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ПЕРША КОЛОНКА

ТВОЯ ЖИТТЄВА 
ПОЗИЦІЯ

До однієї і тієї ж справи можна стави
тись по-різному. Ти, певно, пам’ятаєш 
притчу про одного французького філо
софа. Цей філософ на будівництві 
Шартрського собору спитав людину, яка 
штовхала поперед себе камінь: «Що ти 
робиш?» — «Тачку штовхаю», — дістав 
філософ відповідь. Тоді він задав це ж 
запитання іншому будівельникові. Той 
відповів, що возить камінь. Філософ не 
вгамувався і спитав у третього робітни
ка: «Що ти робиш?» Будівельник зупи
нився, поставив тачку і сказав: «Я будую 
Шартрський собор...»

Справді, на доручену справу можна 
дивитись по-різному. Зрештою, все за
лежить від твоєї життєвої позиції, від 
того, як ти оцінюєш себе самого, свою 
працю. А від цього вже залежить і твоє 
щастя. Щастя бачити перед собою не 
одноманітну буденність, а кінцеву мету, 
і те, заради чого, власне, ти й живеш.

Щаслива тим, що працюю і знаю, за
ради чого працюю, — така життєва по
зиція делегата XVIII з’їзду ВЛКСМ, учи
тельки з Олександрівни Олени Тищен
ко. Вона не просто вчить дітей хімії — 
Олена Тищенко виховує майбутнє краї
ни. Звідси безкомпромісність, ініціатива, 
принциповість. Звідси — заглиблення у 
себе, постійне збагачення свого духов
ного світу, з тим, щоб усе це потім пе
редати дітям.

Члени комсомольсько - молодіжної 
бригади Побузького нікелевого заводу, 
де групкомсоргом Григорій Варяниця, 
теж не просто виробляють продукцію — 
будують майбутнє. Саме тому хлопці 
дбають про якість своєї роботи. Саме 
тому вони виступили з ініціативою, яку 
підтримали всі бригади плавильного це
ху, — знизити витрату електроенергії 
на проплав однієї тонни сухої руди до 
750 кіловат-годин.

Активність життєвої позиції відзначає 
студентів Кіровоградського інституту 
сільськогосподарського машинобуду
вання, які, організувавши клуб «Мака- 
ренківець», узяли шефство над «важ
кими» підлітками, що перебувають на 
обліку в інспекції у справах неповно
літніх.

Активна життєва позиція — ось причи
на, яка змусила комсомольця водія ав
томобіля Володю Приходька із села Де- 
реївки Онуфріївського району, не роз
думуючи, кинутись у глибокий колодязь 
рятувати маленьку дівчинку. Молодий 
шофер ризикував власним життям, щоб 
урятувати людину, не тому, що сміли- 
еий, а тому, що глибоко усвідомлював 
потрібність саме його сміливості в цей 
л'.омент. І тому, що завжди був готовий 
до подвигу.

А комсомольцям Кіровоградського 
заводу радіовиробів не байдуже, пусти
рищем чи між трояндових алей крокува
тимуть вони з робочої зміни. Тому й 
зацвітає щовесни різнокольоровими пе
люстками їхня любов до рідного міста 
на великій площі, яка оточує завод. Така 
у них позиція — бути до всього причет
ними. Не тільки боротися за якість своєї 
роботи в цеху, а й бути відповідальним 
за все, що відбувається поруч тебе. На 
танцмайданчику, в кінотеатрі, на вулиці. 
На планеті, написали в листі до ре
дакції комсомольці обласної дитячої лі
карні, які провели трудову вахту миру.

Бути небайдужим, бути чесним із со
бою, бути раз і назавжди вірним висо
ким ідеалам, які освітлюють наш шлях,— 
ось твоя позиція, комсомольцю. Вона 
має диктувати тобі твої вчинки, визнача
ти поведінку, вкладати зміст у твоє на
вчання і працю.

НАГОРОДИ
ЛІТЕРАТОРАМ 

МОЛДАВІЇ
В атмосфері теплоти і 

сердечності проходить на 
Україні Декада молдав
ської літератури. Трудів
ники міста і села знайом
ляться з досягненнями 
письменників сонячної 
Молдови, яка розквітла 
під зорею Радянської вла
ди в єдиній сім’ї народів 
СРСР. В концертних залах 
і будинках культури, цехах 
підприємств і сільських 
клубах схвильовано лунає 
натхненне слово послан
ців братньої республіки і 
їх українських колег, що 
славить партію, Радянську 
Батьківщину, непорушну 
ленінську дружбу народів.

За заслуги у зміцненні 
взаємозв’язків культур 
братніх народів СРСР, ак
тивну участь у проведенні

Декади молдавської літе
ратури на Україні Спілка 
письменників Молдавії на
городжена Почесною Гра
мотою Президії Верховної 
Ради Української РСР.

18 травня в Президії 
Верховної Ради Україн
ської РСР відбулося вру
чення високої нагороди 
представникам творчої 
спілки. Вручаючи її, член 
Політбюро ЦК Компартії 
України, Голова Президії 
Верховної Ради Україн
ської РСР О. Ф. Ватченхо 
палко і сердечно поздо
ровив відомих майстрів 
радянської культури і в їх 
особі — весь працелюб
ний і талановитий молдав
ський народ.

(РАТАУ).

У Раді Міністрів Української РСР
і Укрпрофраді

Рада Міністрів Української РСР і Українська респуб
ліканська рада професійних спілок розглянули підсумки 
республіканського соціалістичного змагання в 1977 році 
за звання — колгосп, радгосп, район високої культури 
землеробства, встановлені відповідно до постанови ЦК 
Компартії України і Ради Міністрів УРСР.

За досягнуті успіхи у піднесенні культури землероб
ства — освоения сівозмін, впровадження найбільш ра
ціональних систем обробітку грунту, удобрення, насін
ництва і одержання на цій основі сталих високих уро
жаїв, збільшення виробництва та заготівель сільськогос
подарської продукції ряду колгоспів, радгоспів, районів 
республіки присвоєно звання ;— колгосп, радгосп, район 
високої культури землеробства з врученням почесних 
дипломів Ради Міністрів УРСР і Української республі
канської ради професійних спілок і премій.

Партком колгоспу, затверд
жуючи склад комсомольсько- 
молодіжного колективу куку- 
рудзоводів третьої тракторної, 
довірив очолити його молодо
му комуністові Володимиру 
Голобородьку.

Чому саме йому? Та тому, що 
встиг тракторист добре за
рекомендувати себе у праці. 
Кілька місяців тому він одер
жав першу урядову нагоро
ду — медаль «За трудову від
знаку».

Є в ланці ще один молодий, 
але визнаний механізатор — 
Іван Богун, кавалер ордена 
«Знак Пошани». То тепер і 
комсомольцям Миколі Стадни
ку та Григорієві Лисиці треба 
обов’язково дістатися рівня 
хліборобської майстерності 
старших колег.

Інакше й не можна, адже їх
ня ланка зобов'язалася в рік 
ювілею Ленінського комсомо
лу виростити на кожному з 
210 гектарів по 50 центнерів 
зерна кукурудзи.

Може, хтось із відомих в об
ласті кукурудзоводів і посміх
неться скептично: «Чи й не ру
біж! Ми й по 70—80 центнерів 
вирощували!» Звичайно. По 
100 й більше може видати ка
чаниста. Ще Марко Озерний 
це довів. Але на наших землях, 
де механізаторам що при 
оранці, що при сівбі, що при 
спушуванні міжрядь чи зби
ранні доводиться бути мало не 
віртуозами, аби не вивести з 
ладу техніку, це таки нелегко. 
Там оранка впоперек схилів, 
тут — лункування, на іншому 
полі — втратиш годину після 
весняного дощу — вітром по
сіви видме. Ячмінь, скажімо, 
легше вирощувати, і врожаї- 
ться він часто щедріше. Але ж 
кукурудза потрібна. Тож і до
водиться хлопцям із нею 
скрутнувато, а часом і непере
ливки.

Саме тому в ланці і досвід
чений Володимир Лиска, і мо
лоді Микола Стадник та Гри
горій Лисиця. Тому й відпові
дальний за долю врожаю мо
лодий агроном, кандидат у 
члени КПРС Василь Безсонов.

Так би мовити, йдуть пара
лельно досвід знавців і енту
зіазм молодих. А в кінцевому 
підсумку їхні зусилля зіллю
ться воєдино — в щедру від
дачу кожного гектара.

Для цього вже багато зроб
лено. У добре підготовлений

РАЗОМ
ДРУЖНА

грунт внесли під передпосівну 
культивацію на круг по 60 кі
лограмів діючої речовини 
фосфорних, азотних і калійних 
добрив. Одночасно з насінням 
іще по 20 кілограмів фосфор
них загорнули в грунт (теж у 
розрахунку на діючу речови
ну). А під час першого й дру
гого міжрядних 
земля одержить 
порцію «вітамінів 
Потрібно буде — 
ться й гербіцидами.

Якось розговорилися ми з 
бригадиром третьої трактор
ної Григорієм Івановичем Лан
тухом про потенціальні мож
ливості новоствореної ланки. 
Він, умілий організатор, чудо
вий наставник з великим дос
відом тонкого індивідуального 
підходу і до ветеранів, і до 
зовсім юних, безвусих механі
заторів, усміхнувся м’яко:

— Лиш би година, Юрію Па
насовичу. А хлопці мої й гори 
зсунуть.

Тож хай начуваються старші 
кукурудзоводи з ланки Григо
рія Юхимовича Москаленка (з 
другої тракторної)! Чи ж удас
ться їм перемогти своїх мо
лодших суперників по зма
ганню?

Час покаже. А нині Володя 
Голобородько з товаришами 
чатує кожну погожу годину, 
щоб вчасно доглянути своє 
поле, на щедрість якого на
діються.

обробітків 
додаткову 

родючості»« 
скористаю-

Ю. МАНЬКО, 
секретар парткому кол
госпу імені Шевченка 

Знам’янського району.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Юрій Па
насович Маиько лише півро
ку тому став секретарем 
парткому. А до цього він дов
гий час був ватажком кол
госпної комсомолі!. То й ко
му ж, як не йому, краще зна
ти можливості кожного з мо
лодих механізаторів!

СВЯТО МИСТЕЦТВА І БРАТЕРСТВА
КИЇВ. (РАТАУ). Як світле свято братерства, проходять у нашій 

країні Дні болгарської культури. Нині маршрути цього свята, 
присвяченого 100-річчю визволення Болгарії від османського іга, 
пролягли по українській землі. Атмосферою теплоти і сердеч
ності пройнята кожна зустріч представників двох країн, зв’язаних 
тісними узами дружби. Виступи творчих колективів, виставки тво
рів живопису, графіки, фотографії народної Болгарії, розгорнутії 
в кращих залах КисЕа, збагачують радянських людей новими 
знаннями г.ро величезну духовну скарбницю братньої соціаліс
тичної країни, чудові традиції її народу, його успіхи на шляху бу
дівництва нсього суспільства.

Все довше за
сиджуються ве
чорами над кон
спектами хлоп
ці і дівчата, все 
частіше поспі
шають вони 
після занять не 
до сповнених 
весняними па
хощами парків, 
а до бібліотек. 
Незабаром се
сія... Почали го
туватися до неї 
й студенти Кі
ровоградського 
інституту сіль- 
сьногоспод а р- 
ського маши- 
нобудуоа н н я. 
Улюбленим міс
цем занять для 
них стала ін
ститутська біб
ліотека, яка мо
же вмістити од
ночасно двохсот 
студентів.

На ф о т о: в 
читальному за
лі бібліотеки.
Фото В. ГРИБА,



2 стор „Молодей комуиа.?“ 20 травня
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ЯКІСТЬ НАШОЇ РОБОТИ: 
післямова до політзанять

Поділись
Заслужений авторитет має про

пагандист гуртка комсомольсько
го політнавчання «Політика 
КПРС — марксизм-ленінізм у дії» 
В. К. Яценко. Сумлінно ютуючись 
до занять, він завжди компетент
но відповідає на запитання слуха
чів. Вимогливий і справедливий, 
Віталій Костянтинович доклав 
усіх зусиль до того, щоб підсум
кові заняття пройшли на високо
му рівні.

Як показує практика, участь у 
пропагандистській роботі керівни
ків підприємств, радгоспів і кол
госпів, комсомольських активістів 
сприяє поліпшенню діяльності 
гуртків та семінарів, стимулює 
громадсько-політичну й трудову 
активність слухачів.

Ось чому райком комсомолу з 
допомогою методичного кабінету 
політосвіти Вільшанського райко
му партії ще на початку року по
дбав, щоб політнавчання молоді 
вели досвідчені пропагандисти, що 
позитивно позначилось на підсум
кових заняттях, сприяло підви
щенню рівня політичних знань 
кожного комсомольця. Значну 
роль тут відіграли і куточки по
літнавчання молоді, де для пропа
гандистів і слухачів зібрано ін
формаційно-довідкові матеріали.

сп,іи,.и. и дружніми оплесками нагороджують кожен виступ Хащуватсьного 
сокальпо-інструментального ансамблю односельці. Самодіяльні музиканти і співаки 
включають до свого репертуару твори зарубіжних і радянських композиторів.

Особливу популярність у глядачів мають солістки ансамблю Ольга Присяжнюк і 
Віра Мельник.

Керує ансамблем Євген Дмитрощук. \

ПІСНЯ
СЕРЦЕ
ЗВЕ СЕЛ Я 6 На фото: виступають учасники вокально-інструментального ансамблю Хащу» 

ватського сільського Будинку нультури Гайворонського району.
Фото В. ЗЕМНОРіЯ»

Алея імені XI Все
світнього фестивалю 
молоді і студентів по
явилась у мальовничій 
зоні відпочинку «Мир» 
одного з пригородів 
столиці України. Більш

ФЕСТИВАЛЬ 
ДРУЖБИ 
як тисячу саджанців 
берези, тополі, клена, 
дуба, ясена висадили 
учасники першого фес
тивалю дружби студен
тів соціалістичних кра
їн. які навчаються у 
вузах міста.

Фестиваль дружби з 
новою сплою проде
монстрував вірність 
молоді соціалістичних 
країн принципам про
летарського інтернаціо
налізму. В його рам
ках відбулися науково- 
теоретична конферен
ція «Ленінізм — боно
вий прапор міжнарод
ного революційного 
процесу», конкурс по
літичної пісні, мітинги, 
вечори інтернаціональ
ної дружби, концерні, 
спартакіада студентів 
соціалістичних країн.

Кор. РАТАУ.
м. Київ.

набутим 
які розповідають про історію ра
йону, села, колгоспу, комсомоль
ської організації, про здобутки 
трудівників села у праці і навчан
ні. Такий куточок помітно допоміг 
гуртківцям колгоспу «Аврора».

11а підсумковому занятті, ви
світлюючи місце і роль Ленінсько
го комсомолу в політичній системі 
соціалізму, вони наводили числен
ні приклади з історії району, села. 
Зобов'язані слухачі своїми знай 
нами й місцевому краєзнавчому 
музею на громадських засадах. 
Багато цікавого розповів їм ди
ректор музею, член ВЛКСМ з 
1925 року, перший секретар Віль
шанського райкому ЛКСМУ в 
1937—1939 роках 1. І. Гуржос.

Набутими в гуртку знаниями 
аврорівці охоче діляться з товари
шами по роботі. А Валентина 
Скляренко, Олександр Жайко, 
Галина Коноваленко, Веиіамін 
Станков уже зарекомендували се
бе хорошими агітаторами. Без 
сумніву, тут велика заслуга їх
нього пропагандиста В. С. Бон
даря.

У тому, що система комсомоль
ського політнавчання району цьо
го року діяла успішно, значний 

внесок пропагандистів з багато- 

Коли Оля вранці поспіша
ла до школи, в думках іще 
раз перебрала всі спра
ви, котрі мала зробити 
сьогодні у своєму п’ято
му «Б». Думала про збір 
загону, про нову опера
цію, яку треба почати з 
піонерами, а перед очима 
стояв чубатий хлопчина. 
Ох, Валерко, Валерко, як 
же знайти оту так звану 
спільну мову з тобою? 
Вже ціла чверть минула, 
неначе й новачком Ва
лерку Чупріна називати 
не личить. А ось тримає
ться хлопчина осторонь 
однокласників, так і не 
потягнувся ні до кого, не 
потоваришував.

«Зацікавити його чи
мось потрібно». Оля зно
ву й- знову подумки ана
лізувала поведінку п’яти
класника. Згадала, як 
«відтав» одного разу Ва
лерка. Тоді їхній клас у 
суботнику брав участь. 
«Працьовитий, — визначи
ла про себе тоді Оля. — 
З цього, мабуть, і почина
ти слід було. Ех, не дога
далася відразу. Ну, нічого. 
Сьогодні обов’язково по
говорю з ним».

Тепер Валера Чупрін 
приходу своєї загонової 
вожатої чекає щоразу, ма
буть, найбільше.

— Олю, ми сьогодні 
після уроків будемо вирі
шувати, що робитимемо 
на суботнику. Зайдеш?

Піонерські комісари

...І трошки
попереду

І Валера, відповідаль
ний за трудовий сектор 
п’ятого «Б», викладає во
жатій свій план...

А ще Валерка пишає
ться, коли в його щоден
нику появляється нова 
четвірка чи п'ятірка. Знає: 
Оля радітиме. І похвалить.

У піонерському загоні 
п’ятого «Б» не один Вале
ра Чупрін хоче бути схо
жим на свою вожату Олю 
Маляренко. Відмінниця 
Оксана Чередниченко, 
Ігор Шмельов, Валера То
карев — усі вони не про
сто люблять Олю, а праг
нуть в усьому її насліду
вати.

Повчитися у Олі справді 
є чого. Там, де вона, не
має місця смуткові та бай
дужості. Готувався загін 
до шкільного конкурсу 
строю і пісні. І раптом 
дізналися—необхідно бу
де виступати на міському 
конкурсі, в Палаці піоне
рів. Дехто запанікував:

«Це ж з усіх шкіл будуть, 
треба було раніше готу
ватися...»

Оля не заперечувала, 
не доводила. Просто гля
нула в очі кожному:

— Невже підведемо 
школу?

І тут же із завзяттям 
гукнула:

— Ану підтягуйте!
І дзвінко завела їхню 

улюблену піонерську піс
ню.

Коли на міському кон
курсі загін юнармійців 
п'ятого «Б» класу посів 
друге місце, раділи всі, а 
найбільше Оля Малярен
ко. їхня загонова вожата.

Якось п’ятикласників 
спитали, за що вони люб
лять свою вожату, вони 
відповіли всі однаково; 
«За те, що вона завжди з 
нами... і трошки попе
реду».

У Олі багато справ: учи
тися в дев’ятому класі не 
легко, і вчитися треба не

річшім стажем роботи В. І. Івано
вої, Л. М. Заміховського, В. К. 
Яденка. Добре працюють і молоді 
пропагандисти О. Бобко, А. 1 он- 
чаренко, М. Гордієнко.

Відрадно, що вільшанці велико
го значення надають готовності 
слухачів до серйозного політично
го навчання, ступеню розвитку ці
кавості до громадсько-п&літичних 
проблем. Саме тому па підсумко
вих заняттях політгуртка в кол
госпі «Аврора» серед інших поба
жань висловлювалось і таке: на
ступного року взятися за програ
му «Основ економічних знань». 
Думається, що райком комсомолу 
ніде назустріч цьому побажанню.

Одним з показників ефектив
ності політзанять є ініціативність 
слухачів у виробничій і громад
ській діяльності колективу. Чима
ло прикладів цього можна навести 
з Вільшанського району. Скажімо, 
слухачі гуртка комсомольської 
організації райпобугкомбіпату 
«Політика КПРС — марксизм-ле- 
иінізм у дії» (пропагандист В. 1. 
Іванова) виступили на початку 
року з ініціативою — до XVIII 
з’їзду ВЛКСМ виконати два з по
ловиною річних плани. Підтрима
ли вони й почин червозозорівціз з 
Кіровограда — «Пропагандист і 
агітатор — п’ятирічці». Молоді» 
слова дотримує. Про це свідчать, 
зокрема. Почесна грамота обкому 
комсомолу і поздоровлення від 
XVIII з’їзду ВЛКСМ.

Хотілося б спинитись і на де
яких додаткових можливостях 
удосконалення практики політич
ного навчання в районі. Претензії 

до форм і методів роботи гуртків 
та семінарів, висловлені слухача
ми, говорять про те, що в районі 
застосовують мало активних форм 
занять. Аналіз етапу справ свід
чить, що лекційна форма занять 
подобається лише третині слуха
чів. Інші висловилися за прове
дешь! дискусій, захист рефе
ратів тощо, слід зауважити, що 
не всі пропагандисти вміють мак
симально використовувати техніч
ні засоби — магнітофони, програ
вачі, кіноапаратуру, діапроектори. 
Практичні заняття часто зводя
ться до звичних форм, скажімо, 
підготувати реферат, доповідь чи 
виступ на комсомольських зборах. 
А чому б, скажімо, не дати зав
дання слухачеві взяти участь у ви
вченні якогось виробничого питан
ня? Певно, вільшан’цям уже час 
переходити на проблемний метод 
навчання, щоб ефективно розвива
ти творчу думку слухачів, здат
ність самостійно давати класову 
оцінку подіям громадсько-політич
ного життя.

Загалом же підсумкові заняття 
в системі комсомольського політ
навчання у Вільшанському районі 
показали зрослий інтерес молоді 
до суспільного життя країни, зов
нішньої політики КПРС, життя 
Спілки, готовність молоді здійсни
ти рішення XXV з’їзду КПРС і 
XVIII з’їзду ВЛКСМ. А це є хо
рошою передмовою до Ленінсько
го уроку, що відбудеться 6 червня.

Ю. ДМИТРЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

як-небудь, а так, щоб під
шефним піонерам було з 
кого брати приклад. До 
того ж Оля не тільки за
гонова вожата, вона — 
відповідальна за шефську 
роботу комітету комсомо
лу школи. Навчання заго
нових вожатих, практичні 
заняття — все це турбота 
Олі Маляренко. А які ці
каві конкурси загонових 
вожатих організовує во
на! І завжди знайдеться 
у неї час, щоб поговорити 
з кожним вожатим, вислу
хати, порадити, допомог
ти.

— Я не уявляю свого 
життя без них, своїх невга
мовних п’ятикласників. 
Чому люблю їх? Тому, що 
люблю веселих, цікавих, 
чуйних, вдячних, благо
родних людей. А у всіх 
хлоп’ят і дівчаток ці якос
ті є.

Трохи стомлена повер
нулася Оля додому. Не 
встигла скласти підручни
ки на завтра, як за две
рима почула знайомі го
лоси:

— Олю, ходімо з нами 
металолом збирати!

Глянула на обличчя сво
їх п’ятикласників, що так 
швидко стали їй рідними, 
усміхнулася. І від утоми 
не залишилося й сліду.

Л. ВДОВ1НА, 
старша піонервожата 
середньої школи № 16 
м. Кіровограда,

ЗА
ПРИКЛАДОМ

ВЕТЕРАНА
Восьмий рік працює ке

рівником початкової вій
ськової підготовки в се
редній школі № 4 міста 
Світловодська ветеран Ве
ликої Вітчизняної війни 
полковник запасу Ілля Ми
хайлович Доронін. З пер
шого ж дня свого перебу
вання в десятирічці Ілля 
Михайлович очолив пер
винну організацію ДТСААФ. 
яка є кращою в місті. її 
нагородили знаком ДТСААФ 
«За активну роботу». Два 
таких знаки прикрашають 
груди полковника запасу 
І. ГЛ. Дороніна. Ветерана 
війни відзначили грамота
ми Міністерства освіти 
УРСР, обласного відділу 
народної освіти, обкому 
Д1СААФ. М. і. Доронін — 
член комісії сприяння при 
військкоматі.

* • *
У школі виходить радіо- 

газета, яку редагує відмін
ниця навчання, учениця 
10 класу Ольга Нечипорен- 
ко. Активістами по ра
діо було прочитало лекції 
«Ленінські ідеї про захист 
соціалістичної Вітчизни». 
«Армія дружби народів*. 
«Армія-визволителька, ар
мія інтернаціоналістів», 
«Армія масового героїзму».

Назавжди залишаться в 
пам'яті учнів зустрічі з
ветеранами воєн, випуск
никами школи, які нині 
навчаються у військових 
училищах. У дтсаафівців 
побували Герой Радян
ського Союзу полковник 
запасу М. І. Євсєєв, кур
санти військових училищ 
Сергій ІСрокосенко, Олек
сандр Гриценко.

Сотні школярів узяли 
участь у військово-спор
тивному вечорі, військово- 
спортивній грі «Зірннця- 
78», в огляді строю і пісні 
піонерських загонів, огля
ді жовтснятськпх військ...

Улюбленим занятг ям 
юних дтсаафівців є стрі
лецький спорт. У ШКОЛІ ДІС 
шість стрілецьких гуртків, 
якими о?;оплено 120 учнів 
восьмих — десятих класів. 
В останніх стрілецьких 
змаганнях узяло участь 
180 учнів восьмих — деся
тих класів—152 виконали 
нормативи комплексу ГІ1О. 
Відібрано 20 кращих 
стрільців, які захищали 
честь десятирічки на мі
ських змаганнях. І коман
да середньої школи № 4 
(капітан Сергій Ломакіп), 
як і торік, посіла перше 
місце. А Наталія Тнхоліз 
тепер чемпіонка Світло
водська серед дівчат. Сім 
допризовників стали роз
рядниками.

* * *
У десятирічці створено 

військово-патріотичні' ра
ду, яку очолює директор 
школи, учасник Великої 
Вітчизняної війни С. І. Ко- 
билянський. Тї активними 
членами є керівник почат
кової військової підготов
ки І. М. Доронін, учителі 
фізкультури Г. Г. ГІалій, 
В. 1. Дудінов (перший — 
учасник війни, другий 
щойно повернувся з ар
мії), старша піонервожата 
І. Б. Пудовкіпа, секретар 
комсомольської організа
ції школи Сергій Семенов.

Самовіддана праця ко
муніста приносить відрад
ні плоди. Десятки ного 
колишніх вихованців, при
йнявши бойову естафету 
від свого наставника, ста
ли курсантами військових 
училищ, офіцерами Ра
дянської Армії. Серед 
них — Микола Доброволь- 
ський, Володимир Гонча- _ 
рейко, Сергій Желютов, ** 
Віктор Кушніренко, Олек
сій Добрянський, Михайло 
Леонов.

Любов до військової 
справи ветеран війни зу
мів прищепити і своєму 
синові Володимиру, вій по 
закінченні десятирічки 
вступив до військового 
училища. Нині капітан 
Доронін служить у мото
стрілецьких військах, гор
ло несучи честь офіцера 
Радянської Армії.

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
завідуючий лозаштат- 
ним відділом організа
ційної і військово-пат
ріотичної роботи Світ- 
ловодського міського 
комітету ДТСААФ.
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ПОШУК — 60 комсомольських ЛІТ
Фронт просувався далі на схід і пів

ніч. Біля міста Новоржева червоно>:р- 
мійці довго стримували шалені атаки 
гітлерівців. За героїчну оборону цього 
міста зелику групу бійців і командирів 
уперше було представлено до урядових 
нагород. Серед них був і Андріяшев- 
ський. Він удостоївся ордена Червоної 
Зірки.

На той час розгорілися запеклі бої на 
підступах до Ленінграда.

Сюди, до стін Старої Руси, в перших чис
лах серпня 1941 року Микола Андріяшев- 
ський і прибув у складі дивізії полков
ника Капцова. Бійці мужньо захищали 
давню новгородську землю. Та сили бу
ли нерівними.

В одному з тих боїв Миколу Андрія- 
шевського тяжко контузило, і він ОПИ
НИВСЯ у фашистському полоні.

* *
з полону в Андріяшев- 

такий. З настанням темря- 
підповзти до стовпа, куди

План утечі 
ського визрів 
ви непомітно 
не досягало світло прожекторів, і рука
ми рити підкопи під колючим дротом, 
вартові розходяться в різні боки — 
можна хвилин п’ять — шість 
працювати. Повертаються — 
линяти роботу й лежати нерухомо.

безпечно 
всім при-

Продовження. Поч див. «Молодий 
комунар» за 11, 13 травня ц. р.

У північ, коли над табором, як завж
ди, прогуділа сирена, сміливці приступи
ли до роботи. Закляклими від холоду ру
ками вигрібали землю й робили ледве 
помітну заглибину під колючим дротом, 
Інші пильно стежили за вартовими.

Нарешті — готово. Ще раз домови
лись про місце збору. Першим поліз Ми
кола. Серце шалено стукотіло, голова 
йшла обертом від недоїдання й конту
зії. Але іншого виходу не було. Поки 
зовсім не втратив сил, треба тікати з 
цього пекла!

Відповз від табору на п'ять, десять, 
п’ятнадцять кроків. Тихо. Не чути ні по
стрілів, ні погоні. Невже вдалося? З усіх 
сил поповз далі, сховався за тінями від 
дерев, покотився до умовленого вибал
ка.

Хвилини здавалися годинами. Микола 
припадає вухом до землі, прислухається 
до кожного шелесту, але нічого не чути. 
Чекання болем відлунювалось у грудях. 
Микола перебрав безліч думок і мож
ливих варіантів. Якщо не буде ще п'ять- 
десять хвилин, доведеться тікати одно
му.

Та в цю мить почулися чиїсь обережні 
кроки і важке дихання. В умовлене 
місце підходили один, другий, третій уті
качі. На радощах Микола мало не вигук
нув: «УраІ Брати!», але вчасно стримав
ся. Зі сльозами радості обнімав друзів.

Ішли ланцюжком у напрямі якогось 
лісу чи села, намагаючись до світанку 
встигнути відійти якнайдалі і врятуватися 
від можливої погоні.

п?Иолодий КО1МГунЙ,рГГ

Д. Клюєнко

КОМСОМОЛЕЦЬ
ЖАМКИ

УРИВКИ З ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ РОЗПОВІДІ

Дорогою друзі пояснили причину сво
єї затримки. Як тільки втік Микола, з’я
вилися два вартові. На щастя, вони ні
чого підозрілого не помітили.

Четверо втікачів не знали справжніх 
прізвищ одне одного, знали лише імена: 
Микола, Михайло, Григорій і ще один 
Микола. Три росіяни, один українець. 
Повнішими біографіями вирішили поки 
не обмінюватись.

За кілька кілометрів від табору знай
шли на полі незібрану ділянку брукви. 
Вмить накинулись на неї, але хтось по
радив: «їсти багато не можна. Краще 
візьмемо з собою».

Йшли на схід. Думали, що вдасться 
добратися до лінії фронту, а там — до 
своїх. Стомилися, Знайшли копицю сіна 
й поснули в ній мертвим сном.

У дорозі минуло кілька днів. Удень — 
відпочинок і сон у якійсь схованці, вночі

З стор,

— вечеря з сирої брукви і знову ви
снажливий перехід. Одного разу вдо
світа помітили попереду чорний силует 
великого лісу й вирішили там перечека
ти до ночі. Натрапили на будиночок бі
ля залізничного полотна. Вирішили зай
ти до залізничника й попросити хоча б 
шматок хліба.

На міцному кам’яному цоколі в гущі 
високих лип стояв чепурний будинок. На 
подвір'ї порався господар — латиш. Зу
стрівши біля воріт погано одягнених, 
зарослих і знесилених людей, він гос
тинно прочинив хвіртку й запросив у 
двір. Посадив їх біля дерев’яного сто
лика в саду, а сам миттю заскочив до 

■ хати, за кілька хвилин виніс окраєць 
хліба, казанок з пахучим супом і подав 
тарілки. Повагом насипав кожному, на
різав хліба.

(Далі буде).

\

«Про що писати моло
дим» — так було озаглав
лено попередній літератур
ний огляд у нашій газеті. 
Він викликав численні від
гуки, про що свідчать лис
ти наших дописувачів. Ба
гато з них признаються, 
що вперше взялися за пе
ро і посилають свої літе
ратурні вправи. Це приєм
но. Та більше радує тс. 
що коло тем, яких тор
каються молоді автори, 
стало значно ширшим.

Любов Гнідсиь із Доб-

МИСЛИТИ,
ЩІ

БАЧИТИ
ровеличківського району у 
вірші «Зорі» пише про ве
лич людського буття, про 
те, що людина завжди по
винна тягнутись до висо
кого, прекрасного:

Напевне, так воно
і треба, 

Щоб, наче піснл
із грудей, 

Завжди тягнулися 
до неба 

Серця і помисли 
людей.

Принагідно зауважимо, 
що поетичний голос моло
дої авторки стає чимдалі 
впевненішим, переконливі
шим.

Наші кореспонденти бе
руть найзаповітніші теми. 
Читаючи вірші початківців, 
відчуваєш, що за рядка
ми стоять наші радянські 
юнаки і дівчата, які від
значатимуть нинішнього 
року славшій ювілей — 
60-річчя Ленінського ком
сомолу. Вони повністю 
почувають себе відпові
дальними за всю історію 
комсомолу.

Ось як, хай не зовсім лі
тературно вправно, але 
схвильовано, щиро, пише 
десятикласниця з Гайво
рона Катя Андроник:

В той день весна буяла 
ясночола,

Привітно віти гнулись 
до плеча...

Мені вручили книжечку 
червону

Із рідним силуетом 
Ілліча.

Відгукнувшись па паш
заклик написати твори 
про комсомол, вірші на цю 
тему прислали: А. Татар
чук, А. Колодяжний з І\і 
ровограда, О. Каламурза 
з Долннського району, 
Н. Дробович з Маловис- 
ківського району та інші. 
А. Татарчук пише про 
комсомол «в огне рожден
ный», про те, що «дала
ему закалку еще граждан
ская война». Його земляк
A. Колодяжний оспівує 
комсомольців наших днів.

Громадського звучания 
набирають поетичні стро
фи О. Царенка з Олек
сандрії. О. Петренка з Но- 
воукраїнки, С. Тарана з 
Олександрійського району,
B. Солода з Бобринецько- 
го району.

Щоправда, порушуючи 
таку важливі' тему, автори 
не завжди підкріплюють 
свої задуми відповідною 
поетичною майстерністю. 
Часто в одному і тому ж 
вірші строфи написано 
різними розмірами, пору
шено ритм, подивуються 
бліді образи, невиразні рн-

ліричних 
своєрідна 
Відчуває- 

пише Про 
«Ге- 

этюда—парень. 
Какой он?» 
запитання, 

часто молоді люди, зу- 
пізнавши

ми.
Багато творів присвяче

но дружбі, любові, сім'ї. І 
хоча сказано, що «любви 
все возрасты покорны», 
але для молодих це, ма
буть, пайнриродШше. Тому 
потік листів про любов 
нам дуже зрозумілий. Зол 
Аннпченко з Кіровограда 
прислала два 
етюди, це — 
поезія в прозі, 
ться, дівчина 
свої власні почуття: 
рой моего 
Это мой друг. 
Цілком слушне 
Як 
стрівшись і не 
глибоко одне одного, поєд
нують свої долі, а потім 
відчувають, що вони абсо
лютно чужі одне одному.

Свій етюд прислала до 
редакції Галя Кулик з Ве
ликих Троянів Ульянов
ського району. Галя сер
йозніше, вимогливіше ста
виться до дружби. Вона 
знаходить для цього пере
конливі слова, образні
рядки.

Вірші па темп дружби, 
любові, сім'ї прислало ба
гато авторів. Микола Лев- 
ковський з Бобрішця в за: 
головку свого вірша ра 
дить «Не целуйте не лю
бя». Категорично, але 
справедливо В літератур
ному відношенні вірш 
слабкий. Відповідаючи на 
вірш Миколи, Сергій 
Шишмарьов з Іркутська у 
вірші «Философия люб
ви» зазначає, що «кощун
ство — называть любовь 
игрой».

Любов Химич з Ново- 
а р х а шм ьс ького району 
полає на розгляд віріію- 
вані роздуми про молоду 
сім’ю. І хоча написані во
ни невправно, туманно, 
все ж дещо можна зрозу
міти;

Я от одиночества 
бежала, 

Не спросив у сердца, 
как мне быть.

Встретила тебя — 
и побоялась

Отпустить.
Випадкова зустріч, по

тім «недопонимания, оби
ды, мелочей ужасных ку
терьма». Але все між со
бою, не виносячп на люди. 
Та, мабуть, була інтуїція 
серця, бо: «Стихло вес, и 
стали мы мудреє, улыб
немся над былым танком. 
Эго школа. Выдержать су
меешь — значит станет 
крепкою любовь». Це вже 
промовляє житейський 
досвід, і якось навіть не 
помічаєш «глухої» рими 
«тайком — любовь»;

Кілька авторів прислали 
нам прозові твори про 
своїх ровесників. рідних, 
знайомих. Причому це — 
не рядові кореспонденції. 
Автори намагаються одяг
нути свої розповіді в лі
тературну форму. То нічо
го, що подекуди гудзики 
неправильно пришито і 
поли розходяться. Хто на
полегливо працюватиме 
над собою, підвищуватиме 
свою літературну майстер
ність, розвиватиме свої 
здібності, той згодом змо
же стати справжнім май
стром красного слова.

Наталка Компанієць з 
Олександрії, ще навчаю
чись у школі, хотіла напи
сати про свого дідуся, ве
терана війни. І лише те
пер, навчаючись у педаго
гічному училищі, взялася 
за перо, написала етюд 
«Незабудки» Розповідь ве
деться від імені Наталчи- 
ного діда. Авторка так за
хопилася. що не назвала 
його імені.

Він оповідає про свого 
друга, розвідника Віктора, 
що загинув геройською 
смертю, визволяючи пар
тизанів. яких вели на роз
стріл поліцаї.

Відчувається, що автор» 
ка вміє створювати напру
жені ситуації, має хист до 
композиції твору. ДОЙРЄ 
володіє словом, тяжіє до 
афористичних фраз. Але. 
на жаль. її творам бракує 
довершеності, експресив
ності думки.

Свої прозові й віршовані 
твори на різні теми при
слали нам В. Лавров. 
І. Курнакіна. А. Казанов. 
Л. Максюта і Л. Чорна із 
Світловодська, Ф. Матюха 
і В. Пісковий з Новомнрго- 
родського району, 10. Фе
дорченко і Л. Кравченко з 
Новоукраїнського району, 
С Пгішковська і В. Лихсн 
ко з Гайворонського райо
ну. Л. Ковальчук. С. Ябло
ков і С. Прншняк з Кіро
вограда та багато Інших 
початківців. Природно, шо 
в короткому газетному 
огляді нема можливості 
відповісти всім. Тому об
межимось такою порадою: 
у висловлених нами заува
женнях усі автори знай
дуть корисне для себе.

Тож не тільки пишіть 
самі, а й читайте те. що 
писали і пишуть інші. Тно 
ри великих прозаїків і 
постів — то найвища шко
ла літературної майстер
ності. А теми беріть із 
життя, що оточує вас. То 
ді ви будете глибше мис
лити і далі бачити.

Л. НАРОДОВЦЯ, 
член обласного літ
об’єднання.

• СПОРТ

Майже на всіх спортивних змаганнях, які проводяться в колективі фізнультури 
облміжколгоспбуду, електромонтажники СПМК № 2 виборюють призові місця. А во
лейболісти, баскетболісти, футболісти і стрільці стали чемпіонами. Тут кожен четвер
тий трудівник займається спортом.

На фото: заступник голови об'єднаного будкому профспілки облміжколгоспбу
ду М. І. ГОЛОЦВАН вручає голові ради колективу фізкультури СПМК № 2 Григорію 
ЗАДНІПРЯНСЬКОМУ нубок за перемогу команди в турнірі волейболістів.

Фото Ю. ДНІПРОВСЬКОГО.

«ЗІРКА» - «ГОВЕРЛА» - 1:0
Господарі стадіону вже на другій 

хвилині мали можливість відкрити раху
нок, але забарилися із завершенням 
комбінації. Потім — обопільні атаки. 
Після відпочинку загрозливі ситуації на 
штрафному майданчику «Говерли» ви
никають частіше. Па (іі-й хвилині до
пускає прикру помилку воротар ужго- 
родців С. Стойка. Скориставшись нею, 
капітан кіровоградців Юрій Касьонкін 
майстерно забиває гол. Він і вирішив 
долю поєдинку.

Турнірна таблиця другої української
зони на 20 травня має такни вигляд:

І м О
«Кривбас» її 21 — 6 19
«Колос» Н. її 16 — 5 13
«Зірка» и 18 — 7 17
«Кристал» 10 12 — 2 17
«Металіст» 11 14 — 4 15

СКА К. 11 19 — 10 13
СКА Л. 10 16 — 10 13
«Буковина» 10 10— 5 12
«Локомотив» 10 9 — 8 11
«Атлантика» 10 10 — 7 10
«Суднобудівник» 10 12 — 13 10
«Колос» П. 11 12 — 13 10
«Фрунзенець» 10 9 — 12 10
«Десна» 10 8 — 9 9
«Дніпро» 11 6 — 15 9
«Спартак» 11 5 — 11 8
«Поділля» 10 5 — 12 8
«Говерла» 10 7 — 10 7
«Авангард» 11 10 — 14 6
«Новатор» 11 12— 20 6
«Торпедо» 11 5 — 19 6
«Шахтар» 11 8 — 22 4
«Старт» 10 2 — 12 4

Наступний тур — у понеділок 22 трав
ня. «Зірка» на своєму стадіоні зустріне
ться з вінницьким «Локомотивом». По
чаток матчу о 18 годині ЗО хвилин.

22 ТРАВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 

— «Час». 8.35“-— Гімнасти
ка. 8.55 — Фільм для ді
тей. «Загін Трубачова бо
реться». 10.25 — «У світі 
тварин». 15.00 — До Дня

■ 9 СПОРТ

прикордонника. Кінопро- 
грама. 16.00 — «Мамина 
школа». 18.30 —«Творчість 
народів світу». 17.00 — Ді
тям про звірят. 17.30 — 
Чемпіонат СРСР' з худож
ньої гімнастики. 18.00 — 
Новішії. 18.15 — Вірші — 

( дітям. 18.30 — «Рік третій
— рік ударний». «Кузбась- 
кнй фонд економії». 19.15
— О. Арбузов. «Старомод
на комедія». 21.00— «Час». 
21.30 — «Алкоголізм». Бе
сіда лікаря. 22.00 — Му
зичний телефільм «Компо
зитор Алсксандров». По за
кінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Для дітей. Географічна 
гра «Компас». 10.30 
«Сторінки оперної класи
ки >. 11.00 — К. т. Новини. 
11.15 — К. т. «Усмішки», 
11.45 — К. т. «Доброго вам 
здоров'я». 12.15 — «Наука
— виробництву». 16.40 —

• СПОРТ

«Партійне життя». 17.10 — 
Телефільм «Від весни до 
весни». 17.30 — «Соціаль
ний портрет колективу 
Бердянської о дослідного 
нафтомаслозаводу». Пере
дача 1. 18.00 — Музичний 
фільм «Народні мелодії». 
18.10 — «На ланах респуб
ліки». 18.30 — «Палітра». 
Народний художник УРСР 
Валентин Снзиков. 19.00 — 
К. т. «Вісті». 19.30 — К, т. 
«Екран молодих». «Перші 
кроки в мистецтво». 20 30
— Концерт старовинного 
російського романсу. 20.45
— «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.30 —К.т. 
Концерт ансамблю «Мело
дії молодості». 21.50 — Те
лежурнал «Старт». По за
кінченні — к. т. Новини.

Редакгор М УСПАЛЕНКО.
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ЮНАКИ 1 ДІВЧАТА!
КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ СЕРЕДНЄ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 2 
ІМЕНІ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ 
О. С. ЄГОРОВА
ПРИЙМАЄ УЧНІВ
НА 1978—1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

маляр (будівельний), 
електромонтажник по освітленню, освітлювальних 

І силових мережах та електроустаткуванню,
муляр — монтажник конструкцій, 
штукатур-лицюпальник-плитковик, 
слюсар по ремонту автомобілів.
До закладу приймають без вступних екзаменів 

юнаків і дівчат, що мають освіту за 8—9 класів.
Учнів забезпечують гуртожитком, парадним і робо

чим одягом, триразовим харчуванням, підручниками, 
вони одержують третину суми, заробленої ними під 
час виробничої практики. Час навчання в училищі за
раховується до трудового стажу.

Строк навчання — 3 роки.
Училище має чудовий сучасний навчальний комп

лекс, у якому обладнано кабінети і лабораторії, май
стерні, спортивний та актовий зали. В закладіте спор
тивне літнє містечко, працюють гуртки технічної 
творчості, художньої самодіяльності, спортивні сек
ції. Є спеціалізовані групи зі спортивним нахилом — 
класична боротьба і велосипедний спорт, де свою 
спортивну майстерність учні вдосконалюють під ке
рівництвом досвідчених тренерів, майстрів спорту 
СРСР.

Вкпускники-відмінникв мають право вступати до 
вищих і середніх навчальних закладів на пільгових 
умовах, а також можуть бути направлені до вищих 
і середніх навчальних закладів системи професійно- 
технічної освіти, де навчання проводиться на повно
му державному забезпеченні.

Училище готує спеціалістів для комбінату «Кіро- 
воградважбуд» — найбільшої будівельної організа
ції нашої області.

Вступники подають заяву із зазначенням вибраної 
спеціальності, автобіографію, характеристику, сві
доцтво про народження (оригінал) або паспорт 
(пред’являють особисто), документ про освіту, довідки 
з місця проживання і гро склад сім’ї, медичну довід
ку (форма № 286). 8 фотокарток розміром 3X4 см.

Приймання документів — з 15 квітня.
Початок занять з 1 вересня.
Адреса училища: 316026. м. Кіровоград, пул. Черво- 

нсзорівська, 23. Телефон 2-38-49.
їхати до училища: автобусами 2, 14 — до зу

пинки «Мічуріна», № 29 — до зупинки «Профтехучи
лище К» 2 імені О. С. Єгорова» або тролейбусами 
№№ 2, 4 — до зупинки «Завод «Буддеталь» чи «Коро- 
ленна».

ДИРЕКЦІЯ.

ДО ВІДОМА АБОНЕНТІВ 
м. КІРОВОГРАДА
Можливість користуватися міжміською 

автоматичною телефонною станцією на
дається всім абонентам, що мають 
службовий, квартирний чи готельний те
лефони, підключені до АГС-2, АТС-3, 
АТС-4, АТС-7, АТС-6, крім телефонів, 
номери яких починаються на 21, 38 (на
бирання з цих телефонів не гарантова
не з конструктивних причин станції).

Абоненти відомчих АТС виходу на 
АМТС не мають.

Через Кіровоградську автоматичну 
міжміську станцію здійснюється зв язок 
з нижиезазначеними містами:

Знам’янське технічне училище № 2
ПРИЙМАЄ УЧНІВ
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ 
ПРАЦІВНИКІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

слюсар-електрик пс ремонту електроустаткування 
тепловозів та електровозів (строк навчання — 1 рік, 
приймають юнаків із середньою освітою),

слюсар по ремонту тепловозів (строк кавчання — 
1 рік, юнаків із середньою освітою),

помічник машиніста електровоза (строк навчання—
1 рік, юнаків із середньою освітою),

помічник машиніста тепловоза (строк навчання — 
1,5 року, юнаків із середньою освітою),

помічник машиніста тепловоза-електровоза (строк 
кавчання — 2 роки, юнаків із середньою освітою),

електромеханік по автоматиці і сигналізації на 
транспорті (строк навчання — 2 роки, юнаків із се
редньою освітою),

електромеханік зв’язку на транспорті (строк на
вчання — 2 роки, юнаків із середньою освітою), 

черговий по станції IV—V класів (строк навчан
ня — 1,5 року, юнаків і дівчат із середньою освітою), 

оглядачі-ремонтники вагонів (строк навчання — 
1 рік, юнаків із середньою освітою),

електромонтер контактних мереж (строк навчан
ня — 1 рік, юнаків із середньою освітою).

Всім учням виплачують стипендію в розмірі, вста
новленому для учнів третього курсу технікумів, а 
відмінникам навчання — підвищену стипендію. Вихо
ванців дитячих будинків, дітей інвалідів першої і дру
гої груп беруть на державне забезпечення. При за
кладі є їдальня.

Тим, що мають особливу потребу, надають гурто
житок.

Вступники подають заяву на ім’я директора учили
ща, характеристику зі школи або місця роботи, сві
доцтво про народження, документ про освіту, довід
ку з місця проживання і про склад сім’ї, автобіогра
фію, довідку про стан здоров’я (форма № 236), 
шість фотокарток розміром 3\4 см.

Вступники при поданні документів за направлен
ням училища проходять медичну комісію у Знам’ян- 
ській залізничній поліклініці.

Тих, що закінчать технічне училище, направляють 
на роботу за спеціальністю на підприємства, вони 
користуються всіма пільгами працівників залізнично
го транспорту.
- Адреса училища: Кіровоградська область, м. Зна
м’янка, вул. Рози Люксембург, 6.

ДИРЕКЦІЯ.

О теле
Місто Умовний номер

міста (код)
фону до
відкового 
бюро міста

Київ 89-044-2 22-22-22

Черкаси 89-047-00 2-22-22
Донецьк 89-062-0 92-22-22
Миколаїв 89-051-00 5-15-55
Одеса 89-048-0 22-22-22
Дніпропетровськ 89-056-0 22-22-22
Кривий Ріг 89-067-0 22-22-22
Полтава 89-053-00 7-30-51
Біла Церква 89-044-63 5-12-99
Фастів 89-044-65 5-30-40
Володарка 89-044-69 5-15-32
Переяслав- 
Хмельницький 89-044-67 3-19-09

РАЙОННІ ЦЕНТРИ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Олександрівна 89-202-0 25-03
Світловодськ 89-203-0 34-34
Олександрія 89-204 3-22-22
Петрове 89-206 9-13-08
Знам’янка 89-207-0 21-02
Долинська 89-208 2-17-59
Мала Виска 89-210 $-13-87
Новоукраїнка 89-211-0 25-25
Ульяновка 89-213 9-15-99
Голованівськ 89-212 2-14-44
Компаніївка 
Новгородка

89-200 9-12-29
89-201

Для виклику абонента іншого міста 
слід зняти трубку і набрати: 89 — вихід 
на автоматичну станцію, умовний но/лер 
потрібного міста — код, номер телефо
ну абонента, якого викликають, номер 
телефону, з якого робиться виклик.

Після подвійного сигналу, через 20— 
40 секунд, ви почуєте «посилку викли
ку»: якщо тривалі гудки — чекайте від
повіді, якщо короткі (сигнал «зайнято») 
— покладіть трубку і через деякий час 
повторіть пабирання.

Пам’ятайте! Якаю помер телефону 
абонента, якого викликають, в обласних 
і республіканських центрах складається 
менш як із семи знаків, а в районних 
центрах Кіровоградської області — 
менш як із п’яти знаків, то перед наби
ранням номера телефону абонента слід 
набрати відповідну кількість нулів, що 
доповнюють помер телефону абонента, 
якого викликають, до семи знаків для 
обласних і до п’яти знаків — для район
них центрів.

Примітка: Перед набиранням номера 
телефону абонента Києва слід набрати 
цифру 2:

Наприклад, номер телефону в Києві —
20-28-71, 

у Черкасах — 7-31-18,
в Олександрії — 3-37-51,
у Знам’янці — 23-12,

пемер вашої о телефону — 2-58-20,
то необхідно набрати:

на Київ — 89-014-2-20-28-71-2-58-20, 
на Черкаси — 89-047-00-7-31-18-2 58-20. 
на Олександрію—89-204-3-37-51-2-58-20, 
на Знам’янку — 89-207-0-23-12-2-58-20.

Якщо номера телефону, з якого наби
рають, не буде набрано або його буде 
набрано неправильно, з’єднання не від
будеться.

Набирати треба уважно, не поспішаю
чи. Якщо номер довго не набирається, 
необхідно заявити про це черговому 
АМТС по телефону 2-58-20 або 2-82-18.

Для одержання довідок у питаннях 
розрахунку за міжміські телефонні роз
мови з квартирних телефонів у кредит і 
авансом звертайтесь по телефону 
2-80-75 або 2-54-23.

При користуванні АМТС відповідаль
ність за оплату вартості розмов несе 
власник телефону (власник квартири, ке
рівник підприємства, установи, закладу).

Тривалість розмови рахується автома
тично з моменту відповіді абонента, 
якого викликають.

Користуйтеся АМТС’ — зручним і 
швидким способом зв’язку!

КІРОВОГРАДСЬКА ТЕЛЕГРАФНО-
ТЕЛЕФОННА СТАНЦІЯ.

Львівський 
поліграфічний 

технікум 
ПРИЙМАЄ УЧНІВ 
НА 1978-1979 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

На стаціонарному від
ділі заклад готує:

на базі восьмирічної 
школи —

техніків-технологів ви
сокого друку,

ТСХНІКІВ-ТСХНОЛОГІВ плос
кого друку;

на базі середньої шко
ли —

■ техніків-механіків по ек
сплуатації поліграфічних 
машин та устаткування, 

бухгалтерів для роботи 
на поліграфічних підпри
ємствах.

На заочному відділі за
клад готує:

на базі середньої шко
ли —

техніків-технологів скла
дального виробництва, 

техніків-технологів висо
кого друку,

техніків-технологів плоє
ного друку,

техніків-технологів палі
турно - брошурувального 
виробництва,

бухгалтерів для роботи 
н€і поліграфічних підпри
ємствах.

Вступники складають 
екзамени: на базі восьми
річної школи — з україн
ської або російської мови 
(диктант), математики (ус
но); на базі середньої 
школи — з української 
або російської мови і лі
тератури (твір), математи
ки (усно).

Для вступу необхідно 
подати заяву, свідоцтво 
про освіту (в оригіналі), 
медичну довідку (форма 
№ 286), чотири фотокарт
ки (3X4).

Заяви приймають: на 
стаціонарний відділ — на 
базі восьмирічної шко
ли — по 31 липня, на базі 
середньої школи — по 14 
серпня; на заочний від
діл — по 14 серпня.

Вступні екзамени: на 
стаціонарний відділ: на ба
зі восьмирічної школи — 
з 1 по 20 серпня, на базі 
середньої школи — з 1 по 
21 серпня; на заочний від
діл — з 10 по 20 серпня.

Адреса технікуму: 
290004, м. Львів-4, пл. Ра
дянська, 1.

ДИРЕКЦІЯ.

ІІолтапський електротехнічний технікам
ПРИЙМАЄ УЧНІВ НА 1978—1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

На І курс денного відділу — на спеціальності: 
промислове й цивільне будівництво, 
санітарно-технічне обладнання будівель (спеціалі

зація — промислова вентиляція і кондиціювання по
вітря),

електромашинобудування,
електроосвітлювальні прилади та устаткування, 
електроустаткування та устаткування промислових 

підприємств;
па 11 курс — па спеціальності: 
електроосвітлювальні прилади та устаткування, 
промислове й цивільне будівництво, 
електроустаткування та устаткування промислових 

підприємств;
па II курс вечірнього відділу — па спеціальності: 
електромашинобудування, 
обробка металів різанням,
електроосвітлювальні прилади та устаткування; 
на III курс заочного відділу —- па спеціальності: 
електроустаткування та устаткування промислових 

підприємств, '
промислове й цивільне будівництво.
Осіб. що. закінчили неповну середню школу, прий

мають на І курс денного відділу. На II курс денного, 
на II курс вечірнього і па 111 курс заочного відділів 
приймають осіб, що закінчили середню школу.

Вступники на І курс складають екзамени з україн
ської або російської мови (диктант), математики 
(усно); па 11 курс денного, на II курс вечірнього і па 
ІІІ курс заочного відділів — з української або росій
ської мови (твір), математики (усно).

Без вступних екзаменів зараховують нагороджених 
після закінчення непевної середньої школи Похваль
ною грамотою або після закінчення середньої школи 
золотою чи срібного медаллю (60 процентів плану 
прийому на дану спеціальність), офіцерів, прапорщи
ків і мічманів Збройних Сил СРСР, військ та органів
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316050. ГСГІ. Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня ім. Г. ЛІ. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2,

БК 21049. Обсяг 0,5 друк, ари, Зам. № 212, Тираж 59 200, Індекс 61197,

Комітету державної безпеки при Раді Міністрів 
СРСР, Міністерства внутрішніх справ СРСР, звільне
них від військової служби в запас (протягом двох 
років після звільнення).

Заяви приймають щодня з 10 по 18 годину, крім 
вихідних днів (у суботу — по 14 годину):

на І курс денного відділу—з 1 червня по 31 липня, 
на II курс денного відділу—з 1 червня по 14 серпня, 
на вечірній відділ — з 15 червня по 15 листопада, 
на заочний відділ — з 3 травня по 10 серпня. 
Вступні екзамени:
на І курс денного відділу — з 1 по 20 серпня, 
на II курс денного відділу — зі по 21 серпня, 
на вечірній відділ — з 1 липня по 20 листопада, 
на заочний відділ — з 10 по 20 червня, з 10 по 20 

липня, з 10 по 20 серпня.
Зарахування до складу учнів:
на І курс денного відділу — з 21 по 24 серпня, 
на II курс денного відділу — з 22 по 24 серпня, 
на вечірній відділ — з 21 по 24 листопада, 
па заочний відділ — з 21 по 30 серпня.
Учні денного відділу одержують стипендію на за

гальних підставах, тим, хто має потребу, надають 
гуртожиток.

Вступники подають па ім’я директора технікуму 
заяву із зазначенням вибраної спеціальності, доку
мент про 8-річпу чи середню освіту (оригінал), довід
ку про стан здоров’я (форма № 286), видану лікарем, 
що обслуговує школу, або дільп/.чіінм лікарем, 4 фо
токартки (без головного убору, розміром 3X4 см).

Особи, які вступають па вечірній, заочний і денний 
гляділи і мають не .метис 2 років робочого стажу, 
пред’являють виписку з трудової книжки, завірену 
керівником підприємства, а колгоспники — виписку 
з колгоспної книжки, завірену правлінням.

Вступники па денний відділ зобов’язані до початку 
навчального року подати оригінали документів, що 
потверджують стаж роботи. Особи, яких направля
ють на навчання в технікум промислові підприємства, 
будови, господарські організації, радгоспи, колгоспи, 
повинні мати не менше 2 років стажу і при вступі 
подати рекомендацію єдиної форми.

Абітурієнти пред’являють особисто свідоцтво про 
народження або паспорт, військовий квиток (військо
возобов’язані) або приписне свідоцтво (особи призов
ного віку).

При технікумі з 1 липня працюватимуть платні під- 
ютовчі курси. Заяви приймають по 25 червня цього 
року.

Документи висилати на адресу: 314000, м. Полтава, 
вул. Пушкіна, 83-а, електротехнічний технікум. Теле
фони: 7-28-81, 7-29-53, ДИРЕКЦІЯ-
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