ЗАРАДИ МИРУ
І ЩАСТЯ НА ЗЕМЛІ
Нсм;И»для жінки вищо
го б.’ІіІка, ніж жити в мирі,
немйі ЬіДьшого щастя, ніж
бачіїтії. Дисте небо, чу ги
радісніш сміх дитини. Тво
рець .чи суттю своєю, жін
ка /самовіддано бореться
з усім,-, шо несе біди іі го
ре ‘Лібдйм. Даючи життя,
вона відчуває велику відповії/альні^ть за його збереяіеіііія, а отже, — за
майбутнє землі. Рішуче й
відважно прагне вона від
вести ядерний .меч, який
навис над планетою, за
грожує катастрофою самій
людській цивілізації.
Дедалі могутніше зву
чить голос жінок у бо
ротьбі за мир і творення,
за національну незалеж
ність і соціальну справед
ливість.
«До 2000 року — без
ядерної зброї! За мир, рів
ність, розвиток!» — цей
девіз привабив у Москву
представниць п’яти конти
нентів. Посланні більш як
1'50 країн зібралися в
Крем л івськом у
па ла ці
з'їздів, де 23 червня від
крився Всесвітній конгрес
жінок. Люди різних полі
тичних поглядів, переко
нань, соціального поход
ження готові вступити у
‘відкритий і неформальний
діалог.
Продиктований
благородними прагнення
ми, він покликаний об’єд
нати зусилля в найголов
нішому русі нашого часу—
в збереженні миру на пла
неті.
У президії — члени між' народного і радянського
• І )1і||рТрВЧИХ комітетів кон
гресу, керівники
націо
нальних, міжнародних і
регіональних
організацій
тз рухів жіночої громад
ськості.
Оплесками зустріли при
сутні Генерального секре
таря цк КПРС М. С. Гор
бачова,
секретарів ЦІ\

КПРС О. П. БІрюкову,
А. Ф. Добриніна.
Відкриваючи Всесвітній
конгрес жінок, президент
М і ж 11 а р одної демок р а ті і ч яої федерації жінок Фріда
Браун від імені федерації,
яка є ініціатором конгре
су, гаряче вітала всіх учас
ниць і почесних
гостей
конгресу, висловила сер
дечну вдячність радянським
жінкам, які приймають у
Москві учасниць форуму.
У Москву, сказала вона,
прибули робітниці, селян
ки, парламентарії, міністри,
політичні й громадські дія
чі, дівчата і матері, бабусі
й навіть прабабусі, жінки,
які становлять більш як
половину людства. Чому ж
ми сюди прибули? Па не
питання,
продовжувала
промовець, я. мабуть, одер
жу дві тисячі відповідей,
але в усіх відповідях суть
буде одна: ми єдині, ми
об’єднані прагненням до
миру, справедливості
й
рівності.
Фріда Браун висловила
впевненість, що дискусія
на конгресі покаже: спіль
ного, такого, що об’єднує,
у нас більше, ніж розбіж
ностей. Конгрес дає мож
ливість обмінятись думка
ми,
ідеями, обговорити
проблеми. Ми можемо го
ворити, але давайте і слу
хати.
Усі, хто хоче, дістануть
можливість виступити. Ор
ганізація
конгресу має
гнучкий характер.
З вітальним словом до
учасниць конгресу звер
нувся М. С. Горбачов.
Промова була вислухала
з великою увагою і супро
водилась оплесками.
Головуюча Фріда Браун
подякувала М. С. Горбачо
ву за тепле привітання.
Вона висловила вдячність
йому. Радянському урядо
ві за політику миру, за

АНОНС

Спортивні змагання
і фейерверк
та ще багато заходів чека
ють кіровоградців і гостей
міста під час святкування
Дня радянської молоді 27
та 28 червня.

♦

27 червня в кінотеатрі
«Ятрань» о пів на восьму ве
чора відбудеться
перший
тур конкурсу дискотек «Дисно-87».
В бібліотеді
імені
Нрупської о 14.00 — конкурс
самодіяльних молодих поетів
♦Ліра молодості».
У неділю в актовому залі
інституту
сільгоспмашино
будування ви за придбани
ми у міськкомі комсомолу
чи в своєму комітеті комсо
молу квитками зможете ста
ти глядачами рок-панорами
(17.00). Цього ж дня у парну
імені 50-річчя Жовтня від
будуться (з 10 і ранку): уро
чисте відкриття свята, кон
курс дитячого малюнка на
асфальті
«Діти
малюють
мир», концерт дитячих ко
лективів. агітбригад, змаган
ня зі снейтборду, воєнізовано-спортивне свято «На вар
ті Вітчизни», фестиваль ав
торської і самодіяльної піс
ні «Пісенні простори», годи
на гумористичного оповідан
ня. «Клуб веселих і винахід-

ливих». другий тур конкур
су «Дисно-87». Завершиться
свято
о 22.30
урочистим
фейєрверном.
Паралельно з 12.00 прохо
дитимуть цікаві заходи і в
будинку
культури
заводу
радіовиробів: вікторина «Чо
му/ Навіщо? Звідки?», естрад
ний концерт, конкурс брейндансу.
У
нінотеатрі
«Ятрань» — молодіжний кінодисковечір.
Тоді ж, у неділю. 28 черв
ня. в нінотеатрі
«Комсомо
лець» о 18 й годині з гляда
чами _ зустрінеться делегат
XX з’їзду
ВЛКСМ
перший
секретар міськкому
комсо
молу М. Цигульський.
У парну імені В. І. Леніна
28 червня з 10-ї ранку: об
ласний фестиваль фолькло
ру і художньої
творчості,
конкурс дитячого малюнка
на асфальті, конкурс
агіт
бригад старшокласників, се
анс одночасної гри в шахи,
вікторина
«О, спорт — ти
мир»,
показові
виступи
спортсменів Ленінського ра
йону «Швидше, вище, силь
ніше». змагання зі сиейтборду. показові пигтупи спорт
сменів ДТСААФ та інші ці
каві заходи,

величезну роботу з метою
припинення гонки озброєнь.
Послання Всесвітньому
конгресові жінок
Гене
рального секретаря 0011
Переса де Куельяра ого
лосила заступник
Гене
рального секретаря 0011,
директор центру ООН по
соціальному розвитку і в
гуманітарних питаннях у
Відні М. Енсті.
В посланні відзначається,
що конгрес, будучи най
більшим форумом жінок
після конференції в Най
робі. є новою віхою па
шляху
до
досягнення
справжньої рівності для
всіх. Питання, які обгово
рюватимуться, мають пер
шорядне
значення
для
всього міжнародного спів
товариства.
Перес де Куельяр висло
вив жаль, шо жінки, як і
раніше, недостатньо пред
ставлені в органах, які
приймають рішення на на
ціональному і міжнарод
ному рівнях. Там, де жін
ки не можуть висловити
свою думку і поділитися
своїм досвідом, політич
ний процес є неповним. Я
впевнений у тому, що на
конгресі я ході ваших дис
кусій ви внесете свій вклад
у краще розуміння цього
питання і в появу ефек
тивних шляхів досягнення
повної і рівноправної учас
ті жінок у прийнятті рі
шень, які визначатимуть
характер нашого світу в
2000 ропі і в наступний
період, підкреслюється в
посланні.
Па трибуну в оточенні
юних посланців з Кенії,
Норвегії. Японії. Мексікн,
Індії. СІЛА. С.РСР підні
мається Патрісія Монтандон — виконавчий дирек
тор Міжнародної організа
ції «Діти як миротворці».
Немає для пас усіх нічого
дорожчого, сказала
вона,
ніж життя дитини, і немає

для нас усіх нічого жах
ливішого, ніж загибель ді
тей. Хто, як не ми, захис
тить майбутнє дітей, за
хистить життя на нашій
планеті, збереже дітей на
ших дітей? Об’єднати свої
зусилля в боротьбі за їх
щастя, за їх життя — в
цьому я бачу найвищий і
паііприродпішнй обов'язок
усіх вас — жінок планети
Земля.
Від імені дітей планети
дітвора підносить М. С.
Горбачову
кришталевий
глобус — символ
Землі.
М алей ьк и й
к р ншта леви й
глобус вручається
Фріді
Браун.
На пленарному засідан
ні виступили президент
союзу жінок Греції, керів
ник міжнародного коміте
ту зв'язку «Жінки за ре
зультативну
зустріч на
найвищому рівні» Марга
рет Папандреу, президент
латиноамериканської асо
ціації жінок «За націо
нальну незалежність і еко
номічну інтеграцію» Еухенія Мартінес, лауреат Між
народної Ленінської премії
«За зміцнення миру між
народами», почесний пре
зидент Національної фе
дерації індійських жінок,
віце-президент Міжнарод-ііої демократичної феде
рації жінок Аруна Асаф
Алі, генеральний секретар
Всеафриканської
органі
зації
жінок,
президент
організації ангельських жі
нок Р. Мето.
Було повідомлено,
що
президентом.
віце-прези
дентом і генеральним сек
ретарем комітету конгресу
стали відповідно Ф. Браун,
3. П. Пухова, М. Віре-ТуоМІІІСН.
У другій половині дня
робота тривала у восьми
комісіях і трьох центрах
конгресу. Почались диску
сія з багатьох проблем су
часності,
різні зустрічі,
діалоги, теми яких пропо
нуються самими учасниця
ми конгресу. Як відзначи
ла Фпіда Браун. організа
ція форуму є такою, що
всі учасниці «почуватимуть
себе як удома».
(ТАРС).

ПОТЕНЦІАЛ
ЕКОНОМІКИ
Першою
в
Іссик - Кульській
облас
ті
укрупне
ну комсомоль
сько - моло
діжну
брига
ду, що
пра
цює на єдиний
наряд, органі
зувала і очо
лила в колгос
пі «Торт-Куль»
Тонського ра
йону член ЦК
Компартії Кир
гизії Бурулнан
АСАНАЛ1ЄВА
(на
знімку}.
Нині за її при
кладом
в ра
йоні трудять
ся понад 60
молодіж них
колективів. Бо
ни обслугову
ють
третину
маточного по
голів’я овець
Фото
В. МОРЕЙА
К. ТАРУСОВА
Фотохроніка
ТАРС.

свято
ПІД НЕБОМ
Стало вже доброю тра
дицією відзначати день ви
борів до Рад народних де
путатів, як всенародне свя
то. А яке ж свято без му
зики? В неділю з самого
ранку на всіх виборчих
дільницях обласного цент
ру лунали веселі мелодії,
виступали професійні та
самодіяльні артисти, твор
ча молодь.

* ЖІНОЧА
БРИГАДА
ШАХТАРОК? НА
ШАХТІ
ІМЕНІ ЛЕНІНСЬКОГО КОМ
СОМОЛУ ВО «ОЛЕКСАНДРІЯВУПЛЛЯ»
Є
ТАКА
БРИГАДА. ПРАЦЮЄ
ДОБ
РЕ. ТА ЧИ ОБХОДИТЬСЯ
БЕЗ ПРОБЛЕМ? (2 СТОР.).
-Д. КОНКУРС НА КРАЩУ
ЕМБЛЕМУ
МІЖНАРОДНО
ГО КЛУБУ МОЛОДИХ МЕ
ХАНІЗАТОРІВ
«КІРОВО
ГРАД - ТОЛ БУХ ІН» ПРО
ДОВЖУЄТЬСЯ! (2 СТОР.).

Увечері
21 червня
на
площі імені С. М. Кірова
відбувся концерт, присвя
чений молодим виборцям.,
Цікаву програму запропо-,
нувала
глядачам синтез-,
група «ПолІ-ер» (керівник'
А. Романові та автор-внко-1
навець В. Мітель. який на-'
вчисться в КІСМІ.
]
У вечірній тиші лунали(
сучасні композиції. душев-,
ні мелодії авторської ніс-'
ні. російського
романсу.'
Найвищою оцінкою вико-]
навцям стали численні тля-,
дачі та їхні оплески.
<

* У ЛИСТАХ ЧИТАЧІВ,
ЩО НАДХОДЯТЬ У РЕДАК
ЦІЮ. — І ПОВІДОМЛЕННЯ,
І ЗНАЙОМСТВО.
І ВІДГУ
КИ, І СКАРГИ. І ПРОДОВ
ЖЕННЯ РОЗМОВИ...
СЬО
ГОДНІ — ЧЕРГОВИЙ
ВИ
ПУСК ТЕМАТИЧНОЇ ДОБІР
КИ
«ЧИТАЧ — ГАЗЕТА».
(З СТОР.у.

О. СЕРЕДА.

УВАГА! ПРОВОДИТЬСЯ ЕКСПЕРИМЕНТ!

Вільні вибори
резерву
Перебудова суспільного життя вимагає нині
принципово нових підходів до підбору, розстанов
ки н переміщення кадрів. Пі слова в повній мірі
стосуються й комсомолу. Що треба зробити для
того, аби виборні комсомольські посади займали
люди ініціативні, думаючі, творчі — справжні лі
дери молоді?
Відповісти на це питання якоюсь мірою допо
може експеримент, який редакція «Молодого ко
мунара» проводить спільно з Кіровоградським
міськкомом ЛКСМ України. Суть його ось у чо
му: в ході підготовки резерву на виборні посади
апарату міськкому комсомолу (першого та друго
го секретарів, секретарятізавідуючого відділом
учнівської молоді, завідуючого відділом комсо
мольських опганізапій) пропонується провести
ВІЛЬНЕ ВИСУВАННЯ КАНДИДАТУР з наступ
ним їх обговоренням у первинних спілчанських
організаціях і на пленумі міськкому комсомолу^
Головна умова експерименту: бажаючі висуну
ти свою кандидатуру до складу резерву міськкому
комсомолу повинні мати свою програму конкрет
них дій в перебудові комсомольської роботи в Кі
ровограді й бути готовими відстояти цю свою
програму в ході обговорення.
Кандидатам, які вирішать брати участь у віль
них виборах, треба до 6 липня ц. р. звернутися
в міськком ЛКСМ України за адресою: м. Кіро
воград, провулок Нейтральний, 3: телефони
4-98-55. 4-98-71, 4-95-36, а також заповнити й на
діслати запропоновану анкету
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КАНДИДАТА У СКЛАД РЕЗЕРВУ
МІСЬККОМУ ЛКСМ УКРАЇНИ

1. Прізвище, ім’я, по батькові _ ________

І

_ -

«

2. Число, місяць, рік народження ______________ “
3. Національність

І

і

4. Партійність

_

. ..

5. Посада і місце роботи

Дата заповнення анкети

______ _________
____________ _____

____ ____________

Редакція «Молодого комунара» висвітлювати 0
особистий
підпис _____
____________
_
І мей хід
експерименту
па сторінках
газети.

25 червня 1987 року

«Молодий комунар»

2 crop.
в нашому музеї крім Указу
про нагородження героя, а
також рішення про занесен
ия до списку частини навічно,
нічого немає. їздив до Бобринця — теж саме. Буде
добре, якщо юні слідопити
допоможуть знайти родину
Осадчого,
відомості
про
нього...».
Радянський народ відсвят
кував сорок другу річницю
Великої Перемоги. 1 в пам'я
ті народній -подвиг героїв
залишиться назавжди. Для
молодого
покоління, яке
вступає в життя, історія
Великої Вітчизняної війни—
це розповіді старших, роз
повіді про героїзм. Як пові
центру. Ні дощ, ні холод домляє М. ЧУБ, велику роний вітер це згасили запа
лу їх учасниць, серед яких
були восьмикласниця СШ
№ 21 Ірина Селіхова, п'яти
класниця СІП № 4 Ірина
Жмпчснко, і ретьокласішця боту по збору спогадів про
СІ1І № 8 Оля Швердіпа та водять червоні слідопити
Перегон івської
середньої
.багато інших, .
До
редакції
надійшов ніколи Голованівського ра
лист від В. ДАНИЛЕНКА йону, якими керує вчитель
з міста Севськ, що па Бряп- ка В. А. Карчмина. Ось і не
щині. Він повідомляє, що у давно слідопити одержали
1990 році мінське книжкове бандероль від колишнього
видавництво «Полымя» го військового фельдшера сатує друге видання
книги нітарної частини 77 полку
«Пам'ять» про радянсько- військ І1КВС, голови ради
польське братерство по зброї ветеранів цієї дивізії, члена
у роки Великої Вітчизняної президії Тамбовської секції
війни. До нього увійдуть радянського комітету вете
розповіді про
радянських ранів війни Федора Архипо
солдат, які віддали своє вича Мпмринова. Він пише:
•життя при звільненні поль «...3 боями наш полк відсту
ської землі від німецько- пив на схід. 16 липня коман
фашистських
загарбників. дування перекинуло нас під
Автор листа звертається до Козятпн. Три дні жорсто
читачів «Молодого комуна ких боїв з ворогом, який
ра» з проханням повідоми нас оточив. У боях під Хрпти про таких людей — на стинівкою, Нерубанкою. Підших земляків. Пишіть йому внеоким загинуло
чимало
па адресу: 212440, Брянська моїх товаришів. Я не буду
область, м. Севськ. вул. Сал- пригадувати про бої в Під,тикова-Щедріші, 36/3. Да- нисокому. ие ддбре висвіт
ішленку Вячеславу
Івано лено в кинзі Є. Долматоввичу.
ського
«Зелена
Брама».
Капітан Радянської Армії 4 серпня нас поранених взяли
Володимир ПОПОВ родом у полон і через кілька днів
З м. Бобрипця. Нині він про перевезли на підводах до
ходить службу у Забайкаль Перегонівки. Мешканці се
ському військовому окрузі. ла приносил!! нам продук
Ось що пише до редакції ти. Але ще більшу вдячність
офіцер: «У нашому* полку перегонівням ми зберегли
навічно до списків частини за те, що вони передавали
занесено ім’я Героя Радян нам радянські листівки про
ського Союзу гвардії пол діяльність партизанів. Може
ковника Осадчого Дениса ви, юні слідопити, розшу
■ Матвійовича. Родом він з каєте тих відважних людей,
Бобринсцького району,
які розповсюджували

ИП1 трншіч- підготовка
до 70-річчя Великого
Жовтня. Все частіше до ре
дакції надходять листи від
ветеранів, трудових колек
тиві», які повідомляють про
численні
військово-патріо
тичні акції, уроки мужності
тощо. 1. СКРИННИК з Кі
ровограда. наприклад, роз
повів про цікаві змагання
санітарних дружин об'єктів
народного господарства Кіровського району обласного

Н

ТІВК1І?».

УВАГА!

Військовий штурман пер
шого класу гвардії підпол
ковник у відставці А. КУЯН
у свій час здійснив свою
мрію підкорити п'ятий океан
саме на яскравому прикладі
героїзму льотчиків Чкалова,
та
Б і ликова,
Байдукова
«Нам було тоді, в червні
1937 року, по чотирвадпять, — нише ветеран. — 1
усі ми мріяли бути схожими
на відважних соколів, які
здійснили небачений в істо
рії- людства кидок через
Північний полюс з Москви
в Америку. Пройшли роки

Ми вже повідомляли,
іцо обком ЛКСМ України
та рада міжнародного клу
бу молодих механізаторів
«Кіровоград — Толбухін»
оголосили конкурс на кра
щу емблему клубу. До
участі в ньому запрошую
ться професіональні та са
модіяльні художники, чле
ни гуртків образотворчого
мистецтва при
Палацах
піонерів та клубах інтерна
ціональної дружби.
В ескізах емблеми повинні знайти відображен
ня дружні зв’язки трудів
ників Кіровоградщини та
округу
Толбухінського
НРБ, нові елементи техспівробітництва
нічного
механізаторів
молодих
обох країн.
Сьогодні ми публікуємо
ескіз, надісланий
олексапдріііцем Василем ВЕРЯСК1НИМ.
«Молодий
комунар» і надалі вміщу
ватиме на своїх сторінках
кращі малюнки.
Нагадуємо, іцо конкурс
триває, взяти участь у
ньому можуть всі бажаю
чі. Ескізи слід виконувати
на креслярському папері,
розмір по ширині якого не
перевищує 7 сантиметрів
(висота довільна). Оригі
нали виконуються у двох

З ПОШТИ ЦИХ ДНІВ

і численні мої однолітки ста
ли льотчиками. 1 я щиро
вдячний, своїй країні. її Ко
муністичній партії за тур
боту про всіх радянських
людей. Ось і нині молоде
покоління зростає на яскра
вих прикладах сьогодення,
па прикладах героїв вісім
десятих».
Надійшов до редакції й
гострий сигнал від В. СТЕЦЕНКА, керівника початко
вої військової підготовки
Тншківської середньої шко
ли № 2 Добровеличківського району. «Всесоюзна ком
сомольська військово-спор
тивна гра «Орлятко», — пи
ше він, — є основною фор
мою позакласної оборонномасової роботи серед школя
рів. І в нашому районі було
«Орлятко»,
проведено гру
Та викликало здивування
те, що осторонь цієї важли
вої акції залишився райком
комсомолу, який повинен
бути організатором та за
співувачем військово-спор
тивної роботи серед моло
ді». Автора листа непокоїть
й те. що Доброве.тичківськніі райком ЛКСМУ са
моусунувся від організації
змагань з
юнарміііського
триборства, проведення мі
сячника
оборонно-масової
роботи, операції «Шляхами
батьків».
Відділ військово-патріо
тичного виховання.

ТРИВАЄ КОНКУРС НА КРАЩУ ЕМБЛЕМУ
МІЖНАРОДНОГО КЛУБУ МОЛОДИХ
МЕХАНІЗАТОРІВ «КІРОВОГРАД—ТОЛБУХІН»
варіантах: кольоровому
гуаш, акварель та чорнобілому — туш.
Разом з ескізами автори
повинні повідомити про
себе такі дані: прізвище,
ім'я та по батькові, вік,
професію, домашню адре
су і телефон.
Малюнки надсилайте на
адресу обкому комсомолу:
316050, вулиця К. Марк
са, 41. На конверті обо
в'язково зробіть помітку.

«Конкурс клубу «Кірово
град — Толбухін».
Підсумки конкурсу бу.
дуть підбиті ПІД час XVII
засідання
міжнародного
клубу, яке відбудеться у
вересні 1687 року.
Переможці конкурсу бу
дуть нагороджені Пбчесййми грамотами обкому
ЛКСМ України та цінни
ми подарунками, їх буде
запрошені на засідання
клубу.

ХТО ДОПОМОЖЕ ШАХТАРОЧКАМ?

.
і
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Не будемо приховува
ти — поняття «шахтар» у
нас асоціюється із сувори
ми представниками чо.їо’вічої статі. Але на шахті
працюють і жінки.
...При вході до лампо
вої шах ні імені Ленін-ського
комсомолу
ВО
«Олександрія вугілля» ми
моволі звертаєш увагу на
порядок і чистоту. Бук
вально вражають тут слі
пучо білі стіші, чиста під
лога, симпатичні горіцсчки з живими квітами. Самс тут отримують ІІІДИВІдуальні світильники і саморятівіпікн шахтарі, спе
цівка яких наскрізь про
сякнута вугіллям, та й
взуття не завжди чисте.
Легко здогадатися — жі
ночий колектив
працює
тут. «Наші шахтарочки»—
так ласкаво гірники ~ка- ■
жуть про працівників лам
пової.
— У нашій бригаді двад
цять два чоловіка, — гопорить бригадир Л. О.
Пономарепко. — Ми вва
жаємо, що у кожній тон
ні видобутого вугілля є
частка і нашої праці. Що
ик тут гадати — не будь
у гірників яскравого світ
ла ламп, працювати в тем
них лабіринтах підземно
го «царства» було б просто неможливо. Тому на
ша головна піль — забез
печити їх надійним і якіс
ним світлом. Це важлива
мета, але не єдина: ще ми
ведемо табельний
облік
робочоїт; часу
працівни
ків та 1ТР.
— Наші
комсомолки,
передові працівниці Тетя-

па Сіра, Ірина Загребельна і Тетяна Копдус ви
йшли з пропозицією гідно
зустріти 70-річчя Велико
го Жовтня. їх підтримали
одноголосно.
З бригади,
яка бореться за присвоєн
ня статуса КМК, когось
особливо виділити важко:
добре
працюють Ольга
Онучепко, Катерина Про
копенко, Тетяна Запорізь
ка та інші.
Так, жіноча бригада пра
цює добре. Але питання—
чи легко цс дається. У лам
новій немає власного дис
тилятора. А тому для при*
готування
електроліта,
який заливають до акуму
ляторних батарей світиль
ників, дистильовану воду
мусять брати з котельної.
А там вона досить низь
кої якості. Часто замість
води дають і зовсім кон
денсат, який практично не
підходить для використан
ня у шахтних. світильни
ках. Та діватися нікуди,
ллють його. А в результа
ті лампи ні-ні та й підво
дять, не приймають таку
«зарядку». А потім трап
ляються і скарги шахтарів. Проте основна біда,
що самі світильники дуже швидко виходять з ла
ДУ. не витримують гараптійного
...5...
— о строку служби.
Свинцеві' пластини акуму
ляторів просто
висипа
ються.
Очевидно, жоден з еко
номістів не пробував під
рахувати збитків від цьо
го в масштабах усього
підприємства. Думається,
вонн-такп чималі. Підраху
вати варто: що шахті ви-

гідніше — все-таки придба
ти дистилятор чи у бук
вальному розумінні вики
дати гроші на покупку
чергової партії світильни
ків? Це тим більш важли
во тепер — адже з почат
ку року шахта працює в
нових умовах господарю
вання.
Немає у ламповій і ме
талевих емальованих або
пластиковпх ємкостей для
приготування і зберіган
ня електроліта. Для цьо
го поки що використову
ють
чавунні баки. Та,
роз'їдаючи
їхні стінки,
електроліт втрачає свої
властивості. На жаль, і ця
проблема не вирішена.
Іще одне, уже зовсім
неприємне. Останнім ча
сом чомусь, особливо се
ред новачків,
з'явилися
«несуни». Це, переважно,
учорашні
«петеуїшіикп».
Додому вони несуть не що
інше, як... ті ж світильни
ки. А вартість збитків му
сять відшкодовувати самі
жінки. На мою думку, із
цим треба повести рішучу
боротьбу у першу чергу
самим працівникам.
Не
гоже мати таких у друж
ній гірничій сім’ї.
Інші питання по силах
вирішити адміністрації і
профспілковому комітету
шахти. Жіночій бригаді
потрібно допомогти.

В. ЧЕБИШЕВ,
гірник 3-го
розряду
шахти імені Ленінсько
го комсомолу.

м. Олександрія.

ЗАХОПЛЕННЯ

І

ЛІТАКОВОДІННЯ, АЕРОДИНАМІКА
Історія школи «Авіатор»
при Кіровоградському ви
щому льотному училищі
цивільної авіації почалася
ще в сімдесяті роки у
льотно - штурманському
училищі. У той час там
діяв авіагурток, де стар
шокласники знайомилися
з історією авіації, вивча
ли радіотелеграфну азбу
ку, пізнавали ази профе
сії диспетчера управління
повітряним рухом. В 1975
році в ЛШУ прийшов пра
цювати . випускник Київ
ського інституту інжене
рів цивільної авіації А. В.
Хафізов, котрий стаз бра
ти активну участь у діяль
ності школи. 1982 року
Хафізов, тоді вже викла
дач КВЛУ, разом з кіль
кома курсантами учили
ща відкрили школу авіа
торів. Відтоді підготовку в
ній пройшло більше 80
чоловік.
Найбільшого піднесен
ня школа досягла завдя
ки зусиллям нинішнього

начальника школи, четвер
токурсника
факультету
повітряної навігації О. Уко
лова. Багато зробили ко
лишні курсанти училища,
котрі зараз працюють в
авіапідприємствах
краї
ни — О. Надін і М. Сідун. Нині там викладають
четвертокурсники С. Ша
поренко,
О.
Жолудєв,
Ю. Долматов, П. Болба,
представники першого та
другого курсів Д. Карлов,
О. Мартинов, В. Шейн,
Є. Колесников. Викладачі
не набагато старші від
учнів... Слухачі школи ви
вчають аеродинаміку, ме
теорологію, літаководін
ня, радіообладнання то
що. Вчаться два роки, зда
ють заліки, екзамени, по
закінченні одержують спе
ціальне
свідоцтво, Ви
пускники вступають
до
навчальних закладіз
цивільної авіації.
Кожен слухач
школи
відпрацював більше п'ят
десяти годин на диспет-

перських
пунктах.
На
жаль, не відбулися запла
новані польоти на трена
жерах «ЯК-18» і «АН-24»,
стрибки з парашутами. У
школи, на жаль, немає
постійного
приміщення,
закріплених класів, не зав
жди педагоги шкіл від
пускають учнів на трена
жери.
Слухачі «Авіатора» ра
зом проводять спортивні
змагання, культмасові за
ходи, екскурсії; побували
на Мамаєвому кургані у
Волгограді і парку «Софіївка» в Умані. Жодне учи
лищне торжество не об
ходиться без юнаків і дів
чат у голубих сорочках з
емблемами «КША» (Кіро
воградська школа «Авіа
тор»). Заводії на вечорах
відпочинку, веселихt турнірах — Н. Компанієць,
С_.....
С. Кучма, С. Яковенко,
М. Лучко, О. Кравченко.
А. ДМИТРІЄВ.
м. Кіровоград.

25 череня 1987 року

«Молодий комунар»

КВІТИ СПОМИНУ
Сухорлявий, вище серед матичного номера, присвя
нього зросту, з густою ІСО- ченого молоді села Крас|ПИЦЄЮ русявого волосся носілки Олександрівського
над високим чолом, зме- району, Два кореспонденти
режаним ранніми зморшка- пишуть повністю всі чотири
З початку року редакція одержала 2560 листів,
ми, аін говорив рівним, газетні сторінкиї
трохи різкуватим голосом,
Пригадую, з яким хвилю
обличчя, ванням і запалом ми взяли
^Продовгувате
ЧИТАЧ ПО ВІ д ом л Я Є
перед
ве- стР'льчаті брови,
прямий ся за цю справу. Цілий тиж
клопотах, постають
і
„ колегами
___ __ __
терани М. Л, Головченкр, Л. В. Демус. тонкий ніс і по-дитячому день «вживалися» в будні
О. ГІ. Осипенко, Л. С. Аргатюк, П. М. припухлі губи. Таким я за красносільчан. Навіть спали
Каргаполов... Вони говорили мало. Бо пам'ятав Валерія Юр’єва з на тракторній бригаді, щоб
Всього ие сказати у такі хвилюючі хви того далекого літа 1961 ро краще відчути земну і важ
і
Серед лікарів центральної районної
лини і тій же Любові Семенівні, і Павлу ку, коли приніс до редакції ку романтику сучасного хлі
лікарні у Доброве.чичківці працюють і
Митрофановичу. Свій обов'язок
воші газети «Молодий комунар» бороба. З раннього ранку
, ті. кому по-особливому дорогий мир. бо
і свої незграбні і наївні повиконали до кінця.
до пізнього вечора ми роз
і ціну йому пізнали у ті грізні
сорокові
Під мелодію пісні «Фронтовики, на.| езії. Тоді я працював муля питували, слухали, цікави
, роки. Чисті серцем, наповнені добротою
діньте ордени» ветеранам вручаються рем в будівельному управ лись, дивувалися, обурюва
ніжністю ветерани.
лінні № 1.
подарунки, червоні гвоздики...
лись, радились і записували.
і
Недавно їх зібрали в актовому залі
— Миролюбна політика нашої країни
Здається, цей номер вдався
—
Добренько,
—
відзна

г- медпрацівники, щоб сказати тепле і щисхвалюється в усіх куточках світу. Ра чав про себе Валерій Юр’єв, і запам’ятався не тільки
Г ре людське спасибі за відстояне щастя.
дянські мирні ініціативи все більше зна І читаючи мої вірші, — є гар нам, двом його авторам...
Одна за одною розкриваються страш
ходять своїх прихильників, — говорить ні рядки, думки, але в ос
З Юр’євим була в мене
ні сторінки воєнного лихоліття.
колишній воїн-інтернаціоналіст С. І. Го- ______
, твори ще дуже ще одна спільна робота над
новному
До воєнних нагород ветеранів додали
лодшок. ї звертається до ветеранів. — Ви ^слабенькі,
________ Мало думаєте віршованою сторінкою, при
ся тепер т рудові нагороди... І вже не та
можете гордитися молодою зміною.
над
словом. Важко вам свяченою піввіковому юві
кими звичайними, небуденними, яких
В. ВІЄВСЬКА.
лею Жовтня, яка називалась
віршувати?
звикли бачити в щоденних лікарняних
емт Доброзеличківка.
1 — Зовсім ні. За вечір мо- «Багряний вітер».
Валерій Юр’єв був пре
кЖХХЧ-- *’»Х*’*»
Ж’ЖЖЖ.ЖЖЖ.Ж.ЖЖЖЖЖ
.'жу десять віршів написати,
-К-ЖЖ > . -в. W. ж
. ж. ж ■». ж.-». ж. жж •
красним журналістом. Але
ч’Не вірите?
ЗНАЙОМИТЬ *
ОЧУ поділитись своїми на повагу відповідати по
— На жаль, вірю. І вид першочергово — він поет.
* лЧИТАЧ
- ■
'г ”
А
ПГМКЯМП пір
псі Г»І»Г»'
ГЛГГТ<7
- думками
після
виступу
вагою, на щирість — щи но з ваших віршів, як ви Самобутній, з високою на
газети «На серці лишилась рістю, на добро — доб легковажите творчістю. По пругою патріотизму і гро
ч
гіркота» за 4 березня цьо ром...
езія — річ дуже складна і мадянськості у своїх творах.
* го року. Так, мені теж ста ’ Лікарі, соціологи твер серйозна. Вона — як меч, Ніби зараз бачу, як він чи
ло гірко від того, що гру дять, що наше суспільство 5що може бути червоним від тає вірші, ребром ДОЛОНІ
...
бість. нетактовність існу старіє. Так і є. Адже хо крові і від троянди. Розу наче відсікаючи у повітрі
потрібне слово чи рядок.
— Анатолія
Акимова * ють в наш час, особливо роші умови життя в нашій мієте?
Читав він чудово. Ми зав
боляче,
коли
вона
—
від
— Розумію...
країні
продовжили вік
хочете
по до- >
р -'VI■ —бачити?
... ....... — ...
Хоч нічого я тоді не збаг жди дивувалися його вмін
людини. Пенсіонерів, лю
Г^озі у колгосп імені Калі- £ підлітків, молодих.
по
Я теж людина похило дей похилого віку стає нув. Відповідальність
пе ню захопити слухача,
ніна перепитав мене зу- #
го віку, тривалий час на все більше, однак розмаїт ред поетичним словом при вести за собою в чарівний і
стрічний у селі Рівному.--звабний світ красного слоза,
Зачекайте, так він на трак- * заслуженому відпочинку. тя характерів не завжди йшла до мене набагато піз
...Ми тоді жили у Мико
ніше,
з
роками
і
з
досвінормальним
торній — де ж ще?
/ Всього довелось пережи на користь
лаєві. Працювали в редак
МОЛОДИМП,
5д
Ом
І
все
ж
я
ти
на
віку:
і
тяжкі
лііховдячний
стосункам
із
І на тракторній бригаді *
В. Юр'єву за те, що він ціях місцевих газет. Валерій
, не вдалось побачитись із /
^підготував
на
сторінках майже при кожній зустрічі
. хлопцем: працюзав дале- £
ЧИТАЧ ВІДГУКУЄТЬСЯ «Молодого комунара» мій дивував мене цілими «обе
і ко в степу. Товариші роз- *
нових
поезій.
( вдалий поетичний дебют. За ремками»
. казували про нього: кіль-#
Працездатність його була
добірку
віршів
мені
було
, на років працює мрхані-*
присуджено першу премію. неймовірна. Здавалось, вір
. затором,
трудолюбивий, )
ші його наповнюють, як дже
Першу В житті.
товариський...
*
Через сім років я сам рельна вода лісову крини
— Три сини у нас: Вітя, * ліття війни, недуги й різні особливо школярами.
( розпочав
журналістську цю. Недаремно він любив
Володя і Толя, — продов-£ незгоди.
Але лишилась
Часто мені доводиться ( діяльність у «Молодому ко часто читати свої проникли
батько, * вдячною долі за те, що чути, як старші обзивають мунарі». Тодішній відпові- ві рядки:
жив
розповідь
Дай мені води напитися,
— і> ніякі випробування часу дітей: нахаби, негідники, лдальний секретар редакції
* Павло
Леонтійович.
Дай води крижаної
не зробили мене жорсто ледащо... Є, звичайно, й дЮ. Моторний (він заміщав
при. Змалечку прагнули
З-під зеленого
кою.
З
літами
я
стала
кра

", ВЧаТИ
вчати їх
IX ДО
до рииоіи,
роботи, щоб
подорожника.
такі, але більшість — доб ^редактора) доручив
нам
мо рі. відкриті душі. Треба фудвох з Юр’євим зібрати і
З-під вербового нореня,
не росли білоручками. По-И ще розуміти нашу
Зачерпни повні
минаючи з шостого, сьо- £ лодь, дітей.
тільки по-людському ста- ^обробити матеріал для тепригорщі,
Піде правди діти: лі И, питись до них. Не будьмо
а мого класу ходили вони і <*
старші, часто-густо
вва- себелюбами,
а причіплювачі, і помічниегоїстами,
нами комбайнерів. Я сам / жаємо, що молодь повии- зважаймо на несформова-1
і
□ се життя працював меха- { на нас поважати уже за ні молоді характери, . ....
,ктер,,. і зав
мо.
те, що ми старші. Так, бу- лодь нам віддячить
нізатором, зараз на
заслуженому відпочинку.
( ває, що незнайомі дівчина жди добрим словом, ува
«...Сьогодні ти заступаєш зовет...», яка вніішла в світ
Батько взажає, що і при $ чи хлопець грубіянять. Та гою. Це потрібно ще й для на почесну Вахту пам’яті. у видавництві
ДТСААФ
Ти
заступаєш на пост мемо
високих достатках дитина ' чи не ми самі в цьому' зде того, аби з часом і вони $ ріалу
«Вогонь вічної слази». СРСР напередодні двадця
знали,
як
треба
ставитись
$
більшого
винні?
Як
прави

повинна знати, звідки все #
»Тут, в головах полеглих ге- тиріччя
відкриття
мемо
I роїв, ти будеш охороняти
береться. Тоді виросте* ло. це трапляється тоді, до молодих.
ріалу
Могила
Невідомого
і
цей
вогонь,
як
незгасимий
Г. ЩЕРБИНА,
господар, мужчина, году- і коли ми самі повелись не
(СИМВОЛ людської вдячливос солдата в Москві.
вольних сім'ї...
* тактовно. Молоді вміють жителька м. Кіровограда.
ті за наше з собою мирне
У виданні розглядаються
)
Правий батько. Скільки і
небо, щасливо життя та питання, пов’язані з органі
чх
Ж4*.’
1
світле
майбутнє,
що
дісталоразів доводилося і дозо-*
ся дорогою ціною — ціною зацією Всесоюзного походу
диться стикатися з людь- і
ЧИТАЧ ПРОДОВЖУЄ РОЗМОВУ І життя мільйонів радянських по місцях .революційної, бо
И
ми, не привченими до
людей. Знаходитись в цьо йової та трудової слави
му караулі — велика честь
праці, звиклими жити на *'
і
та високе довір’я. Пам’ятай Комуністичної партії і ра
всьому готовому, наданопро це!..».
дянського народу,
інших
му татом та мамою, дер- *
Ці слова з книги «Память акцій, що тривають в мезрушить ці гори, провіт-1
жавою. Вони — баласт сурить нашу сільську задуху і
спільстза, не здатні ні
у
занедбаній,
забутій
сім'ю міцну створити, ні
культосвітній роботі на
вбрати життєвий шлях. А
селі.
от у батьків Акимових ра
Прийшла пора по-справ
дісно на серці за своїх
жньому братись за діло.
синів.
Це під силу райкомам
Ще як вчився Анатолійі
комсомолу, відділам куль
у школі, то жодні літні ка-*
тури райвиконкомів. Тре
нікули не вилежувався б і-і1
ба працювати. Розвалений $
ля ставка — працюзав. Не
клуб у селі — підрахуймо Р
міг сидіти без діла. І в *
усе від цвяха до даху; #
армії не розлучався зі ,
підрахуймо роботу на людино-дні,
налагоджуймо
ришами із тракторної лис- у
зв
’
язок
з
керівництвом
тувався. Та й батько по- *
колгоспів. Гласності
на
відомляв про ВСІ НОЗИНИ--- (
даймо цій благородній
в колгоспі і на бригаді.
справі — і тоді стане зро
часу }
Теплі листи того
зуміло, що попрацювати
МиТолина мама Марія
на суботниках люди зна
досі. *
нівна зберігає й
йдуться. Так можна буду
Скільки разів брала їх у,
вати стадіони, волейболь
ФУТБОЛ терпілий. Цей гол був остан
поле, на ланку, щоб про-*
ні майданчики тощо. Го
нім у захоплюючому двобої
читати односельчанам ! Ра- ;
ловне
—
організувати.
і»
старих суперників. А Кали
діло материне серце.
Ми звикли жити спосте
«Чи можна зрушить з
та довів рахунок забитих
Після <служби в армії
л.ив рідг,;л. %* місця гори?» — запитує рігачами, байдужими до
м’ячів у складі кіровоград
повернувся- Анатолій
студентка педінституту в всього того, що під силу
ської команди до шістде
ний колгосп. Яку б роботу
однойменній кореспонден зробити самим. Треба ла
сяти.
не доручили йому,
завмати дотеперішні мірку
Відкрив же рахунок у
жди виконає на совість. * ції, надрукованій у «Мо вання. Певен, таких ком
звітній
зустрічі
капітан
лодому комунарі» 16 трав
«Зірки»
Валерій
Чорних,
Ніколи не рахується ні з
сомольців, як О. Горбачо-^ На 50-й хвилині гри до який головою
ня.
Мова
там
іде
про
бла

переправив
часом, ні з тим, що це не *
ва, авторка кореспонден- ” штрафного майданчика гос м'яч у ворота суперника
і входить з його обов’язки, / гоустрій на селі. Схвилю ції, — немало. Вони спро тей стрімко увірвався цент після ііавісної передачі з
вали мене порушені проб
його батько.
?■ Так навчив
нав>
ральний нападаючий «Зір* правого флангу. Трапилось
можні зрушити гори.
на ‘1-й хвилині гри.
леми, цікаві пропозиції.
Я. САЗИЦЬКИЙ,
1
ки» Михайло Калита. Не це «Зірка»
провела ще кіль
Б. СЕМЕРЕНКО.
Відповідь
моя
така:
сількор. *
1 маючи змоги відібрати у ка гострих атак і м'яч лише
с.
Згода,
можна!
Досі
ми,
правда,
' форварда м’яч, кривбасівці дивом ие потрапив у ціль
*
с. Різне,
ударів Денисенка, Фе* сподівались, що хтось нам Долинський район.
1 порушили правила. Пеналь- після
Ноаоукраінський район.
дорова. Калити. А ось кривь ті чітко реалізував сам по- басівці використали вже

ЧИСТІ СЕРЦЕМ

І

ВЧИВ
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БАТЬКО

Молоді вміють поважати

Біля ВІЧНОГО ВОГНЮ

$«ЗІРНА»~
«КРИВБАС»-2:2

І

З стор«
ДО П'ЯТДЕСЯТИРІЧЧЯ
ПОЕТА-ЗЄМЛЯКА

Донеси хоч півпригорщі
З-під зеленого
подорожника,
З-під вербового кореня.
Якось на
молодіжному
вечорі ведучий вийшов на
авансцену і оголосив: «За
раз перед вами виступить
миколаївський поет Валерій
Юр’єв», Валерій підвівся з
місця і попрямував до мік
рофона. Зачекавши
доки
стихнуть оплески, він нараз
своїм гучним голосом чітко
і піднесенно продекламу
вав;
Стрінеш людину,
хвалишся радо:
«Я з України,
з Кіровограда!».
Він завжди любив свою
степову Кіровоградщину, на
якій заврунились, а потім і
заколосились його хвилюю
чі поезії. Він їй присвятив
чимало творів. До речі,
В. Юр’єв — перший лауреат
обласної
комсомольської
премії імені Юрія
Яновського, яку йому було при
суджено за поему «Гарячий
полудень».
...Валерій Юр’єв пішов від
нас, обірвавши власну піс
ню на високій ноті свого
щирого і співучого серця.
Він народився поетом, щоб
продовжити коротке життя
у своїх поетичних рядках,
які довго будуть нуртувати
у наших буднях і святах.
Квіти споминів не несуть
на могилу своїх друзів. Во
ни — як відлуння незабут
ніх зустрічей, від яких стає
щемко і світло на душі. Во
ни не сохнуть і не в’януть,
як цвіт животрепетних ряд
ків поезії /лого побратима
по перу.
В. ГОНЧАРЕНКО,
член Спілки письмен
ників СРСР.

жах цього масового вій
ськово-патріотичного руху.
Одна із сторінок книги
«Память зовет...» присвяче
на постійно діючому ком
сомольсько-піонерському по
сту № 1 в місті Кіровогра
ді. Відзначено, що з його
відкриттям значно активізу
валась військово-патріотич
на робота в місті, напов
нюючись новим змістом.
о. злотін,
випускник Московсько
го університету робко*
ж. Ж Ж Ж.Ж

Ж.Ж -Ж Ж Ж Ж Ж XX Ж-Ь

першу можливість. Перед
самою перервою Вадим Та
ран точно пробив з тридцяі
тп метрів у «дев’ятку». Во
ротар кіровоградців Юрій
Колаковський запізнився з
кидком — 1:1.
Одразу після початку дру
гого тайму ветеран «Кривбас
су» Володимир Дмитренко
вивів свою команду вперед...
Свій черговий матч «Зір
ка» проведе в суботу 22
червня. Вона прийматиме
павлоградський «Шахтар».

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
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КІРОВОГРАДСЬКЕ СПТУ № 2
ІМЕНІ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ
О. С. ЕГОРОВА

Саме хліборобам передбачено втілювати в життя історичні рішення XXVII з’їзду КПРС, впроваджу
вати досягнення науково-технічного прогресу в сільськогосподарське виробництво.

ЮНАКИ І ДІВЧАТА!
Училища області пропонують вам опанувати на базі неповної або повної середньої освіти різні спе
ціальності, які конче потрібні сьогодні сільському господарству.

і

ОЗНАЙОМТЕСЯ З НИМИ.

механізатор тваринницьких ферм з умінням
виконувати роботи монтера по ремонту електро
обладнання.
На базі 10 класів зі строком навчання до
1 року:
оператор тваринницьких ферм 1 комплексів
(строк навчання 8 місяців),
тракторист-машнніст III класу.
Групи молоді, які не одержують середньої ос
віти (за програмами ПТУ):
майстер-наладчик по технічному обслуговуван
ню обладнання тваринницьких ферм і комплек
сів (строк навчання 6 місяців).

СПТУ № 31
316900, м. Олександрія, Користівське
шосе, 6, тел. 2-17-77.
На базі 8 класів зі строком навчання 3 роки:
тракторист-машиїііст широкого профілю,
механізатор меліоративних робіт,
машиніст по управлінню автокранами,
електрогазозварник.
На базі 10 класів зі строком навчання 1 рік:
тракторист-машнніст III класу,
водій автомобіля,
машипіст-бульдозерист,
електрогазозварник.
Групи молоді, які не одержують середньої ос
віти (за програмами ПТУ) зі строком навчання
1 рік:
машиніст бульдозера,
тракторист-машнніст 111 класу.
■
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СПТУ № 37
317310, Маловисківськнй район,
с. Оникієве, тел. 9-43-Е2.

і
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На базі 8 класів зі строком навчання 3 роки:
тракторист-машнніст широкого профілю.
На базі 10 класів:
тракторист-машнніст 111 класу (строк навчання
1 рік).
Групи молоді, які не одержують середньої ос
віти (за програмами ПТУ):
тракториєт-мапіиніст 111 класу (строк навчання
1 рік).
оператор машинного доїння (строк навчання
З місяці).

СПТУ № 32
317220, м. Бобринець,
вул. Димитрова, 1, тел. 2-18-05.
На базі 8 класів зі строком навчання 3 роки:
тракторист-машнніст широкого профілю.
На базі 10 класів зі строком навчання 1 рік:
тракторист-машиїііст III класу.
Групи молоді, які не одержують середньої ос
віти (за програмами ПТУ) зі строком навчання
1 рік:
тракторист-машиїііст II класу.
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СПТУ № 38
емт Голованівськ, вул. Маяковського,
2, тел. 2-15-58.

СПТУ № 33
317900, м. Олександрія,
с. Жовтневе, вул. Трудрезервів, 1,
тел. 5-10-80.
На базі 8 класів зі строком навчання 3 роки:
тракторист-машиїііст широкого профілю,
електромонтер сільської електрифікації та
зв’язку,
машиніст холодильного устаткування.
На базі 10 класів зі строком навчання 1 рік:
електромонтер сільської електрифікації та
зв’язку (строк навчання 3 роки),
тракторист-машнніст III класу.
Групи молоді, які не одержують середньої ос
віти (за програмами ПТУ) зі строком навчання
до 1 року:
тракторист-машиніст III класу,
машиніст холодильного устаткування (строк
навчання — 6 місяців).

СПТУ № 34
317755, Устинівський район,
с. Інгульське, тел. 3-61-55.
На базі 10 класів зі строком навчання ДО
1 року:
водій автомобіля (строк навчання — 5 міся
ців).
тракторист-машнніст III класу.
Групи молоді, які не одержують середньої ос
віти (за програмами ПТУ) зі строком навчання
1—2 роки:
тракторист-машнніст широкого
профілю (з
умінням виконувати роботи слюсаря-ремоптпика
1 водія автомобіля зі строком навчання 2 роки),
водій автомобіля (з умінням виконувати робо
ти слюсаря по ремонту автомобіля зі строком
вавчаппя 1 рік),
тракторист-машнніст III класу (строк навчання
— 1 рік).

СПТУ № 35
317600, м. Гайворон, вул. Чапаева, 14,
тел. 2-19-72.
На базі 8 класів зі строком навчання 3 роки:
слюсар-ремонтник по ремонту тракторів, авто
мобілів, сільськогосподарських машин.
тракторист-машнніст широкого профілю.
На базі 10 класів зі строком навчання до
1 року:
водій автомобіля (строк навчання 5 місяців),
тракторист-машиїііст.
Групи молоді, які не одержать середньої ос
віти (за програмами ГІТУ) зі строком навчання
1 рік.

СПТУ № 36
317140, емт Новгородка, вул. Кірова,
14, тел. 9-11-78.
На базі 8 класів зі строком навчання 3 роки:
тракторист-машиїііст широкого профілю,
мапстер-садівппк,
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На базі 8 класів зі строком навчання 3 роки:
тракторист-машнніст широкого профілю,
електромонтер сільської електрифікації 1 зв’яз
ну,
майстер плодоовочівник.
На базі 10 класів зі строком навчання 1 рік:
тракторист-машиїііст,
електромонтер сільської електрифікації 1 зв’яз
ку.
Групи молоді, які не одержують середньої ос
віти (за програмами ПТУ) зі строком навчання
1 рік:
тракторист-машиїііст III класу.

На базі 8 класів зі строком навчання 3. роки:
тракторист-машиїііст широкого профілю:
На базі 10 класів зі строком навчання 1 рік:
тракторист-машиїііст ПІ класу,
бджоляр (пасічник).
Групи МОЛОДІ, які не одержують середньої ос
віти (за програмами ПТУ):
тракторист-машиїііст (строк навчання 1 рік),
майстер-наладчнк по технічному обслуговуван
ню машинотракторного парку (строк навчання
6 місяців).

СПТУ № 40
317320, м. Новоукраїнка, вул. Кірова,
78, тел. 2-28-50.
На базі 8 класів зі строком навчання 3 роки:
електрогазозварник,
тракторист-машиїііст широкого профілю,
майстер сільського будівництва.
На базі 10 класів зі строком павчання 1 рік:
тракторист - машиніст ІІІ класу,
майстер сільського будівництва.

Вступайте до сільських професійнотехнічних училищ Кіровоградщини.
Управління профтехосвіти облвиконкому.

Калузький ордена Трудового
Червоного Прапора драматичний
театр імені А. В. Луначарського
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3 2 ПО ЗІ ЛИПНЯ — ГАСТРОЛІ
В ПРИМІЩЕННІ ТЕАТРУ
імені М. Л. КРОПИВНИЦЬКОГО

РЕПЕРТУАР
М. Аленсєсв,

2, 15, 25

ВЕРБИЧКА НЕПЛАКУЧА

драма на 2 дії

Вступники подають такі документи:
заяву на ім’я директора, свідоцтво про народжен
ня або паспорт, документ про освіту, довідку з міс
ця проживання (для осіб, які не мають паспорта),
медичну довідку (форма № 086/у), 4 фотокартки
3x4 см, направлення підприємства або установи
(для осіб, направлених на навчання).
Учні, які навчаються на базі неповної середньої
школи, перебувають на повному державному утри
манні, на базі 10 класів — одержують стипендію.
Училища надають своїм вихованцям глибокі знан
ня за фахом, загальноосвітню підготовку в обсязі про
грами середньої школи. В них створені всі умови
для навчання, змістовного дозвілля, заняття техніч
ною творчістю і спортом.

СПТУ № 39
316074, Знам'янський район,
с. Дмитрівна, тел. 9-23-13.

Училище готує кваліфікованих спеціалістів Із середньою освітою:
на базі 8 класів зі строком навчання 3 роки:
маляр (будівельний),
лицювальник-плитко вик, лицювальник-мозаїст,
муляр, монтажник сталевих і залізобетонних кон
струкцій,
електрогазозварник,
електрослюсар (будівельний),
слюсар по ремонту будівельно-шляхових машин,
машиніст екскаватора;
на базі 10 класів зі строком навчання 1 рік:
електрогазозварник.
Навчання безплатне. Учні забезпечуються гурто
житком, триразовим харчуванням, двома комплек
тами одягу, підручниками і одержують 50.процентів
від заробленої суми під час виробничої практики.
Учні, які закінчать училище на «4» і «5», направ
ляються для подальшого навчання до вузів або тех
нікумів.
■ Запрошуються юнаки і дівчата, яким еиповнилоєя
15 років.
Початок занять — 1 вересня.
Прийом документів — з 15 квітня.
Вступники подають такі документи: заяву на Ім’я
директора, автобіографію, характеристику, документ
про освіту, свідоцтво про народження або паспорт,
довідку з місця проживання та про склад сім’ї, ме
дичну довідку (форма 086/у), 6 фотокарток 3X4 см. д
Адреса училища: 316026, м. Кіровоград, вул. Червснозорісська, 23. Телефони: 7-14-17, 7-12-21. їхати
автобусами №№ 2, 14, 29 до зупинки «Вул. Мічуріна» або тролейбусами №№ 2, 6 до зупинок «Буддеталь» або «Вул. Короленке».
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і, 11, 12, 24, 31

А. Касона
ДИКУН

*

романтична історія на 3 дії
Я. Костюковсьиий,
4, 13. 16, 19, 28
М. Слсбодськой,
ПІФАГОР

музична

комедія

5, 17, 23

на
псевдогрецькі теми
на 2 дії
Є. Брагинсьний,
Е, Рязанов.

ОБЛУДНИКИ

комедія на 2 дії
Л. Жухсвицький.

6, 18, 29, зо

ЖУЖА ІЗ БУДАПЕШТА

комедія на 2 дії
М. Рсщин.

7, 22

■

ФАТАЛЬНА ПОМИЛКА

8, 26

повість для театру
/ А. Кудрявцев.
ІВАН ТА МАДОННА

трагікомедія на 2 дії
9, 14, 20

Р. Тома.
ПАСТКА

детектив на 2 дії
10, 21, 27

Ж.-Б. Мольєр.
ПЛУТНІ СКАЛЕНА

фарс на 2 дії
ДЛЯ ДІТЕЙ
ПРИГОДА В КРАЇНІ
МУЛЬТІ-ПУЛЬТІ.

казка на 2 дії.
КАЗКА ПРО ІВАНА
ТА ЙОГО НАРЕЧЕНУ ГАННУ

Ю. Иузьміна,
Б. Романов.

казка на 2 дії.
Дні дитячих вистав буде оголошено додатково,
Головний режисер театру — заслужений діяч
мистецтв РРФСР Роман Соколов
Початок вечірніх вистав о 19.00.
Каса працює з 10.00 до 13.00 та з 17.00 до
20.00.
Довідки телефонами:. 4-15-03, 4-14-06.
ДОРОГІ КІРОВОГРАДЦІ!

Від усієї душі прийміть щирий привіт від калу
жан.
Ми будемо раді бачити вас на спектаклях
нашого театру. Сподіваємося, що ми станемо
добрими і вірними друзями! Чекаємо на вас!
Адміністрація театру.
777Z ? ZX7?77ZZ<Z.

НАША АДРЕСА:

«Молодой коммунар» —
орган Кировоградского

316050. МПС,

областного комитета

м, Кіровоград,

ЛКСМ Украины.
Ба украинском языке.

вул. Луначарського, 36.
БК 03240,

Індекс 61І03.

ТЕЛЕФОНИ, редактора — 2-54-26; відпо
відального секретаря — 2-55-65; оідділів
робітничої молоді та внутріспілкового
життя, сільської молоді — 2-53 94; про
паганди, листів і масової
роботи —
2-59-82; учнівської
молоді, мооальноестетичного виховання — 2-55-65; вій
ськово-патріотичного виховання та спор
ту, фотолабораторії — 2-53-22; оголо
шень — 4-28-96; коректорської — 3-61 83

Обсяг 0,5 друк. арк.

Зам. К? 335. Тирад; 63 700.

Газета виходить V вівторок
четвер, суботу.

Друкарня імені Г. М. ДимитроЕ^
видавництва
«Кіровоградська правдап
Кіровоградського обкому
Компартії Унраїни
м. Кіровоград, вул. ІГпінки, 2.

