климчука:

— Роботу цеху безалко
гольних напоїв Знам’ям
ського заводу продтоварів 
розглянуто на технічній 
раді управління. Для по
ліпшення торгівлі квасом 
Знам’янському міськви
конкомові запропоновано 
збільшити кількість цис
терн для квасу. За фон
дами другого кварталу 
цього року виділена пляш- 
комияна машина продук
тивністю 6 тисяч пляшок 
на годину.

На засіданні технічної 
ради керівництву заводу 
було вказано на недостат
ню увагу до збільшення 
виробництва безалкоголь
них напоїв. Так, якщо то
рік в порівнянні з 1965 ро
ком в цілому по управ
лінню виробництво напоїв 
було збільшено на 32 від
сотки, то 3 нам'ямський 
завод па 7 відсотків зни
зив. Не виконується та
кож вказівка Держагро- 
«рому УРСР про органі
зацію двозмінної роботи 
цеху у весняно-літній пе
ріод.

У зв'язку з вказівкою 
директивних органів про 
боротьбу з пияцтвом та 
алкоголізмом згідно по-

станови Ради Міністрів
УРСР від 4 листопада 
1985 року № 403 «Про за
ходи щодо збільшення ви
робництва І поліпшення 
торгівлі безалкогольними 
напоями і мінеральними 
водами» підприємствам 
управління доведено зав
дання збільшити вироб
ництво напоїв у 3 рази. 
Знам’янському заводові, 
зокрема, доведено план на 
нинішній рік 220 тисяч де
калітрів, потужність цеху 
— 270 тисяч. Коефіцієнт 
використання виробничої 
потужності за планом 81 
процент.

На технічній раді були 
висловлені критичні за
уваження відповідним пра
цівникам управління за 
послаблену увагу до Зна- 
м’янського заводу прод
товарів, зокрема, до цеху 
безалкогольних напоїв. їх 
також зобов’язано вжити 
невідкладних заходів, аби 
усунути виявлені газетою 
недоліки.

«НА ЧИЇЙ
СОВІСТІ 
НЕДОРОБКИ?»

Гострий сигнал під та
ким заголовком газеїа на
друкувала 26 травня. На
передодні літнього оздо
ровчого періоду спеціаліс
ти Кіровоградської міської 
санепідемстанції провели 
рейдову перевірку: як під
готувались до сезону піо
нерські табори обласного 
центру? Виявилось, лише 
в одному таборі не сиді
ли, склавши руки. У рей-

довому матеріалі вказува
лись недоробки і їхні ви
нуватці. Відповідь поки 
що надійшла від заступ
ника голови правління 
облспоживспілки Б. В.Ле- ; 
ти:

— Факти у кореспонден
ції підтвердились. Вжито 
заходів щодо безвідмовно
го виконання розпоряд
ження облспоживспілки 
№ 194-р від 23 травня 
цього року «Про допуще
ні недоліки н невідкладні 
заходи прискорення й за
безпечення якісної підго
товки матеріальної бази 
піонерського табору «Ор
лятко» до оздоровчого се- ; 
зону 4 987. року».

Складено конкретний 
план робіт із вказанням 
строків виконання й від
повідальних за це осіб. 
Контроль покладено на 
заступників голови обл- 
сноживсиілки по капіталь
ному будівництву і кад
рах. Щодня з 26 травня 
проводились планування, 
на яких підбивались під
сумки зробленого і стави
лись завдання на наступ
ний день. Робота забезпе
чувалась матеріальними і ■' 
трудовими ресурсами.

Ці та інші заходи дози о- і 
лили піонерський табір і 
«Орлятко» здати у строк 
без недоробок. Нині табір 
функціонує добре. Претен- | 
зій в адміністрації табору І 
до облспоживспілки ке- і 
має. і

ВІД РЕДАКЦІЇ: Оздо- І 
ровчиіі сезон почався: кві
тує піонерське літо в та
борах. Як їм там, піоне
рам? Про це редакція хо- • 
че дізнатись і від інших 
організацій, які критику
вались 26 травня в корес
понденції «Йа чиїй совісті 
недоробки?».

ВІДМОВЧАЛИСЯІ що ж райкомівці?

Знайомтесь: кандидат у депутати Ленінсьної районної Ради народних депутатів 
м. Кіровограда по виборчому онругу № 8 Любов ВЕЛИКА. Комсомолка працює 

оператором Головпоштамту, відзначається не лише сумлінністю в роботі, але н 
організаторськими здібностями, активністю в громадському житті колективу.

Фото В. ГРИБА, "*

Кореспонденція, відгук
нутися на яку редакція 
письмово запросила п’ят
надцять райкомів комсо
молу, називалася «А кан
дидати не об'явилися» й 
була надрукована в но
мері «Молодого комуна
ра» за 26 лютого ц. р. 
Йшлося по суті про зрив 
занять обласної школи 
молодого лектора-атеїс- 
та; причиною стала неяв
ка слухачів.

З моменту публікації 
минуло майже три місяці, 
редакція одержала від
повіді з Маловисківсько- 
го, Олександрівського, 
Пегрівського, Новоукоаїн-

ського райкомів та Світ- 
ловодського міськкому 
ЛКСМ України. Але від
повіді ці не відзначаються 
діловитістю і конкретніс
тю. Так, з Малої Виски 
повідомили: «Було вияс
нено причини неявки двох 
слухачів на заняття», не 
вважаючи за потрібне на
звати ці причини. Із Світ- 
ловодська не приїхали 
одразу чотири слухачі, і у 
всіх виявилося «залізне 
алібі»: двоє були призва
ні на військову перепід
готовку, один поїхав на 
сесію, а ще одного затри
мали сімейні справи. Не 
сумніваючись у праздивос-

ті подано; інформації, 
все ж хочемо запитати 
секретаря міськкому
С. Вераейка: невже у мі
ському комітеті ЛКСМУ 
не знали зарані, що один 
із слухачів їздитиме на 
вузівські сесії? А якщо 
знали, то навіщо рекомен
дували в ШМЛ?

Зовсім не відгукнулися 
на тривожну публікацію 
в газеті, незважаючи на 
письмові нагадування, 
Бобринецький, Голованів- 
ський, Гайворонський, Доб- 
ровеличківський, Долян- 
ський, Олександрійський, 
Онуфріївський, Устинів- 
ський райкоми та Знам'ян- 
ський міськком ЛКСМУ.

А дощі йдуть...
У квітні цього року від 

мешканців обласного цепт- 
і ру (вулиця Ровенська, 5. 

квартири з третьої по 
восьму) надійшов лист, у 
якому вони скаржились 
на вкрай несприятливі по
бутові умови у своєму бу
динку: стіни сирі, віконні 
рамц погнили, у дверях 
щілини, все розвалюється, 
весною і за дощової по
годи в сараї набігає во
да. дрова так замокають, 
що й не розтопити ними, 
у колонках води два ро
ки немає і т. ін.

Листа цього ми направи
ли у виконком Кіровської 
районної Ради народних 

V

депу.атів м. Кіровограда. 
Відповідь не забарилась. 
Ось вона, за підписом го
лови виконкому В. Є. 
Александровича:

— Комісією виконкому 
райради розглянуто ко
лективний лист громадян 
з вулиці Ровеиської. Фак
ти підтвердились. Буди
нок давньої забудови, на
лежить до малоцінного 
житлового фонду, однак 
до ветхих також не нале
жить. Що стосується бла
гоустрою подвір'я, то з 
даного питання в житло
во екс п л у ата цін не об'єд - 
нання міськвиконкому на
правлено листа: проблему

ВІДПИСАЛИСЯ

розв'язати по суті. Питан
ня забезпечення благо
устроєним житлом роз'яс
нено заявникам 17 квітня 
цього року на місці.

Знову, вкотре на серйоз
ну скаргу, отримано ось 
таку формальну відписну. 
г!е вказуються ні строки 
забезпечення людей жит
лом, ні гарантії.. Простіше, 
звичайно. Написати: «Роз’
яснено заявникам...». Лю
ди скаржились в редакцію, 
і тому редакції повинно 
так само роз’яснюватись, 
як і заявникам: конкрет
но, з цифрами і фантами. 
а *Є загаг-ьнигаи словами...

А тим часом дощі ідуть, 
колонка не працює... Як 
на це реагує житлово-екс
плуатаційне об’єднання мі
ськвиконкому? Щоб «проб
лему розв’язати по суті...».

I
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ІСТОРІЯ утворення сек= 
ції дельтапланеризму в 

Олександрії бере свій по
чаток з 1979 року: саме 
тоді молодий інженер Ва
лентин Чеботарьов у жур
налі «Моделист-конструк
тор» натрапив на статтю 
про цей вид спорту. Так 
народилася ідея створення 
ам.ного дельтаплана. По- 
чтя пошук спеціалістів, 
тих, хто міг би допомогти 
порадою. На жаль, у місті 
таких фахівців не було. 
Чеботарьов вирушає до 
Одеси, а додому поверта
ється з численнями крес
леннями, фотографіями, 
різноманітною технічною 
документацією дельтапла
нів.

А ще мріяв Чеботарьов 
побачити апарат в дії? Він

На крилах S
дельтапланів
знайомиться з викладачем 
Кіровоградського інститу
ту сільськогосподарського 
машинобудування 1О. І. 
Проценком, який вже мав 
дельтаплан власної кон
струкції. Проценко демон
струє техніку польотів, за
прошує олсксандрійця до 
тренувань.

Невдовзі Чеботарьов 
почав пошук однодумців. 
Першими його підтримали 
колеги по Олександрійсь
кому заводу підйомно- 
транспор гнаго устатку
вання Р. С. Крисін, 10. А. 
&>шко, В. Срібний, 
іє Копдрескул. З необхід
ними матеріалами допо
могли однодумці в Кіро
вограді, дсчцо підшукали 
в рідному місті. Вивчали 
спеціальну літературу, до
світ інших, а вечорами 
збиралися в майстерні. 
Кроілн, свердлили, клеї
ли, шяли... У тон же час 
Чеботарьов кожного ви
хідного приїздиу до Кіро
вограда на тренування. 
Тоді ж здійснив свій пер
ший політ.

У лютому 1980 року бу
ло збудовано власний 
дельтаплан. Для його ви
пробувань вибрали одну з 
балок за містом. Однак 
Ч*^з безвітря спроби успі
ху не принесли.

І все ж дельтаплан під
нявся у повітрі! І хоч сам 
політ не був класичним, 
ентузіасти раділи. Невдов
зі тренування дальтаплане
ристів стали регулярни
ми. Стартовим майданчи
ком спортсмени обирають
зовнішні відвали вугільних 
розрізів «Морозівський» га

ЗАХОПЛЕННЯ

«Бандурівський» виробни
чого об'єднання «Олек- 
сандріявугілля». І нині тут 
проваляться тренування 
та змагання, це місце Че
ботарьов помітив ще за
довго до народження сво
го першого апарата.

Саме в тон час проходив 
пленум Центрального ко
мітету ДТСААФ респуб
ліки, на якому було офі
ційно затверджено Феде
ра ц і ю де л ьт а п л а нер из м у 
України. У роботі плену
му брали участь і Процен
ко з Чеботарьовим. Після 
цього олександрійську сек
цію визнають в міському 
комітеті ДТСААФ, реєст
рують у міському виконав-

чому комітеті. Клуб здо
був офіційний статус.

Молодь міста зацікави
лась новою секцією — гру
па ентузіастів виростає до 
тридцяти чоловік. Та дель
таплан був лише один. 
Необхідні нові апарати, а 
проте головною пробле
мою залишалася нестача 
м а і ер і а л і в, устатк ува пня, 
інструментів тощо.

На прохання нащадків 
Дедала відгукнулися- ке
рівники житлово-кому- 
нальнбго господарства 
виробничого об'єдання 
«Олександріявугілля» А 
весною того ж року відбу
лися перші обласні зма
гання з дельтапланериз
му. Олсксандрійці взяли 
участь усією командою. 
Першим чемпіоном облас
ті стан Чеботарьов, який 
обіграв навіть свого вчи
теля Проценка. Ці змаган
ня прискорили розвиток 
нового на Кіровоградщи- 
ні виду спорту. Уже зго
дом дельтапланеризм здо
був прописку і в Знам'ян
ці.

Нині в розпорядженні 
олександрійських спорт
сменів сім навчально- 
тренувальних апаратів, 
один спортивний. Ентузі
асти самостійно збудували 
мотолебідку, з допомогою 
якої здійснюють старій 
практично з пологого май
данчика. Висота польоту 
у триста метрів для них 
вже не межа. Проводиться 
цікава робота і по ство
ренню дельтаплану на ба
зі мотоциклетного двигу
на. ■§

В. ЧЕБИШЁВ.
м. Олександрія.
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Кілометри пам’яті

S
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Уже сутеніло, коли ми 
поверталися з Кривого Ро
га до Долипської. Швид
кісна автомобільна магі
страль прийняла н нашу 
«Ниву», позначену білим 
голубом на лобовому склі: 
символ миру вітав зустріч
них широким розмахом 
крил.

м

*

— Ірка, розкажи про 
Лідіце, — звернувся хтось 
до Іржі Хофмана, голови 
загальнобудівельного ко
мітету Соціалістичної Спіл
ки молоді ЧССР на будів

ництві гірничо-збагачуваль
ного комбінату окислених 
руд в Долпнській. І Ірка 
розповів ще раз про тра
гедію чеського селища, ві
дому всьому світу.

...Трапилось це 10 черв
ня 1942 року. Із самого 
ранку есесівці оточили Лі
діце. розбудивши жителів 
грюканням у двері хатин. 
Коли їх пригнали до галя
вини за селом, на руках 
багатьох жінок ще спали 
діти. Мало хто плакав, але 
про призначення величез
ної ями здогадувалися усі.

Гітлерівці розділили чо
ловіків і жінок: перші ма
ли прийняти смерть у 
братській могилі, а решта— 
пізнати жах концентрацій
них таборів. Пролунала 
команда чоловікам: «Роз
дягтися!». Фашисти квапи
ли їх ударами прикладів. 
С<сь поруч з дорослими 

черевиками впали зовсім 

малесенькі, дитячі. Тонень
кий голосок пожалівся: 
«Тату, мені холодно». Все 
іце не вірячи у скорий кі
нець, сто сімдесят три чо
ловіки притиснулися один 
до одного. Найстаршому з 
них, Емануїлу Коваржов- 
ському, було 84 роки, най
молодшому, Йозефу Гро- 

піку, — трохи більше де
сяти.

Зацокотіли кулемети. 
Фашисти стріляли впри
тул, з кількох метрів, для 
впевненості, що свідків не 
зостанеться...

Ірка замовк, дивлячись 
через вікно у ніч, перебо
рюючи хвилювання. Стало 
так тихо, що було чути 
шелестіння шин об ас
фальт. Та через деякий 
час продовжував уже го
лосніше:

— Спеціальна команда 
СС спалила усі хати. До 
села було прокладено за
лізничну вітку, по ній ви
везли все, що залишилося 
після пожежі. Лідіце зрів
няли з землею, зрубали усі 
дерева, переорали дороги. 
Саму назву селища було 
стерто з усіх карг «третьо
го рейху», викреслено з 
довідників... Через два 
тижні така сама доля че
кала й'Лежакі — інше че
хословацьке селище.

Із часу трагедії минуло 
сорок п'ять років...

Минулої неділі за ініціа
тивою штабу ЦК ВЛКСМ 

Всесоїозної ударної будо
ви в Долпнській та загаль- 
нобудівсльного комітету 
Соціалістичної Спілки мо
лоді ЧССР було проведе
но естафету миру. Вона 
ще тісніше згуртувала 
борців за мир, силами ін
тернаціонального братер
ства зробила свій внесок 

у боротьбу проти гонки 
озброєнь.

9 година ранку. Біля 
пам'ятника В. І. Леніну у 
центрі Долипської зібра
лися учасники естафети, 
запрошені.

— Ми, члени молодіж
них організацій Чехосло- 
ваччмнн. Радянського Со
юзу та Німецької Демо
кратичної Республіки, зі
бралися тут, щоб дати 
ста рт- інтернаціональній 
естафеті миру, присвяченій 
пам'яті жертв фашизму.

Ці слова лунають трьо
ма мовами, вони зрозумі
лі всім. Голос миру має 
однаковий зміст у всіх на
родів планети.

9.30. Почесний старт. 
Представники від кожної 
команди несуть естафету 
миру. Через два кілометри 
їх змінять інші, і так — 
до самого Кривого Рога. 
Попереду — 63 кілометри 
пам'яті.

10.00 У машині поруч з 
нами німецька дівчина 
Інші Пелько, член Спілки 
Вільної Молоді НДР, мо
лодий будівельник. Вона 
не розуміє по російськії: 

«Опе кампф •— кани зіг!»4 
Проте розуміємо ми: «Бел 
боротьби немає перемоги!».

Молодець, Інна! Так, без 
боротьби немає перемоги 
ні в естафеті, ні проти 
гонки озброєнь.

11.40. Естафета перети
нає межу Кіровоградщич 
нп і Дніпропетровщині^ 
Довга шеренга піонерів 
вітає її учасників. Не при
ховує гарного настрою Ла< 
діслав Ванек. Він — актив
ний донор, організатор се
ред колег на будові руху 
«Кров — миру!» — дарує 
піонерам квіти, а у відпо
відь лупає: «Дружба! Хай 
буде мирі».

14.10. Кривий Ріг, про
спект Миру. Саме тут, бі
ля пам'ятника полеглим 
радянським солдатам, фі
ніш естафети. За її умо
вами на останньому етапі 
беруть участь всі учасники.

Ханна Шпіркова за фа
хом геодезист кошінькога 
державного будівельного 
підприємства «Гутне став- 
би». Позаду неї вже дна 
етапи, та, незважаючи па 
втому, чешка вистрибує з 
автобуса і квіти в ЇЇ ру* 
ках майорять уже в се
редині групи. Чехи, НІМЦІ, 
словаки, радянські хлопці 
і дівчата пліч-о-пліч на
ближаються до фінішу.

На місці фінішу було 
зачитано спільну резолю
цію.

Томас ЮНГ, відпові
дальний керівник по ро
боті з німецькою молоддю 
на будові: «Ми прийшлії 
сюди, щоб вшанувати 
пам'ять Лідіце і Лежаків, 
усіх сотень, тисяч інших 
селищ та міст, чиї долі 
схожі на їхні...».

Іржі ХОФМАН, ’ голова 
загальнобудівельного ко
мітету ССМ ЧССР: «...аба 
підняти свій голос за щас
ливе майбутнє миру, за 
тих. хто не шкодував 
власного житія в ім’я 
життя своїх дітей».

Від імені радянської мо
лоді резолюцію зачитав 
перший секретар Долин- 
ського райкому комсомо». 
лу С. Іващснко.

О, спорт. — ти мир!

М. НЕЦПАЛОВА, 
кореспондент МОЛОДІЖ
НОЇ газети «Сменаа 
(ЧССР),

С. БОНДАРЕВ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Долинська—Кривий Ріг —- 
Кіровоград.

Фото С. БОНДАРЕВА.

^ФУТБОЛ. Пройшоз 
черговий тур чемпіонату 
республіки серед команд 
колектизіз фізкультури. 
Кіровоградський «Радист» 
зустрічався з черкаським 
«Темпом». Здобувши пе
ремогу з рахунком 3:1, 
наші земляки набрали 
одинадцять очок з два
надцяти можливих і очо
люють турнірну таблицю 
своєї зони.

А знам'янський «Локо
мотив» четвертий раз під
ряд зазнає поразки. Цьо
го разу він програз на 
своєму полі пирятинсько- 
Му «Нафтовику» — 0:4.

@ Футбольний турнір 
на приз Героя Радянсько
го Союзу І. М. Бондарен
ка відбувся в селищі Но
вій Празі Олександрій
ського району. У ньому 
ззяли участь юні футбо
лісти колективів фізкуль
тури згальноосвітніх шкіл, 
вихованці ДЮСШ. Пере
могу в цих змаганнях ви
бороли спортсмени сели
ща Пантазіївки. Приз їм 
вручив І. Н. Бондаренко, 
який приїхав до езоїх 
земляків з Дніпропет
ровська.

ТУРНІРНЕ За давньою, традицією

® У Горлівці Донецької 
області відбулася респуб
ліканська першість з бо
ротьби самбо серед спорт
сменів 1969—1971 років 
народження. Учень Кіро
воградського машинобу
дівного технікуму Сергій 
Сільвестренко став пере
можцем, виступаючи в 
поєдинках атлетіз вагозоі 
категорії до 49 кілограмів.

Стало вже традицією з 
останню неділю травня на 
знам янському стадіоні 
«Локомотив» проводити 
спортивне свято місцево
го залізничного СПТУ-12, 
Так було і цього разу. До 
програми увійшли змаган
ня з літнього багатобор
ства ГПО та гирьового 
спорту, легкоатлетична ес
тафета 4хЮ0 метрів, пе
ретягування каната, ру
хомі та спортивні ігри.

На стометрівці пере
можцями стали Євген 
Гончаров та Олена Сафро
нова, а естафетну паличку 

швидше всіх пронесли 
юнаки з учбової групи 
№ 30 та дівчата з групи 
№ 34. Жваво пройшло і 
перетягування каната, тут 
найспритнішими були уч
ні другого року навчання.

Серед гирьовиків від
значилися Михайло Гро
мов, Олександр Степа
нюк, Олександр Ратуш
ний, Ігор Павленко та 
Олександр Гладкий.

Та найцікавішими все ж 
стали змагання з рухомих 
та розважальних ігор. 
Переможцями у ходьбі 
на ходулях стали Василь 

Зайцев та Сергій Майда* 
нюк, у вправах зі скакал« 
кою — Світлана Заяцьв 
Володимир Лисенко, Інна 
Романщак, з обручем — 
Ірина Сухоребра та Оле* 
на Сафронова.

Усіх переможців було 
нагороджено пам’ятними 
призами та грамотами ра* 
ди колективу фізкульту* 
ри; комітету комсомолу 
училища,

А. ТРЕТЯКОВ, 
керівник фізпихованнй 
СПТУ-12.

м. Знам’янка,
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НОР.: Перш за все, для 
знайомства, нільна слів 

яро історію вашого театру, 
БАБій; Наш театр на

родився в ті пам’ятні дні 
1939 року, коли відбулося 
возз'єднання східної Ук
раїни з її західними об
ластями, коли в наш край 
прийшла Радянська вла
да. Сорок перший рік пе
рерізав творче життя теат
ру, і воно поновилося тіль
ки після визволення Дро
гобича від фашистських 
окупантів. Ім’ям Яросла
ва Галана театр було на
звано 1970 року.

КОР.: Мабуть“ не випад
ково?

БАБІЙ; Так. Оскільки 
н а її головнішою тематич
ною спрямованістю теат
ру є героїко-патріотична, 
творчість Ярослава Гала
на, полум'яного публіцис
та, цілком описується в 
неї своїми п’єсами (вони 
всі йшли або йдуть на на-

ба сподіватися, що в теат
рі врешті прислухаються 
до справедливих критич
них зауважень.

КОР.: Режисер цієї ви
стави В. Шмине'ць?

БАБІЙ: Так, її поставив 
Шмннець Василь Йосипо
вич.

КОР.: Старшому поколін
ню кіровоградських люби
телів театру має бути ві
доме це ім’я — ще в 1959 
році Б. Шмннець поставив 
у Кіровограді свій перший 
спектакль як випускник 
театрального вузу. Це бу
ла «Сувора повість» 
Ф. Вольного. Але ми віді
йшли убік. Повернімося 
до вашого гастрольного 
репертуару. За яким прин
ципом він сформованим?

БАБІЙ: Ми включили у 
свій репертуар п'єси про

КІРОВОГРАДСЬКЕ СПТУ № 6

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

V

на 1987—1988 навчальний рік 
на такі спеціальності:
НА БАЗІ 8 КЛАСІВ —

«Нас розуміють

робіт (ВТК),

програмним

всі спеціаль-

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УРСР *

Кіровоградський державний педагогічний 
інститут ім- О. С. Пушкіна

V
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естонці и таджики»
У КІРОВОГРАДІ ГАСТРОЛЮЄ ЛЬВІВСЬКИЙ 

ОБЛАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧ НО-ДРАМА- 
ТИЧНИЙ ТЕАТР ІМЕНІ ЯРОСЛАВА ГАДАНА. 
НАШ ПОЗАШТАТНИЙ КОРЕСПОНДЕНТ ВОЛО
ДИМИР КОБЗАР ЗУСТРІВСЯ З ГОЛОВНИМ РЕ
ЖИСЕРОМ ТЕАТРУ ЯРОСЛАВОМ ФЕДОРОВИ
ЧЕМ БАБІЄМ 1 ВЗЯВ У НЬОГО ІНТЕРВ’Ю.

шііКсцепі). Втім, цс не 
означає, то ми обмежує
мо себе вузькою темати
кою. Наш репертуар до
статньо широкий, ми на
магаємося відбити в ньо
му коло проблем, які хви
люють сучасника.

КОР.: Кого б ви назвали 
в числі провідних акторів 
театру?

БАБІЙ: Якщо говорити 
про старше покоління, про 
ядро театру, то не заслу
жені артисти України 
Г. Морозюк. М. Шупевич,
A. Лапшин, артисти її. Се- 
шора, Г. Чеботарьова, 
Н. Нсдошптко, Л. Шспи- 
тяк. Всі вони — хто біль
ше. хто менше — зайняті 
в гастрольному репертуарі, 
і кіровоградський глядач 
має змогу познайомитися 
в їхньою творчістю.

КОР.: А з молоді?
БАБІЙ: Цс Л. Хороб,

B. Коцеловськпй. В. Шев
цов. 1 чи не в першу чер
гу А. Шкондіна — вико
навиця головної ролі в 
«Роксолані».

КОР.: До речі, про «Рок
солану». Зрозуміло, чим 
керувався театр, вклю
чаючи інсценізацію попу
лярного роману Павла За- 
гребельного в свій репер
туар — з огляду на ге- 
роїко-патріотичну спрямо
ваність театру. Ця лінія 
помітна і у виставі. Опор
ними її точками (крім сце
нічної дії) є репліки різ
них героїв, як-от: «Споді
вайтесь навіть без надії», 
«•Минуле не зникає в лю
дині безслідно», «Я звик
ла до просторів, вони гу
дуть в моїй крові» і фі
нальне: «Як же нам в не
волі на чужій стороні пі
сень вражих співати?». 
Але чи не здається вам, 
що інколи ня лінія виста
ви, яка, напевно, має бути 
головною, часто затінює
ться. приглушується де
якою зайвиною в сценах з 
одалісками (перша дія), в 
повторній появі колишніх 
хазяїв Настки-Роксолани 
(друга дія), що, крім то
го. пригальмовує сценічну 
дію і робить виставу за
тягнутою?

БАБІЙ: Безперечно, ви
става не позбавлена недо
ліків. Ми про них знаємо. 
Прем'єра відбулася не так 
давно, минулої осені, і тре-

сучасність, а також укра
їнську класику і твори ро
сійських радянських авто
рів. Якщо говорити корот
ко, то, на нашу думку, 
гастрольний репертуар має 
бути різноплановий, різ
ножанровий.

КОР.: А чи врахували ви 
при цьому глядацькі особ
ливості нашого міста, об
ласті?

БАБІЙ: Загалом так. 
Хоча, за моїми спостере
женнями під час гастролей 
по Радянському Союзу, 
глядач став майже скрізь 
однаковий. Преса, радіо, 
телебачення вирівняли йо
го поінформованість, змен
шили строкатість смаків. 
Добре не чи погано — ін
ша річ. Принаймні у пас 
перед кожними гастроля
ми є чудова нагода пере
вірити свій репертуар на 
інтернаціональному гля
дачі і внести у разі потре
би необхідні корективи. Я 
маю на увазі нашу другу 
стаціонарну базу в місті 
Трускавні, курорті, де 
публіку складають пред
ставники усіх народів Ра
дянського Союзу. При 
цьому відзначу такни від
радний факт, який свід
чить про справжню інтер
націоналістську сутність 
тамтешнього глядача, — 
вистави наші йдуть укра
їнською мовою, але зна
ходять розуміння — і в 
прямому, і в переносному 
смислах — і в таджика, і 
в естонця, і в росіянина,— 
у всіх гостей нашого чудо
вого прикарпатського краю.

КОР.: І “останнє, тради
ційне, запитання: які ваші 
плани, над чим працюють 
у театрі тепер?

БАБІЙ: Про плани мож
на говорити багато? адже 
кожен театр мріє про та
кий репертуар, який ви
кличе аншлаги. Якщо го
ворити коротко й кон
кретно. то особливістю на
ших найближчих планів є 
прагнення підібрати такі 
драматичні твори, які да
ли б можливість акторам 
переглянути свої вира
жальні засоби і повніше 
розкрити творчий потен
ціал.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

«Молодой коммунар» 

орган Кировоградского 
областного комитета 

ЛКСМ Украины.
На украинском языке. БК 02383.

токар,
стоЛяр-верстатнпк, 
слюеар-моханоскладальних робіт,

НА БАЗІ 10 КЛАСІВ —
токар,
слюсар-інструментальник, 
слюсар-ремонгшік, 
електрозварник.
електромонтер по обслуговуванню устаткуван

ня,
ел юса р-с клада льни к ра д і оа па рату ри, 
коитролер-каснр ощадних кас, 
контролер слюсарно-верстатних 
кресляр.
оператор верстатів з числовим 

управлінням.
Приймаються юнаки і дівчата на

пості. Встигаючим учням, які навчатимуться на 
базі 10 класів, і воїнам, звільненим з лав Радян
ської Армії, виплачуватиметься стипендія в роз
мірі 70—80 карбованців на місяць Під час ви
робничої практики на підприємствах і в майстер
нях учням виплачується стипендія і 50 пропен- « 
тів від заробленої суми.

Час навчання зараховується до трудового стажу, 
Учні, які закінчать училище з відзнакою, і пра
цюватимуть на підприємстві, мають право всту
пати до середніх і вищих навчальних закладів.

Початок занять — з 1 вересня.
До заяви додають: документ про освіту, сві

доцтво про народження або паспорт, характерис
тику зі школи або місця роботи, медичні довідки 
(форма № 086/у) і № 63 про медичні щеплення, 
шість фотокарток 3X4 см.

Звертатися на адресу: м. Кіровоград, вул. Де
кабристів. 26. Телефони: 4-05-01. 4-04-34.

Приймальна комісія.
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БОБРЙНЕЦЬКИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ 
ТЕХНІКУМ ІМЕНІ

СОЮЗУ
ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО 

В. В. ПОР IIК А

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
навчальний рікНА 1987—1988

НА ДЕННЕ ТА ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ.

Технікум готує агрономів та агрономів по захисту 
рослин. Крім основної кваліфікації, кожному випуск
нику денного відділення присвоюється додаткова 
робоча кваліфікація тракториста-машиніста III класу 
та водія автомобіля категорії «В». В технікумі пра
цюють предметні, естрадний, танцювальний, духовий 
і інші гуртки та спортивні секції.

ПРИЙОМ ПРОВОДИТЬСЯ:
На денне відділення — за спеціальністю «Захист 

рослин» і «Агрономія» на перший курс, осіб, що за
кінчили 8—9 класів середньої школи (строк навчан
ня по спеціальності «Захист рослин» 3 роки б міся
ців. по спеціальності «Агрономія» 3 роки 7 місяців) 
і на другий купе, за спеціальністю «Агрономія», осіб, 
що закінчили Ю класів середньої школи (строк на
вчання 2 роки 6 місяців).

На заочне відділення — за спеціальністю «Агроно
мія» на НІ курс осіб, що закінчили 10—11 класів се
редньої школи (строк навчання 2 роки 6 місяців).

Особи, то мають стаж' практичної роботи не мен
ше 2-х років, військовослужбовці, звільнені в запас, 
та особи, направлені на навчання за рахунок радгос
пів і колгоспів, приймаються в технікум поза кон
курсом.

Особи, які вступають в технікум, зараховуються без 
екзаменів по експерименту на підставі співбесіди.

Заяви про вступ до технікуму на денне відділення 
в групи на базі 8-річної школи приймаються по 
липня, а в групи па базі середньої школи — по 
серпня, на заочне відділення — по ЗО листопада.

До заяви додаються такі документи:
1. Атестат або свідоцтво про закінчення школи

31
14

1. Атестат або свідоцтво про закінчення школи п 
оригіналі. 2. Медична довідка (форма № 086-у). 3. Чо
тири фотокартки розміром 3X4 см. 4. Копія трудової 
книжки. Паспорт, свідоцтво про народження, військо
вий квиток подається особисто.

Початок навчання на денному відділенні 1 вересня 
1987. на заочному відділенні — 2 січня 1988 о.
' Встигаючі учні забезпечуються стипендією. Відмін
ники навчання одержують підвищену на 25 процен
тів стипендію. Усі учні забезпечуються гуртожитком. 
Працює. їдальня на 220 посадочних місць.

Заяви подавати па адресу: м. Бобрпиець Кірово
градської обл., пров. В. В. Порпка,- 4. сільськогоспо
дарський технікум.

Шляхи сполучення: Залізнична станція м. Бобри- 
нсць. З м. Кіровограда їхати автобусами Кіровоград— 
Бобрпиець, Кіровоград — Одеса. Олександрія — 
Херсон, Світловодськ — Миколаїв через Бобрпиець.
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ОГОЛОШУЄ ПРИИОМ студентів
НА 1987—1988 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

. НА ДЕННЕ ТА ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ 
на факультети: 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ. Спеціальності: «ма
тематика і фізика» (денне навчання), «фізика і 
інформатика» (денне навчання), «математика і 
інформатика» (денне навчання). ФІЛОЛОГІЧ
НИЙ. Спеціальності: «українська мова і літера
тура» (денне і заочне навчання)-, «російська мо
ва і література (денне і заочне навчання) ІСТО
РИЧНИЙ. Спеціальності: «історія» (денне і за
очне навчання), «історія та іноземна мова» (ден
не навчання). ПЕДАГОГІЧНИЙ. Спеціальність: 
«педагогіка і методика початкового навчання» 
(денно, і заочне навчання). ІНОЗЕМНИХ МОВ. 
Спеціальність: «англійська мова та німецька 
ва:> (денне навчання). МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧ
НИЙ. Спеціальності: «музика та педагогіка» (ден
не навчання), «музика» (заочне навчання). 
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ. Спеціальність: «фі
зичне виховання» (денне і заочне навчання).

Вступні іспити проводяться за програмами, за
твердженими Міністерством витої і середньої 
спеціальної освіти СРСР у відповідності з про
грамами середньої загальноосвітньої школи.

Вчителі (викладачі), вихователі, які мають се
редню педагогічну освіту і стаж педагогічної ро
боти не менше року, зараховуються на навчання 
без відриву від виробництва з відповідної спеці
альності за направленням органів народної і про
фесійно ■ технічної освіти на основі результатів 
співбесіди без вступних екзаменів.

Вступники складають вступні іспити залежно 
від обраної спеціальності з таких дисциплін:

па спеціальність «фізика і інформатика» — з 
фізики (усно), математики (усно), російської або 
української мови та літератури (письмово);

На спеціальність «математика і інформатика»— 
з математики (усно), фізики (усно), російської 
або української мови та літератури (письмово);

па спеціальність «математика і фізика» — з 
математики (усно), фізики (усно), російської або 
української мови та літератури (письмово);

на спеціальність «українська мова і література»
— з української мови і літератури (усно і пись
мово), історії СРСР (усно);

па спеціальність «російська мова і література»
— з російської мови і літератури (усно і письмо
во), історії СРСР (усно);

па спеціальність «історія» — з історії СРСР (ус
но), російської або української мови та літера
тури (усно і письмово);

на спеціальність «історія та іноземна мова» — 
іноземної мови (усно), історії СРСР (усно), ро
сійської або української мови та літератури 
(письмово);

на спеціальність «педагогіка і методика почат
кового навчання» — з математики (усно). ро
сійської або української мови і літератури (пись
мово), історії СРСР (усно);

на спеціальність «англійська мова, німецька 
мова» — з англійської або німецької мови (усно), 
російської або української мови та літератури 
(письмово), історії СРСР (усно);

па спеціальності «музика та педагогіка», «му
зика» — із спеціальності, російської або україн
ської мови та літератури (письмово), історії 
СРСР (усно);

па спеціальність «фізичне виховання» — Із 
спеціальності (легка атлетика, гімнастика. пла
вання), біології (усно), української або російсь
кої мови та літератури (письмово).

Особи, які закінчили середню загальноосвітню 
школу з золотою (срібного медаллю), випускники 
середніх спеціальних навчальних закладів, 
одержали диплом з відзнакою, складають 
іспит з предметів, які стоять першими. При одер
жанні оцінки «п’ять» вони звільняються від скла
дання інших іспитів, а при одержанні оцінки «чо
тири» або «три» складають іспити з усіх дисцип
лін. -,

Конкурсний відбір вступників до вузу прово^ 
литься у відповідності з правилами прийому до 
вищих навчальних закладів СРСР.

Військовослужбовці, звільнені з дійсної війсь
кової служби та направлені у вуз за рекоменда
цією військових частин, які на вступних іспитах 
одержали позитивні оцінки, зараховуються по
за конкурсом.

Прийом заяв: па денне навчання з 1 липня 
5 серпня, на заочне навчання з 20 квітня 
31 травня.

ВСТУПНІ ЕКЗАМЕНИ ПРОВОДЯТЬСЯ: 
на денне навчання — з 6 по 20 серпня, 

заочне навчання — з 1 по, 20 червня.
Вступники подають такґ документи: заяву
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вступники подають такі документи: заяву на 

Ім’я ректора інституту ?а встановленою формою, 
документ про середню освіту (оригінал), характе
ристику зі школи або останнього місця роботи, 
медичну довідну (форма № 08б-у), 6 фотокарток 
(З у 4). паспорт і військовий квитон подаються осо
бисто.

Особи, які мають стаж роботи, подають витяг з 
трудової книжки (книжки колгоспника).

Студенти денної форми навчання забезпечують
ся гуртожитком та стипендією на загальних під
ставах.

Документи надсилати на адресу: 316050, м. Кі
ровоград, вулиця Шевченна, 1, педінститут, прий
мальна комісія.

НАША АДРЕСА:

316050. МПС,
м. Кіровоград, 
еул. Лукачарського,

Індекс 61103.

36.

ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-54-26; відпо
відального секретаря — 2-55-65; відділів 
робітничої молоді та внутріспілкового 
життя, сільсьної молоді — 2-53-94; про- 
п*’гп1оДИ’ лист'в і масової роботи — 
2-59-82; учнівської молоді, мопально- 
естетичного виховання — 2-55-65; вій
ськово-патріотичного виховання та спор
ту, фотолабораторії — 2-53-22; оголо
шень — 4-28-96; коректорської — 3-61-83.
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Газета виходить V вівторок, 
четвер, суботу.

Друкарня імені Г. М. Димитрсша 
видавництва 

««Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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