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РА» НИ

ВСЕСОЮЗНИЙ ФЕСТИВАЛЬ
МИСТЕЦТВ«КИЇВСЬКА ВЕСНА»

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМ.У

Доброю прикметою квіт і чего травня став у столиці нашої рес
публіки щорічний фестиваль мистецтв народів СРСР ^Київська 
весна»: йою емблема—квітка каштана і ліра, зіткана з держав
них прапорів братніх союзних республік, — прикрасила вулиці 
і площі міста героя па Дніпрі, сповістивши про початок весня
ного свята талантів. Воно заявило про себе ораторіями, канта
тами, маршам», які зазвучали біля монумента на честь Великої 
Жові іі-гзоі соціалістичної революції, де відбувся мітиш коп- 
церг, присвячений відкриттю «Київської вссші-78».

Традиційний фсстпзаль «Київська весна» сгщт зиачпою по
дією в культур:.ому і громадсько-політичному житті міста 
всієї України, інших республік. Він сприяє пропаганді соціа
лістичного способу жі.ття, зміцненню непорушної дружби па
ролів. Немає сумніву в тому, що і нинішній фестиваль дасть 
усім заряд бадьоросіі і доброго настрою, станс імпульсом-для 
нових трудових звершень, допоможе мобілізувати трудящих 
на успішне виконання завдань десятої п'ятирічки, історичних 
рішень XXV з'їзду КПРС.

(РАТАУ).

ПЕРША КОЛОНКА

ШКОЛА ЖИТТІ
, Завтра с усіх школах області, як і що

дня, пролунає дзвінок. Та тільки якщо 
кожного дня він сповіщав про початок 
чи кінець звичайного уроку, то завтра 
він означатиме трохи інше — кінець на
вчального року. Для дванадцяти тисяч 
хлопців і дівчат області — кінець остан
нього навчального. року в школі. Для 
десятикласників час нині відповідальний: 
ім належить вибрати самостійний шлях 
у житті. І для тих, для кого завтрашній 
дзвінок свідчитиме, що БОНИ, школярі, 
стали просто на клас старші, він теж не 
означатиме заспокоєння.

Кінчився ще один шкільний рік. Яким 
він був для кожного комсомольця і 
піонера, чим збагатився кожен з них 
протягом чотирьох навчальних чвертей? 
Нещодавно, у квітні—травні, в усіх 
шкільних комсомольських організаціях 
пройшли звітно-виборні комсомольські 
збори. Ось на них і йшла розмова про 
те, яким же був цей комсомольський 
рік для кожного школяра. В центрі ува
ги всіх зборів стояло питання підготов
ки комсомольськими організаціями гід
ної зустрічі XVIII з’їзду ВЛКСМ, питан
ня боротьби за підвищення якості знань 
учнів, удосконалення ідейно-політично
го, трудового м морального виховання 
піонерів і школярів.

Наприклад, комсо/лольці Гайворон- 
ської середньої школи № 5 на свої го
ловні збори винесли найважливіші пи
тання шкільного життя. І серед них ---
про роль комітету комсомолу в бороть
бі за знання, за розвиток пізнавальної 
активності старшокласників, за вдоско
налення системи самоосвіти. Для комсо
мольців середньої школи № ЗО міста Кі
ровограда предметом принципової роз
мови па зпітно-виборнйх комсомоль
ських зборах була діяльність географіч
ного наукового товариства «Глобус», яке 
відзначило вже своє перше десятиріччя. 
Комсомольці середньої школи № 13 
міста Кіровограда еєли /лову про даль
ше вдосконалення змагання з шефами— 
комсомольцями заводу радіовиробів, 
яке проходить у них під девізом «Цех 
без браку — клас без двійок».

Так, важливі питання розглядали звіт
но-виборні комсомольські збори б шко
лах області. І все ж, як відзначалося 
недавно на XVIII з’їзді ВЛКСАА, підготу
вати юну людину до самостійного жит
тя — це не тільки дати їй певну суму 
знань і трудові навики. Щоб сформува
ти те, іцо зветься життєвим досвідом, 
необхідно навчити майбутнього грома
дянина нашої країни колективізму і ди
сципліни, виховати у нього реальне 
уявлення про життя, вміння розбиратися 
о різноманітних явищах дійсності. І у 
формуванні такого досвіду більшою по
линна стати роль шкільних комсомоль
ських організацій.

Ян показав аналіз проведення звітно- 
г-ибсірних комсомольських зборів, комсо
мольські організації шкіл зросли кількіс- 

,»<9, зміцніли організаційно, зросла гро
мадська активність кожного комсомоль
ця. Одначе це спостерігається не в усіх 
»<1 шкільній комсомольській організації, 
важливо й далі підвищувати їх значення 
Е житті школи, в розвитку учнівського 
самоврядування. Адже воно мас принци
пове значення. Со сприяє ініціативності, 
високім відповідальності ' учнів за свої 
вчинки, виховує навики організатора, 
громадського активіста. Це — першочер- 
Г°?!,?ЗВАанип нооостворених номітетів комсомолу.

І хоча завтра дзвінок сповістить про 
закінчення навчального року, та в діяль
ності комсомольських організацій не по
винно бути канікул. У таборах праці і 
відпочинку вчитимуться школярі колек
тивізму і відповідальності, готувати
муться до майбутнього самостійного 
життя. Вчити иього їх повинні шкільні 
комсомольські організації.

ПІСНЯ В СТРОЮ
Спочатку були старти в школах, профтехучилищах області, районні фінали Всесо

юзної військово-спортивної гри «Орля», потім — загальні змагання, і ось вісім найнра- 
щих команд з’їхалися на обласний фінал «Орляти». Тут, на околиці села Федорівни, що 
в Кіровоградському районі, три дні тривали напружені старти. Учні загальноосвітніх 
шкіл і профтехучилищ Кіровограда, Світлооодська, Олександрії, Гайворона, Коглпаніїв- 
ського й Кіровоградського районів демонстрували свою вправність із фізичної та вій
ськово-технічної підготовки, взяли участь у воєнізоезній грі, естафетах, огляді пісні і 
строю тощо.

На фото: командир відділення юнармійців середньої школи Ке 4 м. Кіровограда 
Олександра ЛІЩИМЕНКО. В перший день проведення обласного фіналу «Орляти » її одно
класники мали найвищу оцінку иа огляді пісні і строю. Фото В. КОВПАКА.

ЯКІСТЬ НАШОЇ
РОБОТИ:
ВИХОВАННЮ — 
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД

ШЕФСТВО? 
НЕ 
ШНШЬСЯ

«Хочу робити людей 
красивими», — писала в 
листі до редакції восьми
класниця із Світлосодсько- 
го району Галина Ковален
ко, питаючи, де вчитись на 

перукаря. Слова з її листа 
спали на думку на кірово
градському міському кон
курсі перукарів. Подума
лось: приємно, мабуть, ро
бити людей красивими. Ко
мусь додати строгості, ко
мусь — трошки граціознос
ті, а загалом уселити в 
чиссь серце нехай і малень- 
ну, але радість. Згадалися 
Галинчині слова й трохи

пізніше, е тому ж самому 
залі Палацу культури імені 
Компанійця, де проходив 
обласний конкурс молодих 
перукарів.

Але повернімось до мі
ського нонкурсу перукарів, 
у якому брало участь двад
цять майстрів. Тихо грав 
молодіжний ВІА в тант 
вправним рухам перукарів, 
і лунко пливла в напівпо
рожньому залі пісня. Свято 
краси проходило справді в 
майже порожньому залі. 
Свідками нелегкої боротьби 
чарівників гребінця і но
жиць за першість було з де
сяток перукарів, нільна бо
лільників за тих, хто висту
пав на сцені, та зграйка 
міських модниць, котрі не 
обійшли своєю увагою (і 
вчинили цілком правильно) 
такої цікавої події в житті 
міста. Одна дівчина призна
лася мені, що втекла із за
нять, інша взяла на роботі 
відпустку за власний раху
нок на цей день. Що ж, кра
са вимагає жертв!

(Закінчення на 2-й стер.).

СЕМЕСТР ТРЕТІЙ, ТРУДОВИМ

АКТИВНО—
У ПРАЦІ 1 НАВЧАННІ
«Ми, бійці об’єднаного студентського загону Кіро-

Еоградського інституту сільськогосподарського ма
шинобудування, звертаємось до всіх учасників тре
тього, трудового семестру 1978 року із злкякксм 
добре підготуватися до трудового літа. Б рік XV НІ 
з'їзду ВЛКСМ і 20-річчя студентських будівельних за
гонів, у рік XI Всесвітнього фестивалю молоді і сту
дентів працювати під девізом «60-річчю Ленінського 
комсомолу — шість ударних вахт у трудовому се
местрі!» Етапи патріотичної вахти присвятити істерич
ним віхам славного шляху комсомолу, відзначеним
нагородами Батьківщини.

Нехай кожний візьме со
бі за правило: сьогодні 
працювати краще, ніж 
учора, завтра — краще, 
ніж сьогодні. «А краще. — 
як сказав товариш Л. І. 
Брежнєв на грудневому 
(1977 р.) Пленумі ЦК 
КПРС, — це значить роби
ти натиск на якість, на 
ефективність, на зростан
ня продуктивності праці. 
Саме тут — серцевина со

ціалістичних зобов'язань, 
як і взагалі всієї нашої 
господарської діяльності».

Ми звертаємось до всіх 
студентських загонів ви
щих, середніх спеціальних 
закладів, професійно-тех
нічних училищ, трудових 
об'єднань старшокласни
ків із закликом активно 
включитися у всенародну 
боротьбу за підвищення 

(Закінчення на 2-й стер.).

• Хроніка комсомольського життя

ПЛЕНУМ РАЙКОМУ
Відбувся пленум Ленін- 

сьнсго райкому ко/хлеомо- 
лу .міста Кіровограда.

Пленум розглянув пи
тання: «Про завдання Ле
нінської районної органі

зації, що випливають з рі
шень XVIII з’їзду ВЛКСМ, 
привітання ЦК КПРС і 
виступу на з'їзді Генераль
ного секретаря ЦК КПРС, 
Голови Президії Верхов
ної Ради СРСР Л. І. Бреж
нєва», «Інформація про 
хід виконання заходів

райкому ЛКСМ України по 
виконанню рішень XXV, 
з їзду КПРС. XXV з їзду 
Компартії України і даль
шому посиленню комуніс
тичного вихсеання мо
лоді».

Пленум ухвалив відпо
відну постанову.



2 стор „Молодий комуяир“ 25 тр&вня 1978 року

ЯКІСТЬ НАШОЇ РОБОТИ:
ВИХОВАННЮ - КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД

ШЕФСТВО?
не планується...

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

Окремо сиділи учні 
професійно - технічного 
училища обласного побут- 
управління, майбутні пе
рукарі, котрі із захоплен
ням спостерігали за вправ
ними рухами на сцені сво
їх старших колег. Що
правда, незабаром учні 
неохоче залишили зал, хо
ча наближався найцікаві
ший вид змагання: жіночі 
г.ечірні зачіски. Виявило
ся, що поспішали дівчата 
на збори. Так і проходив 
конкурс у напівпорожньо
му залі. А жаль. То була 
цікава боротьба і за якість 
роботи, і за культуру об
слуговування. То був кра
сивий обмін досвідом. Ду
мається, що комітет ком
сомолу училища міг би 
призначити збори на ін
ший день, а Кіровський 
районний комітет комсо
молу подбати про органі
зацію проведення конкур
су з час, зручний для мо
лоді міста. А втім, у рай
комі комсомолу не вважа
ли за потрібне навіть від
відати конкурс професій
ної майстерності перука
рів комбінату «Промінь». 
Так, саме відвідати, навіть 
не планувати. Жодного 
конкурсу професійної май
стерності працівників
служби сервісу не запла
новано в райкомі. Не за
плановано не тільки з по
чатку року, а й після ком
сомольського форуму, де 
так гостро постало питан
ня про шефство комсомо
лу над сферою обслугову
вання.

— Що він дає цей кон
курс? 
дуже 
свою 
курсі 
жість 
організації 
відділом комсомольських 
організацій Кіровського 
райкому ЛКСМУ Михайло 
Варивода. Детально так 
пояснив, наче телепатією 
займається, мовляв, що 
там робити, коли і неціка
во, _і одних «асів» там ви
ставляють, 1 взагалі цих 
побутовців ніяк не розво
рушиш...

Телепат з Михайла пога
ний. Бо наймолодшій учас
ниці конкурсу — 18 років. 
Майже усі інші — комсо
мольського віку. Щодо 
«асів», то Почесною грамо
тою, наприклад, було на
городжено Людмилу Де- 
мешко, котра всього кіль
ка місяців працює перу
каркою. Кілька років тру
дового стажу у 23-річної 
переможниці серед май
стрів чолозічої зачіски Лі- 
лі Ковальової, майстра пе
рукарні № 26. Три перших 
призових місця посіли її 
ровесниці з жіночого сало
ну по вулиці Леніна. Влас
не, це був конкурс моло
дих перукарів міста. Ма
буть, слід було назвати 
його саме так. Може, тоді 
й не побоялася б узяти в 
ньому участь Іра Бонда
ренко, перукарка жіночого 

учениця, 
майстер, 
жінки в

Молоді там завжди 
мало, — пояснив 

відсутність на кон- 
і цілковиту байду- 
до проблем його 

завідуючий

салону, недавня 
але справжній 
від чиєї роботи .......... _
захопленні. Чимало й ін
ших дівчат і юнаків, котрі 
сиділи в залі, шкодували, 
що не взяли участі у зма
ганнях, бо не ризикували 
змагатись у майстерності 
з «асами». З тими «асами», 
про яких запевняв мене 
Михайло Варивода з рай
кому комсомолу. «Аси» й 
справді демонстрували 
свою майстерність, але... в 
показових виступах. Серед 
них була й Ганна Габелко, 
колишній призер обласно
го конкурсу молодих перу
карів і майбутній модельєр 
чоловічих зачісок. Чому 
вона вчиться у Львові, дів
чина блискуче продемон-

із показовому 

зросли колишні 
про- 

майстерності. 
справжніми

струвала 
виступі.

Так, 
учасниці- конкурсів 
фесійної 
Стали справжніми май
страми. І тому варто вось
микласниці із Світловод- 
ського району вибрати са
ме цю професію. Жаль, 
що не було на конкурсі 
інших випускників шкіл, 
котрі сьогодні розв’язу
ють проблему: ким бути? 
Розв'язує свої проблеми 
підготовки кадрів і адмі
ністрація комбінату «Про
мінь». Торік 40 молодих 
перукарів підготував ком
бінат 
дехто 
узяв 
60 випускників профтех
училища поповнять ряди 
перукарів міста цього ро
ку. їм ставати справжніми 
майстрами. І допомоги 
вони чекатимуть перед
усім від комітету комсо
молу. Допомоги ділової. 
Таку допомогу в організа
ції конкурсу комбінатові 
«Промінь» подав, напри
клад, Кіровський райком 
партії. Перший його сек
ретар Олена Костянтинів
на Тупчієнко знайшла час, 
щоб простежити за робо
тою майстрів і виступити 
по закінченні конкурсу пе
ред ними, детально про
аналізувавши успіхи і не
доліки в роботі його учас
ників.

Саме такої допомоги, 
«без телепатії», чекають 
молоді перукарі міста від 
міськкому комсомолу, від 
Кіровського райкому 
ЛКСМУ, адже молодь у 
перукарському цеху ком
бінату «Промінь» стано
вить 85 процентів усієї 
кількості працюючих. На 
жаль, тут досі не створено 
жодного комсомольсько- 
молодіжного колективу, 
комітет комсомолу ком
бінату не дбає про зма
гання між молодими по
бутовцями, про умови їх
ньої праці, перспективу 
зростання. Це поки що в 
полі зору адміністрації. 
В райкомі не поспішають 
виносити на порядок ден
ний слова Леоніда Ілліча 
Брежнєва: «Комсомолові 
слід узяти під свою по
стійну і неослабну опіку 
сферу торгівлі та обслуго
вування».

Ефективного шефства 
від комсомолу чекають не 
тільки перукарі, а й відві
дувачки салону по вулиці 
Леніна, котрі, щоб зроби
ти зачіску, теж змушені 
тікати із занять та брати 
відпустку за власний ра
хунок, щоб згаяти цілий 
день у черзі. Чекають 
мешканці багатьох квар
талів міста, де взагалі не
має жіночих перукарень. 
План чотирьох місяців ни
нішнього року перукар
ський цех комбінату «Про
мінь» перевиконаз на 17 
тисяч карбованців. Але 
якщо поглянути на сервіс 
очима жінок, то послуги 
прекрасній половині жи
телів міста займають поки 
що лише 35 процентів у 
загальному обсягу перу
карських послуг. Чимало 
проблем у побутовців з 
приміщеннями, устатку
ванням перукарень. І від 
комітетів'комсомолу служ
ба сервісу чекає допомо
ги в розв’язанні всіх зга
даних проблем.

Л. КРАВЕЦЬ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.). 

результатів у праці і на
вчанні в рік 60-річчя Ле
нінського комсомолу, сво
їми ділами примножувати 
славу нашої Батьківщини».

Цю ініціативу бійців 
об’єднаного студентсько
го загону інституту сіль
ськогосподарського ма
шинобудування схвалило 
нещодавно бюро обкому 
ЛКСМ України. Підтри
муючи звернення, всі тру
дові колективи студентів і 
учнів нашої області взяли 
підвищені соціалістичні 
зобов'язання. «60-річчю 
Ленінського комсомолу— 
шість ударних вахт у тру
довому семестрі» — під 
таким девізом працювати
муть усі студентські буді
вельні загони влітку цього 
року.

Ударна патріотична вах
та на честь ювілею ВЛКСМ 
проводитиметься з 3 лип
ня по 27 серпня. Етапи 
вахти присвячуються:

IV — комсомольцям піс
лявоєнних років — актив
ним учасникам соціаліс
тичного будівництва (з 31 
липня по 13 серпня),

АКТИВНО -
У ПРАЦІ І НАВЧАННІ

I — героям громадян
ської війни (з 3 по 16 
липня),

II — ударникам і пере
можцям соціалістичного 
змагання в роки перших 
п’ятирічок (із 17 по 23 
липня),

Ні — героям Великої 
Вітчизняної війни (з 24 по 
ЗО липня),

V — юнакам і дівчатам, 
чия самовіддана праця до
помогла освоїти цілинні 
землі (з 14 по 20 серпня),

VI — підкорювачам кос
мосу, стахановцям шістде
сятих років (з 21 по 27 
серпня).

У ході ударної вахти всі 
учасники третього, трудо
вого семестру ознамену

ють кожен її день високо
продуктивною працею на 
благо Батьківщини. Вони 
зарахують до складу своїх 
загонів героїв комсомоль
ців і трудитимуться, щоб 
бути гідними їхніх імен. 
Вони вестимуть літопис 
спраз своїх загонів на 
честь 60-річчя ВЛКСМ і 
пропагуватимуть матеріа
ли XXV з’їзду КПРС та 
XVIII з’їзду ВЛКСМ. Участь 
юнаків і дівчат в ударній 
патріотичній вахті буде 
конкретним внеском сту
дентства у виконання рі
шень XXV з’їзду КПРС і 
XVIII з'їзду ВЛКСМ, тру
довим дарунком ювілею 
комсомолу.

М. СІ РИК, 
комісар обласного шта
бу студентських буді
вельних загонів.

ДЕБЮТИ ТЕАТРАЛЬНОЇ ВЕСНИ

власними силами, 
з них уже назіть 
участь у конкурсі.

Вже два тижні в м. Кіровограді щовечора відбуваються події, які пере
носять глядача на початок XX століття, в буремні роки революції, перено
сять у наші дні, до героїв сьогодення. То на сцені Палацу культури імені 
Жовтня 7 травня почалася XIX театральна весна Кіровоградщини — кон
курс самодіяльних народних театрів і кращих драматичних колективів об
ласті.

Чи є яка цікава відміна нинішньої 
театральної весни від попередніх? 
Так, є. Передусім вона багата дебю
тантами. Вийшло так, що цього ро
ку в усіх самодіяльних народних 
театрах дебютували нові режисери. 
Володимир Якимчук з аматорами 
театру Бобринецького районного 
Будинку культури представив на 
конкурс виставу «Сто тисяч» І. К. 
Карпенка-Карого, Тетяна Кравчен
ко, дипломантка Київського дер
жавного інституту культури, успіш
но виступила па театральній весні з 
колективом самодіяльного народно
го театру Олександрійського місько
го Будинку культури («Не називаю
чи прізвищ? В. Мийка), Елеонора 
Садовська поставила в самодіяльно
му народному театрі музичної ко
медії Кіровоградського Будинку 
культури імені М. І. Калініна опе
рету В. Гороховського «Дарую тобі 
кохання», Михайло Барський з ар
тистами самодіяльного народного 
театру Палацу культури імені 
Жовтня підготував на . театральну 
весну «Солдатську вдову» М. Липі-

лс-ва (цю виставу буде показано 
27 травня). Кожну виставу тепло 
приймали глядачі, високо оцінило 
жюрі.

На нинішній театральній весні бу
ли й колектиян-дебютанти. Вперше 
виступили на конкурсі театральний 
колектив Світловодського заводу бу
дівельних конструкцій (режисер 
В. Підгруший), колектив студент
ського клубу Кіровоградського ін
ституту сільськогосподарського ма
шинобудування (режисер Т. Кор- 
нієць).

Почала нонкурс теж дебютантна — 
студентка Київського театрального 
інституту Л. Федченко з театраль
ним колективом дитячого сектора 
Палацу культури імені Жовтня під
готувала виставу «Обеліск» за п’є
сою Г. Мамліна.

З успіхом виступили в першій де- 
наді театральної весни нолективи 
Онуфріївського районного Будинку 
культури («97» М. Куліша), студент
ського клубу Кіровоградського пед
інституту імені О. С. Пушкіна («Три 
обморока» за водевілями А. П. Чехо- 
ва). Приємно відзначити, що теат
ральна весна Кіровоградщини з 
кожним роком нвітне новими бар
вами, міцніють колентиви-ветерани, 
появляються нові самодіяльні теат
ри, цікаві режисери, артисти. Впев
нено, від вистави до вистави утверд

жується створений кілька років то
му театральний колентив Палацу 
культури «Ювілейний» м. Новоукра- 
їнни.

Добру справу роблять в обох ін
ститутах обласного центру. Тут 
створили факультети громадських 
г.роїщсій, де е відділи театрального 
мистецтва. Випускники інститутів 
разом з дипломом педагога, інжене
ра одержуватимуть посвідчення ке
рівника театрального гуртка. І вони 
розноситимуть пломінь любові до 
мистецтва в усі куточки нашої 
країни.

Театральна весна триває.
З 24 по 31 травня кіровоградці 

зустрінуться із самодіяльним народ
ним театром Палацу культури імені 
Жовтня, театральними колективами 
Світловодського, Олександрійсько
го, Маловисківського районних бу
динків культури, Новопразької о 
сільського Буднику культури і Па
лацу культури шахти «Світлопіль» 
сі.ка» Олександрійського району т.ч 
ііі. Глядачів чекає зустріч з героями 
п’єс М. Аппілова, Є. Дударя, О. Ко- 
ломінця, М. Зарудпого, А. Макайов- 
ка, О. Корнійчука.

Тож побажаймо артистам і гляда
чам приємних зустрічей, творчих 
здобутків.

Г. ВОЙЧЕНКО, 
старший методист ОБНТ по те
атральному мистецтву.

• Шляхами слави

У ВОЛГОГРАДІ
КІРОВОГРАДЦІ

— Чи є ще путівки у 
З цим запитанннм до• — працівників Кіровоградського бюро полопон«₽й та' ТР‘,,Н' ’»’Рталисп десятки 5«каюЧих₽Ыд.^°?Г'м|сто.

У Людмили Ауліної, молодої працівниці міської лікарні № 4 ■
центрі), те бажання вимріяне з дитинетєа. Ще з тих повоєнних чані Л батько, Олексій Ефремович Назаров, розповідав дочці про Ст1лін?оавськ^ 
битву, під час якої його було поранено, про те як втляйгчиі ДС „У
ньо відстоювали кожен будинок міста, кожен метр землі ПіпідЛ??1ДатИ Му 
батькову настанову: на священну землю Мамаєвого кургану до Щдніжжя 
воградській землГН,И бИТВ‘ П°КЛаЛа ЧСрВ0НІ ™льпаіЛ,Р ви^ні^Т’кТо- 

гра^цУп^о^ ком°плеХ и°пишні воїни-ніровб-
(фото зліва і справа), нагадує розгорнутий прапор ~ ^«.'вЩини-матері 
слова: «Залізний вітер бив їм в обличчя а вони =Рг’ стіні - хвилюючі 
почуття забобонного страху охоплювало ворога» ишли вперед’ 1 знов*
ЛЖГв мало,
маршрут Кіровоград - Волгоград -КіровоЙГд юЖ одноденний авіа- 
пулярності у трудівників нашої область Р Д буває ДеДалі більшої по-

Текст і фото Ю. ЛІВАШНИК08А.
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„Молоджі комунар*'

РЕПОРТЕР

З АДЖАМКИ
УРИВКИ З ДОКУЛІЕНТАЛЬНОІ РОЗПОВІДІ

ЗБОРИ
ТВОРЧОЇ МОЛОДІ

У Кіровограді відбули
ся міські комсомольські 
збори творчої молоді, 
їх учасники розглянули 
питання «Про завдання 
комсомольських органі
зацій творчих колективів 
по виконанню рішень 
XVIII з’їзду ВЛКСМ».

З доповіддю виступив 
другий секретар міськ
кому комсомолу Воло
димир Калина.

Промовці— Зоя Тата- 
рова, педагог театру ля
льок, Олена Калугіна, 
викладач музичного учи
лища, Людмила Полон- 
ська, методист обласно
го Будинку народної 
творчості та інші говори
ли про те, як творча мо
лодь виконує рішення 
XVIII з’їзду ВЛКСМ.

Міську комсомольські 
збори творчої молоді 
висловили впевненість, 
що молодь творчих за
кладів, натхнена рішен
нями комсомольського 
форуму, промовою на 
XVIII з’їзді ВЛКСМ Л. 1. 
Брежнєва, буде й надалі 
йти в перших лавах бу
дівників нового суспіль
ства, зусіріне 60-річчя 
ВЛКСМ новими творчи
ми успіхами.

Запрошують
філателісти
• У ПРИМІЩЕННІ КІ

НО ТЕАТРУ ІМЕНІ ДЗЕР- 
жинського ВІДКРИ
ЛАСЯ VII ОБЛАСНА ФІ
ЛАТЕЛІСТИЧНА ВИ
СТАВКА, ПРИСВЯЧЕНА 
,60-РІЧЧЮ ВЛКСМ.

Вона організована обко
мом ЛКСМ України, облас
ним комітетом ДГСААФ, 
обласним агентством «Со- 
юздруку», правлінням об
ласного відділення Всесо
юзного товариства філате
лістів і триватиме по 31 
травня.

На виставці можна поба
чити ноленції «Ранок нос- 
мічної ери» ніровоградця 
В. С. Блюменкранца і «Вій
на. Народ. Перемога» олек- 
сандріиця В. П. Щсглюка, 
які на минулорічній рес
публіканській виставці 
удостоїлися срібної та 
бронзової медалей. Експо
нуються роботи «Ленін. 
Жовтень. Молодь» В. М. 
Саржевського, «Життя і ді
яльність В. І. Леніна» В. Н. 

Ланцева. У аиставці беруть 
участь юні філателісти з 
Новомиргорода, клуб юних 
філателістів Світловодсьно- 
го Будинку піонерів, такий 
же клуб із селища Побузь-

З стор. -------- .
китоно^д

/fltPOBCClSto ДвеепнжЯ 
1 J,aBKU і 

іto
ра-

7/ W 'W

Голоаанівськогоного 
нону.

Виставка ще раз 
твердила: філателія — не 
просто збирання марок, а 
один з видів громадсько 
корисної діяльності.

Після урочистого від
криття виставки секрета
рем обкому ЛКСМ Унраїни 
В. Мальцевим жюрі та орг
комітет відзначили кращі 
роботи.

Золотої медалі вирішено 
не присуджувати нікому. 
Срібні нагороди і приз ді
сталися В. М. Саржевсьно- 
му та В. II. Щеглюку, брон
зові—В. П. Ланцеву та О. В, 
Чапову. Серед відзначених 
також роботи клубу юних 
натуралістів зі Світловод- 
ська, Миколи Яйкуненка з 
Новомиргорода, М. В. Про- 
ничева (колекція значків 
на тему «Цивільна авіа
ція»), Олени Ігнатьсвої та 
інших.
. Пам’ятними медалями і 

призами нагороджено: 
В. С. Блюменкранца — за 
колекцію «Ранок космічної 
ери», М. Ю. Чабаненка — 
за колекцію «Україна».

Виставна продовжує 
свою роботу.

М. ДУМИЧ.

під-

ФУТвол

ко- 
транспор- 
на голов-

будинку 
стемніло,

Сховища зробили у полі в скирті су
хого сіна. Кілька діб без води і їжі про
були там утікачі. Лише коли гітлерівці 
припинили прочісування, командування 
вирішило переправити росіян у безпеч
ніше місце. Зранку до скирти під’їхала 
запряжена парою корів гарба. Зарос
лий, з густим чорним волоссям на го
лові і добрими усміхненими очима селя
нин на ім’я Люмота став неквапно на
кладати сіно. Підстелив знизу, з обох 
боків поклав пресовані тюки, зробив 
отвір для повітря і наказав хлопцям 
непомітно перебиратися на гарбу. І Іо- 
тім прикрив - їх тюками, сам сів зверху 
і повільно рушив на центральну дороіу. 
Розрахунок був простий: ворог не міг 
допустити, що партизани стануть 
ристузатися таким повільним 
том, а тим більш появлятися 
йому шляху.

Зупинилися на подвір’ї 
командира групи Карло. Коли
зголоднілих і змучених далеким переїз
дом утікачів сховали на горищі будинку. 
Понад два тижні переховувались вони 
там. Фашисти незабаром припинили 
прочісування та обшуки в навколишніх 
містах і селах, і партизани зібралися на 
свою базу. До них у гори«Карло привіз 
і п’ятьох 
датів.

Бригада зустріла повернення 
радісними 
кулеками — символом бойової 
ганської вірності. Деякий час партизани 
не проводили бойових нічних операцій. 
Розлючені гітлерівці посилили охорону 
своїх об’єктів, установили додаткові 
патрульні пости, підсилили гарнізони но
вими військовими частинами.

Весьа 1945 року стала особливо 
пам’яткою для всіх італійців. 10 квітня 
1945 року Компартія Італії розповсюди
ла «Директиву про повстання № 16», 
що розсилалася в усі партизанські 
бригади, міські комітети руху Опору, в 
місцеві групи патріотичних дій. Все
народне повстання призначили на 25 
квітня. На той час сили корпусу добро
вольців свободи разом з усіма озброє
ними патріотами налічували близько 
250 тисяч чоловік.

До цього дня готувалась і партизан
ська бригада, в якій 
Андріяшевський 
побратимами.

г На заклик комуністів по всій Альпій
ській дузі і рівнині річки По розгорну
лися бойсві дії гарібальдійців проти іта- 
ло-німецьких фашистських військ.

Командирові партизанської бригади 
імені О. Бонвічіні наказувалось частину 
гарібальдійців направити для підтриман
ня повстання в Болоньї, іншими загона
ми почати визволення міст Молінели і 
Медічіні.

Першому батальйонові, в якому були 
Микола Андріяшевський, Анатолій Буд- 
кін, Таракул Халов, Павло Назаров і 
Григорій Михайленио, випало штурмува
ти місто Молхнели. Це провінціальне 
містечко знаходилось кілометрів за 

тридцять від Медічіні.
італійські партизани тепер не проби

ралися вночі, як це було раніше. Йшли

урятованих російських сол-

росіян 
вигуками й піднятими вгору 

парги-

служив Микола 
зі своїми бойовими

Закінчення. Поч. див. «Молодий кому
нар» за ц, jo( 20 та 23 травня ц. р.

івдень, з прапорами 
ми. їх палко вітали 
навколишніх сіл.

Біля Молінели партизани займали бо
йові позиції, але гітлерівці та італійські 
чорносорочечники не стали чинити опо
ру. Вени під прикриттям кількох броне
машин почали відходити в бік австрій
ського кордону.

Командування бригади прийняло рі
шення урочисто пройти містом, проде
монструвати населению міць і силу руху 
Опору. В голові колони поставили 
командирів батальйонів і груп, далі — 
дівчатсв язкоэих, які передавали цінну 
розвідувальну інформацію. У третьо/лу 
ряду вирішили поставити п’ятьох росій
ських солдатів, що мужньо боролися 
проти фашизму на італійській землі.

Слідом за росіянами йшла довга ко
лона зарослих гарібальдійців.

Над колоною гордо майоріли червоні 
й триколірні національні прапори.

Вітати гарібальдійців вийшло все 
місто.

Одни високий молодий італієць три
мав у руках мегафон і гучно викрикував 
над площею вітання: «Хай живуть пар
тизани! Хай живе Італійська комуністич
на партія! Хай живуть комуністи!» З ко
лони вийшов командир загону Карло і 
повідсмиз того, що з л'.егафо.-юм, що в 
шерензі йдуть п'ять російських солдатів, 
які разо.м з італійцями боролися в ря
дах руху Опору.

Усіх росіян запросив до себе пред
ставник Молінельської секції Італійської 
комуністичної партії і вручив АЛиколі 
Андріяшезському, Анатолію Будкіну, Та- 
рекулу Халову, Павлу Назарову і Григо
рію Михпйленку медалі партизана, доку
менти про перебування в загоні, ознайо
мив з планом перебування в Італії.

Радянські люди хотіли якомога швид
ше повернутися у свою країну, поділити 
радість перемоги зі своїми сім ями, рід
ними та близькими. Але англо-а/.’.ери- 
канські війська довго не давали дозволу 
на виїзд. Спільними зусиллями італій
ських комуністів, друзів-партизанів на
решті здалося одержати необхідні доку
менти.

Настав час прощання з бойовими по
братимами, з далекою і такою близькою 
тепер країною.

— До побачення, товаришу Микола!— 
вигукнув Карло.

Понад тридцять років нічого не знали 
Микола Андріяшевський, Анатолій Буд
нів і їхні друзі один про одного і про 
колишніх італійських учасників руху 
Опору. Загадковий лист з Італії допоміг 
їм знову згадати про спільну боротьбу, 
пс-чати листування між собою.

А нещодавно італійські побратими 
Слів’єре Лучіано з дружиною Кларою 
Вісі Іоле, Іотті Мансуето побували в 
столиці Радянської України Києві й зу
стрілися зі своїми давніми бойовими 
друзями — Миколою Андріяшезським, 
Анатолієм Будкіним, Таракулом Хало- 
вим. .

Італійських учасників руху Опору щи
ро вітали з Українському комітеті но 
зарубіжних зв'язках, для них улаштува
ли екскурсії по місту-герою.

На закінчення італійці запросили пар- 
тизанів-гарібальдійців побувати в їхній 
сонячній країні. І Микола Андріяшєв- 
ський вірить, що ця зустріч відбудеться.

радісними вигука- 
сотні мешканців „ЗІРКА“ „ЛОКОМОТИВ“

В останніх іграх «Зірці» все важче за
бивати голи. Якщо в перших матчах кі- 
ровоградці робили цс неначе без особли
вих зусиль, то тепер м’яч стає дедалі 
неслухнянішим. Пояснення тут, мабуть, 
одне. Зростає напруга чемпіонату, коман
ди виходять па поле "з одним бажан
ням — перемогти. З таким прагненням 
граю і ь і господарі і гості. «Весняний» 
футбол здає свої позиції, приходить зрі
ла гра, яка вимагає- повної самовіддачі, 
високої технічної озброєності.

У матчі з вінницьким «Локомотивом» 
господарі поля мали відчутну територі
альну перевагу. В першому таймі і па 
печінку другого гості дбали в основному 
про захист своїх воріт, зрідка контрата
куючи. Футболісти ж «Зірки», хоч і ата
кували, особливих неприємностей гос
тям не завдали. Старання півзахисників, 
які вшравалн боротьбу за центр поля, 
зводились нанівець слабкою грою напа
ду. Новаковськпн, Мороз, Алексеев діяли 
розрізнено, на свій розсуд, забувши про 
колективні дії. Лиши наприкінці матчу, 
з виходом Самофалова, гра дещо пожва
вішала, набрала осмислені того малюн
ка. За сім хвилин до фінального свистка 
за порушення правил на штрафному 
майданчику суддя матчу призначив пе
нальті у ворота гостей. Ного чітко реалі- 
зуьав Мороз. Цей єдиний гол і вирішив 
долю матчу. Кіровограда перемогли — 
1:0.

Дванадцятий ігровий день чемпіонату 
країни з футболу вніс невеликі зміни в 
таблицю другої української зони. Очо-

«Щаслива
о. хромущнна

27 ТРАВНЯ
Перша програма.

< Іас», 8.35 — Гімнастика. 
o.55 — «Щаслива пісіш-. 
Кантата 0. Хромуиіина у 
штопанні Великого дитнчо- 

* 25 — Те- 
2 серія, 
багні, п». 
пошта», 

хороших 
Толеклуб 

- «Здо- 
< Спорт-

ЦТ і ВР. 9. 
«Рідні •.

«Для вас, 
< Ранкова 
' Більше

. 12.00 —

го хору 
лефільм
10.30 — 
11 00 —
11.30 — 
товарів»
«Москвичкам. 13.15 - 
ров'я>. 14.00—Тираж 
лото>. 1 1.10 — «Коло читан
ня». 15.10 — Фільм «Увага- 
черепаха!» 16.30 г- «ЛіСІДИ- 
н»і, Земля. Всесвіт». 17 15 — 
Співає А. Мої,-рейко. 17.45 — 
Завтра — День прикордон
ника. Виступ шічнл’ьнпка 
штабу Прикордонних військ 
КДБ при Раді Міністрів 
СРСР генерал майора 10. Не- 
шумова. 18.00 — Новини. 
18.15 — Мультфільм «Ниточ
ка і кошеня -. 18.25 — «Наш 
огляд». Ведучий — полі гич- 
гий оглядач ІО. Летунов. 
10.25 — Фільм « Червоні ма
ки Іссик-Куля». 21.00 —

1:0
лює її, як і раніше, «Кривбас». Криво- 
ріжці в Ужгороді перемогли «Говерлу» — 
і:0. Після виграшу у залізничників Він
ниці кіровоградська «Зірка» зайняла дру
гу сходинку, нікопольський «Колос» у 
Львові нульовою нічиєю закінчив поєди
нок з місцевими армійцями. Першої по
разки зазнав «Кристал» від армійців 
Києва — 0:2. Херсонці перемістилися на 
п’ятий рядок. Інші матчі закінчилися 
так: «Новатор» (Жданов) — «Суднобудів
ник» (Миколаїв) — 0:1, «Шахтар» у ор- 
лівка) — «Старт» (Тирасполь) — 3:1,
«Спартак» (Житомир) — «Атлантика» 
(Севастополь) — 4:1, «Торпедо» (Луцьк) — 
«Фрунзснець» (Суми) “
(Ровно) — «Десна» (Чернігів) 
козина» (Чернівці)
— 1:0, «Поділля» (Хмельницький) 
таліст» (Харків) — 0:3.

1:0, «Авангард» 
. ! 1:0, «оу-
«Колос» (Полтава) 

«Ме-

Таблиця на 25 травня має такий
вигляд:

1 М О
«Кривбас» 12 22 — б 21
«Зірка» 12 19 — 7 19
«Колос» Н. 12 16 — 5 19
«Металіст» 12 17 — 4 17
«Кристал» 11 12 — 4 17
СКА К. 12 21 — 10 15
СКА Л. 11 18 — 12 14
«Буковина» 11 11 — 5 14
«Суднобудівник» 11 13 — 13 12
«Локомотив» 11 9 — 9 11
«Атлантика» 11 11 — 11 10
«Колос» П. 12 12 — 14 10
«Спартак» 12 9 — 12 10
«Фрунзснець» 11 9 — 13 10
«Деіна» 11 8 — 10 9
«Дніпре» 11 6 — 15 9
«Авангард» 12 11 — 14 8
«Поділля» 11 5 — 15 8
«Торпедо» 12 6 — 19 8
«Говерла» 11 7 — 11 7
«Новатор» 12 12 — 21 6
«Шахтар» . 12 11 — 23 6
«Старт» 11 3- 15 4

Наступний тур — у П ЯГІІІЩЮ 26 трав-
іія. «Зірка» буде вихідна

ЛІ. СОЛЮ В.

«Час». 21 ЗО — Святковий 
вечір у концертній студії 
Остапівно, присвячений. Дню 
прикордонника. По иаиіи- 
чен:>і — новішії.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Завтра — Дс:п> нрикор- 
допішьа. Теленарис. «Заста
ва імені Миколи Щербини». 
10.30— «Комсомольська тра
диція». 11.00 —Повніш. 11.15
— «Автомобіліст-. 12.00 — 
«Суботній репортаж». 12.30
— «Доброго вам здоров’я-». 
13.00 — «Сім’я». 13.45 — 
«Пісні юності». Антологія 
молодіжної пісні. 14.10 — 
«Сторінки творчості». Я. Пер- 
вомайськил. 15.00 — в. Лі- 
гостов. «Золотий глечик >. 
Вистаза. 16.40 — Музичний 
тслсогллд «Веселка». 17.30
— Фільм «Інспектор карно
го розшуку«. 19.00 — Вісті. 
19.30 —’ «У світі рослин». 
20 30 — Телефільм «Місто 
над Урал-рікою». 20.15 — 
»На добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.30 — Всесоїо.ііпіі 
фестиваль мистецтв «Київ
ська весна». В перерві — 
НОВИНИ.

28 1Р/ХВНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
— «Час-. 8.35 — Гімнастика 
для дітей. 8.55 — Концерт

ансамблів пісні і танцю Чу
васької ЛІ’СР. 9.30 — «Бу
дильник». 10.00 — «Служу 
Радянському Союзу!» 11.00
— Телефільм «Великий і ма
ленький Клаус». Г 
«Сільська година». 
«Музичний кіоск». ____
О. І\Т. Горький. «Достпгасв 
та інші». Фі.іьмвистава. 
16.30 — «Міжнародна пано
рама». 17.00 — «Сьогодні — 
День хіміки». 17.15 — «За 
вашими листами». Музична 
програма- до Дня хіміка. 
18.00 - Новини. 18.15 —
Мультфільм «Казка про Ко
лобка». 18.30 — «Клуб кіно- 
подорожей». 19.30 — Фільм 
«Семеро сміливих». 21.00 — 
«Час». 21.30 — До 200-річчя 
міланського театру «Ла Ска
ла». 11о закінченні — но- 
впни.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— «Сьогодні — День хімі
ка». 11.00 — Новини. 12.00 — 
Програма, присвячена 00-річ- 
чю прикордонної охорони. 
«Слава солдатська». Кон
церт. 15.00 — Для дітей. 
«Катрусин кінозал». 16.00 — 
«Недільний сувенір». Музич
но-розважальна передача. 
10.45 — Фільм «Джульбарс». 
18.00 —Док. телефільм. 18.15
— «Актуальна камера». 1’9.00 
Футбол: »Шахтар» — «Ара
рат». 20.45 — «На добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час». 21.30
— Концерт А. Солов’яиснка. 
По закінченні — новини.

12.30 —
13.30 —
1-1.00 —

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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запрошують' інститути, техніками, 
ТОТОТОК;ТО

Київський будівс.іьннй технікум транспортного будівництва
ПРИЙМАЄ УЧНІВ НА 1978—1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

На денний відділ па спеціальності: 
розвідування га будівництво залізниць, 
мости й інші споруди, 
будівництво тунелів і метрополітенів, 
маркшейдерська справа; ,
««5 заочний віллі і на спеціальності: 
розвідування та будівництво залізниць, 
мости й інші споруди, 
будівництво тунелів і метрополітенів. 
Технікум готує іехніків-будівсльїглкіо для споруд

ження залізниць іа об'єктів транспортного Судів- 
шщтва.

Олександрійський радгосп-технікум
ПРИЙМАЄ УЧНІВ НА 1978-1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА СТАЦІОНАРНИЙ (СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЗООТЕХНІЯ» І «ВЕТЕРИНАРІЯ») 
І ЗАОЧНИЙ (СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ЗООТЕХНІЯ») ВІДДІЛИ.

Заклад готує зоотехніків 
і ветеринарних фельдше
рів для роботи в колгос
пах, радгоспах, птемзаво- 
дах, племгосподарствах, 
державних станціях по 
племінній роботі, станціях 
штучного осіменінкя тва
рин, станціях по боротьбі 
Із захворюваннями сіль
ськогосподарських тварин.

Крім основної кваліфі
кації, кожному випускни
кові стаціонарного й заоч
ного відділів присвоюють 
додаткові кваліфікації шо
фера, техніка по штучно
му осіменінню сільсько
господарських тварин, ме
ханізатора тваринницьких 
ферм.

На І курс стаціонарних 
зоотехнічного й ветери
нарного відділень та на 
І курс заочного зоотехніч
ного відділення прийма
ють осіб, що /лають осві
ту за 8—9 класів: •

На II курс стаціонарно

го зоотехнічного відділен
ня — осіб, ш,о мають се
редню освіту;

На II курс стаціонарного 
відділення зоотехніків-ср- 
ганізат-орів — осіб, що ма
ють середню освіту, стаж 
роботи не менше трьох 
років та направлення з 
колгоспів і радгоспів;

На III купе заочного 
зоотехнічною відділен
ня — осіб, що мають се
редню освіту і працюють 
у сільському господарстві.

Строк навчання: на ста
ціонарному ветеринарно
му відділенні — 3 роки і
6 місяців: на зоотехнічно
му відділенні — 3 роки і
7 місяців на базі непевної 
середньої школи та 2 ро
ки і 6 місяців на базі се
редньої школи; на заочно
му відділенні — 2 рони і 
6 місяців на базі серед
ньої школи; на відділенні 
зоотехніків - організаторів 
— 2 роки.

Заяви приймають: на 
стаціонар — на базі не
повної середньої школи— 
з 1 червня по і серпня; 
на базі середньої школи—
3 1 червня по 14 серпня; 
на заочний відділ — з 2 
жовтня по ЗО листопада 
1978 року.

До заяви слід додати: 
атестат в оригіналі чи сві
доцтво про восьмирічну 
освіту, довідку про стан 
здоров’я (форма № 286),
4 фотокартки (3X4 см), 
виписку з трудової книж
ки (для працюючих), ко
мандированим на навчан
ня підприємствами, кол
госпами і радгоспами — 
неправлення за єдиною 
формою.

Вступні екзамени: на 
стаціонарному відділі — 
з 1 по 20 серпня; на заоч
ному відділі — зі листо
пада по 15 грудня з таких 
предметів:

Приймають переважно осіб, які закінчили восьми
річну й середню ніколи.

Учні одержують стипендію нл загальних підставах. 
Гуртожитком забезпечують усіх, хто має в ньому 
потребу

З 1 липня при закладі працюватимуть підготовчі 
курси.

Адреса технікуму: 252151, м. Кнїв-151, вул. Він
ницька, 10. їхати тролейбусом № 9 до зупинки «Він
ницька!.

ДИРЕКЦІЯ.

на І курс — з україн
ської або російської /лови 
(диктант), математики (ус
но);

на II курс стаціонарного 
і III курс заочного відді
лень — з української або 
російської мови і літера
тури (твір), хімії (усно).

На заняття слід прибути 
за викликом технікуму.

Початок навчання: на 
стаціонарному еідділі — 
з 1 вересня 1978 року; на 
заочному — з 2 січня 1979 
року.

Учнів стаціонарного від
ділу забезпечують сти
пендією та гуртожитком 
на загальних підставах.

При технікумі працює 
їдальня.

Для підготовки до 
вступних екзаменів орга
нізовано платні підготовчі 
курси. Курси працювати
муть з 15 липня.

Заяви надсилати на ад
ресу: 317900, м. Олек
сандрія -Кіровоградської 
області, вул. Діброви, 85, 
радгосп-технікум.

ДИРЕКЦІЯ.

Знам'янське технічне училище 2
ПРИЙМАЄ УЧНІВ
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ 
ПРАЦІВНИКІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

но 
се-

на

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

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

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

помічник машиніста тепловоза (строк кавчання —• 
1,5 року, юнаків із середньою освітою).

помічник машиніста тепловоза-елєктроЕоза (стром 
навчання — 2 роки, юнаків із середньою освітою), 

електромеханік по автоматиці і сигналізації 
транспорті (строк навчання — 2 роки, ЮнаиІЕ із 
редньою освітею),

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

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

оглядачі-ремонтники вагонів (строк навчання —
1 рік, юнаків із середньою осб’ітою);’• 

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

Всім учням виплачують стипендію в розмірі, г.ста- 
новленому для учнів третього курсу технікумів, а 
відмінникам навчання — підвищену стипендію. Бихо- 
панців 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 ОСЕІту, доеід- 
ьу з місця проживання і про склад сім’ї, автобіогра
фію, довідку про стан здоров'я: (форма № 286), 
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, направляюіь 
на роботу за спеціальністю на підприємства, вони 
користуються всіма пільгами працівників залізнично
го транспорту. • <
- Адреса учи/ища: Кіровоградська область, м. Зна
м’янка, оул. Рози Люксембург., 6.

ДИРЕКЦІЯ.

Миколаїиський ордена Трудовою Червоного Прапора 
кораблебудівний Інститут імені адмірала М. О. Макарова

ПРЙЙМАЄ СТУДЕНТІВ
НА 1978—1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА ФАКУЛЬТЕТИ:
кораблебудівний, 
машинобудівний, 
електроустаткування суден, 
вечірній кораблебудівний, 
вечірній судпомеханічннй, 
що мають спеціальності: 
суднобудування і судноремонт, 
устаткування і технологія зварювального вироб

ництва.
еконоуіка та організація машинобудівної промис

ловості.
суднові силові установки, ;
турбіиобуд)ваїшя,
двигуни внутрішнього згорявші,
суднові машин» і механізми, 
холодильні й компресорні машини га установки, 
елек гроуезаткуванвя суден.
Правила прямому до інституту — загальні для всіх 

вузів.
Вступники складають екзамени з російської мови

ЮНАКИ І ДІВЧАТА!
ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ НАБУТИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. ВСТУПАЙТЕ
ДО ОНИКІЇВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО 
СЕРЕДНЬОГО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО 
УЧИЛИЩА № 7!

Заклад приймає учнів на такі спеціальності:
тракторист-машиніст широкого профілю (учні здо

бувають середню освіту, строк навчання — 3 роки), 
тракторист-машиїнст ПІ класу (сірок навчання — 

1 рік),
майстер — наладчик тракторів (строк навчання — 

6 місяців).
Три роки вчаться юнаки і дівчата, що мають освіту 

за 8 класів, один рік — юнаки і дівчата, що мають 
освіту за 8—10 класів.

Наша адреса і теле
і—________________________________________________Ш_____

316050. ГСП. Кіровоград 50, вул. Луначарсьиого, 36. 
Телефони; відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35. відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, сідділу вій
ськово-патріотичного виховання га сперту — 2-46-87.

БК 23136. Обсяг 0,5 друк, ери, Зам. № 219, 

за літератури (письмово), математики (письмово и 
усно), фізики (усно).

Нагороджені но закінченні середньої школи золо
тою (срібного) медаллю і ті, ніс закінчили середній 
спеціальний навчальний заклад чи середнє профтех
училище з дипломом з відзнакою, складають екзамен 
лише з математики (усно). При складанні екзамену 
з оцінкою «5.3 їх звільняють від дальшого складання 
вступних екзаменів, а при одержанні оцінки «I» чи 
«З» — складають екзамени з усіх відповідних дисцип
лін.

Приймання заяв: па денний відділ — з 20 червня 
по-З І липня; на вечірній — з 20 червня по 31 серпня.

Приймання заяв: па.денний відділ — з 1 по 20 
серпня; на вечірній — з 11 серпня гп> 10 вересня.

Студентів забезпечують стипендією відповідно ло 
існуючого положення.

Іпогооодіїім надають гуріожиток.
Адреса інституту УРСР, м. Миколаїв (обласний), 

проспект Леніна. 3. Телефон 49-43-51.
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ-

Випускники десятих класів і воїни, звільнені в за
пас, учаться за скороченою програмою, їм виплачу
ють. стипендію в розмірі 96 карбованців на місяць.

Учнів забезпечують безплатним гуртожитком, ви
хідним одягом і спецодягом, триразовим харчуван
ням, ноші одержують стипендію.

Учні, які закінчили училище па «відмінно», мають 
право вступу до вузів поза конкурсом.

Початок занять з І вересня і далі — в міру комп
лектування груп.

Вступники подають заяву на ім’я директора, авто
біографію, документ про освіту, довідки з місця про
зрівання і про склад сім’ї, характеристику, медичну 
довідку, чотири фотокартки розміром 3X4 санти
метри.

Адреса училища: 317451, Кіровоградська область, 
Маловисківський район, є. Оинкісвс.

ДИРЕКЦІЯ-
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ОДНОЧАСНО - СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
1 СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Миколаїек‘ і» кс середи«? 
профтехучилище № 111

ПРИЙМАЄ УЧНІВ ■’
НА 1978—1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

(приймають юнаків і дівчат):
на базі 8 класів — токар, токар для сбслугоЕуоан- 

ия верстатів з програмним управлінням, слюсар-їн- 
єтрумектальник, слюсар-ремонтнин, слюсар механо
складальних робіт, електромонтер для експлуатації 
електроустаткування. Строк навчання — 3 роки. Ви
пускникам видають диплом про середню освіту і 
присвоюють третій розряд за спеціальністю:

на базі 16 класів — формувальник машинного фер- 
//.уеання, токар, слюсар механоскладальним робіт, 
електромонтер для експлуатації електроустаткуван
ня. Строк навчання — 1 рік. Випускникам гарантують 
місячну заробітну плату в розмірі 150—170 карбо
ванців.

Учні з трирічним строком навчання перебувають 
на повному державному забезпеченні, з річним — 
одержують стипендію в розмірі 30 карбованців нп 
місяць. Ті, що вч-'-ться нз «добре» і «відмінно», одер
жують стипендію, підвищену на 15—25 процентів. 
Юнаків забезпечують гуртожитком.

Усі учні одержують 33 проценти від суми, зароб
леної під час виробничої практики. Учням з триріч
ним строком навчання надають відстрочку від призо
ву до Радянської Армії на 4 роки.

Випускникам училища надають право переважного 
зарахування до військових училищ і вищих навчаль
них занладів СРСР.

В училищі набираються спеціалізовані спортивні 
групи; боксерів та борців..

У ГІТУ працюють секції футболу, волейболу, бас
кетболу, боротьби, настільного тенісу, легкої втлейд&£ 
тики, велосипедного спорту, гуртки художньої само
діяльності (танцювальний, хоровий, драматичний, 
циркового мистецтво) та електроінструментальний 
Ансамбль.

Училище має добру бібліотеку, актовий зал на 
400 місць, спортивний зал (у зимовий час учні корис
туються плавальним басейном спортивного комп
лексу).

До училища учнів зараховують без екзаменів.
Еступники подають заяву із зазначенням вибраної 

спеціальності, свідоцтво про освіту (оригінал), пас
порт або свідоцтво про народження (оригінал), ха
рактеристику з місця навчання, довідки з місця про
живання і про склад сім’ї, медичну довідку (форма 
№ 286), 6 фотокарток розміром 3X4 см.

Документи можна висилати цінним листом, і ВИ^- 
отримаєте виклик на навчання в училищі.

Початок занять з 1 вересня.
Адреса училища: УРСР, 127044. м. Миколаїв (облас

ний), вул. Космонавтів. 66. їхати трамваями Н1-Ї& 7 і А. 
автобусами 10, Ц, 18. Телефони: 2-10-Е1, 2-16-87.

дирікція.
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