
ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

У Центральному 
Комітеті КПРС
ЦК КПРС схвалив іі-іціятиву буряководів і грацІЕгинів цук

рового заводу Ямпільського району Вінницької області, яні на 
основі трудсеого сгьгробітництва взяли нові, підвищені со
ціалістичні зобов’язання по виробництву цукру ь 1978 році > 
забезпеченню максимального його виходу з кожного гектара 
бурякового поля.

ЦК Компсртій союзних республік, крайкомам, обкомам і 
райкомам партії, Радам Міністрів союзних і автономних рес
публік, крайвиконкомам, облвиконкомам і райвиконкомам 
бурякосіючих районів країни, Міністерству сільського госпо
дарства СРСР, Міністерству харчової промисловості СРСР 
рекомендовано розробити і здійснити практичні заходи по як
найбільшому поширенню досвіду трудової співдружності бу- 
рякоеодів і працівників цукрової промисловості, дальшому 
розвитку соціалістичного змагання за виконання і перевико
нання планів та зобов'язань по заготівлях буряків і вироб
ленню цукру.Рік видання XIX № 101 (25171. • ВІВТОРОК, 22 СЕРПНЯ 1978 року. • Газета виходить з 1939 року 
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СТЕНД ЖНИВ

НА 21 СЕРПНЯ В ГОСПОДАРСТВАХ ОБЛАСТІ СКОШЕНО РАННІ ЗЕРНОВІ НА ПЛОЩІ 712,5

ТИСЯЧІ ГЕКТАРІВ. ОБМОЛОЧЕНО ВАЛКИ НА ПЛОЩІ 691,в ТИСЯЧІ ГЕКТАРІВ. УСЬОГО

НАМОЛОЧЕНО ЗЕРНА 249»,6 ТИСЯЧІ ТОНН.

На приз
„Золотий колос“
СЬОГОДНІ МИ НАЗИВАЄМО ТИХ, ХТО ВДЕРЖУЄ 

ПЕРШІСТЬ У ЗМАГАННІ СЕРЕД МОЛОДИХ ЖНИВАРІВ 
СВОЇХ РАЙОНІВ.
ПЕТРІВСЬКИЙ РАЙОН

Андрій ІРЮХАН з радгоспу «П’ятихатський» — ком
байном «Когос» зібрав хліб на 411 гектарах і намоло
тив 22 572 центнери зерна.

Юрій РОВЕНСЬКИЙ з радгоспу «П ятихатський» — ав
томобілем ГАЗ-53 перевіз 2127 тонн зерьа на ЕІдстань 
15 кілометрів.
ДОЛИНСЬКИИ РАЙОН

Валерій ГЛУЩЕНКО з колгоспу імені Фрунзе — ('Ко
лосом» зібрав зернові на площі 497 гектаріз і видав з 
бункера 17 401 центнер хліба.

Леонід РОМАНОВ з районного об’єднання ( Сільгосп
техніка» — машиною «Урал-337» перевіз 2100 тонн зер
на на відстань ЗО кілометрів.
БОБРИНЕЦЬКИЙ РАЙОН

Іван ДРАЧЕНКО з колгоспу «Родина» — «Колосом» 
на 301 гектарі намолотив 11921 центнер зерна.
УЛЬЯНОВСЬКИЙ РАЙОН

Петро ЧОРНИЙ з колгоспу імені Ульянова — жаткою 
ЖРС-4.9 скосив зернові 312 гектарах.
НОВГОРОДКІВСЬКИЙ РАЙОН

Степан СУЛЬЖИК з колгоспу «Україна» — «Нивою» на 
341 гектарі намолотив 12 126 центнерів хліба.
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН

Миколд ТЕСЕНКО з колгоспу імені Енгельса — «Ни
вою» на 302 гектарах намолотив 11 318 центнерів зерна. 
ГАЙВОРОНСЬКИЙ РАЙОН

Анатолій БІЛОКРИЛИЙ з колгоспу імені Ілліча — «Ни
вою» иа 309 гектарах намолотив 11 115 центнерів зерна. 
ОНУФРІЇВСЬКИЙ РАЙОН

Василь ГАВРИЛОЕ з колгоспу «Путь Октября»—авто
машиною 31Л-130 перевіз 1100 тонн хліба на відстань 
10 кілометрів.

Понад 100 000 тонн хліба продали державі хлібороби Олександрійського району.
Успішно завершили жнива й трудівники колгоспу «Прогрес». Вони відправили в засіни Батьківщини 46 ОСО 

центнерів зерна, що на 4000 центнерів більше народногосподарського плану. Врожайність хлібної ниви досягла 
37,2 центнера з гектара.

Справжніми майстрами жнив показали себе молоді комбайнери Анатолій ЗБОРОШЕНКО і Григорій КАЛЮ- 
ТА, шофер Сергій НУЖНЕНКО.

І тому радісними були обжинки.
Фото І. НОРЗУНА.

——  —-—    — —— ф Інтерв’ю «М К »

ГАРЯЧА ЛІНІЯ: кожна хвилина на обліку

СЛ0В0-ЖНИВАРЯМ
Володимир КОВАЛЕНКО, комбайнер 

колгоспу імені Фрунзе Олександрійсько
го району:

— Мені пощастило цього літа праніо- 
гатп в районні)! «збірній» по збиранню 
врожаю. Було пас шість екіпажів — з 
колгоспів імені Шевченка, імені Карла 
Маркса, «Росія», імені Петровського і 
радгоспу «Більшовик». Звісно, всі ком
байнери — знавці хліборобської справи, 

і Нелегко змагатися із сильними суперни
ками. Але я не про це хочу сказані. Хо
чу поділитися враженням від роботи V 
«збірному» збирально-транспортному 
загоні.

Одинадцятий рік жппвуіо. Всього на
дивився: і господарського підходу до 

І хліба, і недбалості. Успіх на збиранні 
І залежить передусім від організації пра- 
; ці. Так ось у нашому загоні вона була 

на високому рівні. Трапиться поломка — 
біля комбайна відразу ж «-Тсхдопомо- 
га». Тут і спеціаліст, і зварювальний 
агрегат. З наповненим бункером довго 
не стоятимеш—начальник загону зорієн
тується, пришле машину. 1, що найбільш 
приємно, в якому б господаремві не пра
цювали, скрізь про нас піклувалися 
Дбали про смачний сніданок і калорій
ний обід, про свіжу воду і місце для 
відпочинку. І про новішії пас інформува
ли, про хід збирання врожаю в районі, 
області, країні. Одним словом, якщо й 
наступного року мені запропонують жни
вувати в складі такого загону, не від
мовлюсь. погоджуся з радісно.

Андрій ШМАРКО, комбайнер кол
госпу імені Кірова Олександрівського 
району:

— Не повезло мені цього літа. Поча
лися жнива, кілька днів попрацював і 
захворів. Довелося лягги в лікарню. 
Добре, що удвох з братом відремонтува
ли, налагодили машину яа совість. То й 
не мав Іван зайвого клопоту. Поки я лі
кувався, на комбайні працював поміч
ник бригадира тракторної бригади. Як я 
був здивований, коли, повернувшись із 
лікарні, на дошці покязннкіз побачив 
своє прізвище! Так і написано: перше 
місце вдержує екіпаж А. Шмарка. Спо 
чатку аж мулько стало: та при чому ж 
тут я, люди добрі?! Потім трохи охоло
нув. заспокоївся. 1 тоді зрозумів, що я 
для своїх товаришів — тут, поруч, у 
строю. їм геть не хочеться бачити мене 
хворим, у лікарнянській піжамі. Стало 
тепло па серці.

Наступного дня вийшов на робоїу. 
Жнивуємо ще. Вже понад 6000 центне
рів намолотили.

Катерина СІ РАМКО, комбайнер кол
госпу «Україна» Новгородківського ра
йону:

— Ну який з мене комбайнер, скажіть 
будь ласка? Лише короткострокові кур

си трактористів закінчила взимку. Так 
голова наш, Валентин Вікторович Шуль- 
іа, як почав умовляти і переконувати, 
що таки повинна я стати комбайнером, 
то гріх було відмовитись. У перші диі 
аж незручно було перед чоловіком (Ми
кола V мене помічником вважається, а 
якщо по правді, то цс я — помічник, та 
і' то слабуватнй) — усе він за кермом. 
Я годину посиджу — і вже стомлююсь. 
Незвична робота. Та вже через кілька 
днів почувала себе впевненіше. Навчив 
мене Коля й машину «чути».

Закінчуємо збирання, а мені й жаль 
трохи. ІЦе б попрацювати. Чекатиму 
наступних жнив.

ВІД РЕДАКЦІЇ. Понад 35 молодих
* жниварів області вже намолотили більш 

як по 10 000 центнерів хліба Для кож
ного нинішні жнива особливі. А для всіх 
загалом — радісні. Бо і ужинок щедрий, 
і область уже продала державі понад 
мільйон тонн зерна. Ще повнитися засі
кам Батьківщини, ще працювати хлібо
робам. А тим. хто вже віджннвував, — 
чекати наступного літа.
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ПОЧЕСНИЙ ЧЕКІСТ
Минуло 80 років з дня народження 

Д. М. МЕДВЕДЕВА
Ім’я прославленого парти

занського командира, ра
дянського чекіста Дмитра 
Миколайовича Медведева 
сьогодні широко відоме. Лю
дина виняткової відваги і 
мужності, стійний, принци
повий комуніст, він буз 
зразном кристалічної чес
ності і відданості Батьків
щині. Наше молоде поколін
ня знає Д. М. Медведева як 
автора захоплюючих творів 
про своїх бойових друзів — 
«це було під Розно», «Силь
ні духом», «На берегах Пів
денного Бугу».

Сьогодні, □ день його 
80-річчя з дня народження, 
ми шанобливо згадуємо 
Дмитра Миколайовича. Зга
дуємо й тому, що його жит
тя і трудова діяльність по
в’язані з нашим обласним 
центром.

Народився Д М. Мгдзедєз 
22 серпня 1896 року в міс
течку Бєжиці, що входить 
нині до складу м. Брянська, 
в родині майстра сталели
варного цеху Бєжицького 
заводу. В сім’ї Медведєвих 
було тринадцятеро дітей. 
Дмитро змалку жив у нуж
денних буднях і по можли
вості зчивсп. Під час літніх 
канікул приходив на ‘завод і 
допомагав батькові заробля
ти на шматок хліба.

БУВ ДОН-НІХОТ ЩАСЛИВИМ?
Такс запитання постало перед 

голошиїм героем п'єси Валерія 
Аграповського «Зупиніть Малахо
вой» 1 юнак у колоністській фу
файці відповів, відповів з розпу
кою, з болем, викликом: «.Хіба 
можна бути щасливим, коли тебе 
весь час обманюють?!»

В основній проблемі «важкого^ 
підлітка тагапрожці змогли роз
гледіти багато побіжіійх (але не 
другорядних). Вони не тільки «по
ставили» ці проблеми, а й донес
ли їх, збудили ними глядачів. Цьо
го прагнув у сценічному вирішен
ні п’єси і головний режисер Таїаи- 
розькп о державного орден а.«Знак 
Пошани» драматичного театру 
кім єні А. ГІ. Чехова Юлій Та- 
мер'ян. Пригадується його >к вн- 
,'става без антракту «Вірую!» за 
В. Шукшипим. і тут оригінальний 
прийом — журналіст перебуває 
серед глядачів, розмовляє з ними. 
Коли говорить, у залі вмикається

А. КУДРЯЧЕНКО, 
працівник обкому ЛКСМУ.

Мені довелося побувати в подіб
ній колонії, зустрічатись і говори
ти з колоністами. Сценічний Ма
лахов (актор В. Назаров) надто 
вже довірливий.

Хто ж винен у помилці Малахо
ва? Відповідь на це запитання ба
гатозначна, як саме життя, в яко
му все взаємозв’язане.

Вистава потрібна й корисна, ду
же вчасна, сказав би я. Вона ще 
раз нагадує: ембріон злочиннос
ті— в байдужості та бездушності.

Ви звернули увагу — глядачі 
менше говорили про виставу, про 
акторів, а більше — про «важких» 
підлітків? їм не байдужа поруше
на проблема, вони сприйняли сце
нічні образи як життєві й сучасні. 
1 чи не в цьому найвища оцінка 
спектаклю?

А. СЄР1К0В.НА ТЕЛЕЕКРАНІ —КОМСОМОЛ
Республіканське телеба

чення почало новий цикл 
передач — «Комсомольська 
традиція». Телеглядачі вже 
мали змогу ознайомитися з 
першими передачами циклу.

У середу 23 серпня звіту
ватиме комсомольська ор
ганізація орденоносної Кі- 
роноградщини.

Про славний шлях ком
сомолу за 60 років, про 
героїчні і звичайні людські 
долі розповість передача 
«Комсомольська традиція», 
підготовлена Кіровоград
ською студією телебачення. 
Після виступу першого сек
ретаря обкому ЛКСМУ 
О. Скічка підуть шість но- 
вел-розпоаідей, герої яких 
—- комсомольці', і на закін
чення — творчий ‘звіт, свят
ковий концерт.

У рейдовому матеріалі 
під таким заголовком 
(«молодий комунар» за 13 
липня 1978 року) було під
дано критиці колгоспи 
імені Шевченка, «Родина» 
та імені Налініна Ульянов
ського району за нееко
номне витрачання і погане 
зберігання Ьального та 
мастил.

Секретар парткому кол
госпу «Родина» т. ДАНИ
ЛЮК повідомив, ию виступ 
газети обговорено на роз
ширеному засіданні парт
кому, правління колгоспу 
і комітету комсомолу з 
участю працівників інже
нерно-технічної служби. 
Критику визнано справед
ливою.

Завідуючого складбм 
нафтопродуктів 1. А. По

повича суворо погіереджр-

З жовтня 1917 року Дмит
ро Медведєв — активний 
учасник революційних по
дій, працює з Спілці мета
лістів, у ьрянськіи Раді ро
бітничих, селянських і сол
датських депутатів першого 
скликання. А коли запалала 
громадянська війна, двадця
тирічний хлопець відстоює 
зі зброєю в рунах завоюван
ня Жовтня на Східному и 
Петроградському фронтах.

Починаючи з 1920 року, 
коли став більшовиком, 
Дмитро Миколайович пра
цює протягом двадцяти ро
ків з органах ВнК— ВГПУ — 
ННВС України, бере участь у 
боротьбі з контрреволюцією, 
бандитизмом, куркульством 
та агентурою інтервентів. 
Його знали і нині пам’ята
ють у Донбасі, в Одесі, Луб
нах, Харкові, Дніпропетров
ську, Києві та інших містах.

З березня 1934 року Дмит
ро Миколайович працює в 
Слисаветграді головою орга
нізаційного відділу головно
го політичного управління. 
Одночасно його обрали гро
мадським головою спортив
ного товариства «Динамо», 
З ініціативи Д. М. Медведєва 
і з його безпосередньою 
участю почалося будівни

цтво стадіону (на місці ни
нішнього). В міській газеті 

світло, немов апелюючи до гляда
чів, запрошуючи їх до роздумів, 
нагадуючи про відповідальність 
кожної людини за майбутнє склад
ною, «важкого» підлітка...

Саме це й визначило тему кон
ференції глядачів, що відбулася 
після спектаклю з участю акторів, 
режисера-постановника, учасників 
обласного семінару других секре
тарів районних комітетів ЛКСМУ 
і всіх присутніх глядачів.

Л. ПАНЧЕНКО, 
другий секретар Гайворонського 

райкому ЛКСМУ.
Всю виставу я відчувала на собі 

погляд.. У долі Андрія Малахова 
є частка вини й комсомолу. Ми ще 
мало вчимо молодь жнги для 
Батьківщини, для народу, рідко 
відверто говоримо про зміст і 
смисл життя. А робити це треба 
щоденно, тонко, вдумливо.

Виведені у спектаклі персонажі

дещо прямолінійні, деякі зведені в 
абсолют. Стрічається й примі иш, 
хоч і правдивий...

О. І ВЕДЧЕВ, . :
старший технолог із Москви.
Чи всі ми святі? Ясно, що ні, 

кажуть нам зі сцени. Треба пам'я
тати, що діти багато беруть від 
нас.

Т. КОЗАК, .
інженер виробничого об'єднання 
вантажного автотранспорту ЮбЬІ, 

комсомолка.
Звертає на себе увагу подача 

вистави. Швидкий темп змушує 
весь час бути в напруженні, три
матися на гребені думки. Журна
ліст (актор В. Рощнн), здається, 
трохи переграє, робить решту пер
сонажів пасивними.

К. АНДРОЩУК, 
бухгалтер, комсомолка.

А як на мене, то без журналіста 
не було б і проблеми.

но І зобов’язано додержу
вати розпорядку дня.

Полагоджено крани єм
костей, установлено резер
вуар для зливання відпра
цьованих нафтопродуктів, 
придбано необхідний пож- 
інвентар.

* * *
«Партном і комітет ком

сомолу, обговоривши на 
спільному засіданні мате
ріал «Скільки коштує 
краплина пального?», нри- 
тичний виступ газети ви
знали справедливим, — 
повідомив секретар парт- 
кому колгоспу імені Шев
ченка т. КРИЖАНОД- 
СЬКИИ. — Вжито заходів 
для запобігання нееконом
ному витрачанню нафго- 
лродуктів. Так, у корпусах 
молочнотоварних ферм

«Соціалістичний наступ» за 
27 квітня опубліковано стат
тю Д. М. Медведєва, з якій 
він закликаз ніровоградців 
узяти активну участь у спо
рудженні стадіону.

7 травня 1934 року Д. М. 
Медведєв очолив міський 
комітет по фізичній куль і у- 
рі і спорту. Незабаром фіз
культурним рух охопив ши
рокі кола населення. За роз
махом і результативністю 
масових .заходів Кіровоград, 
ський міським комітет у 
справах фізкультури і спор
ту 1939 року посів перше 
місце в країні. Таким чи
ном, історія розвитку спорту 
в нашому місті тісно лов я- 
зана з ім'ям почесного че
кіста, полковника Дмитра 
Миколайовича Медведєва.

Влітку 1941 року він очо
лив партизанський загін 
особливого призначення, 
нотрий півроку діяв у воро
жому тилу. Потім досвідче
ний чекіст командував вели
ким партизанським загоном 
«Переможці» на території 
Ровенської і Львівської об

ластей. Нагадаємо, що з’єд
нання Д. М. Медведєва за 22 
місяці провело 83 бойові 
операції, під час яких було 
знищено до 12 тисяч гітле
рівців і бандитів.

знято водопідігрівачі НВ- 
300, що працювали на рід
кому пальному, а на їхнє 
місце встановлено елек
тричні водопідігрівачі еі'с.1- 
400. У кормоцех і на ас
фальтний завод завозиться 
лише пічне паливо. На 
складі нафтопродуктів
установлено додатковий 
резерзуар на 2о кубічних 
метрів. Дизельне пальне 
завозиться регулярно, ма
шини заправляються ним 
тільки після відстою. Конт
роль за витрачанням паль
ного понладено на голов
ного інженера колгоспу 
т. Дячка».

X- X- X-
Голова правління кол

госпу імені Калініна 
В. ьлІДАР і секретар парт
кому її. ШАРАгіДАК нові-

Саме в загоні Дмитра Ми
колайовича Діяв безстраш
ний розвідник, і ерой Радян
ського Союзу Микола куз
нецов. Про активні дії пар
тизанів і підпільників роз
повів у своїх творах сам 
Д. М. Медведев. Ми лише до
дамо, що за особливі заслу
ги в боротьбі з ворогами еін 
удостоєний звання _ Героя 
Радянського Союзу, його на
городили чотирма орденами 
Леніна, орденом Червоного 
Прапора та багатьма меда
лями.

1948 року Дмитро Микола
йович опублікував повість 
«Це було під Ровно». Піз
ніше, за порадою бойових 
друзів, автор значно переро-

На знімку: конверти з 
портретом Д. М. МЄДВЕДЄВА.

домили, що виступ газети 
«скільки коштує краплина 
пального?» обговорено на 
засіданні правління у при
сутності секретарок комсо
мольської організації
В. ГЯОШКОЗСЬНЗІ.

Недоліки, вказані в рей
довому матеріалі, справді 
мали місце. Головному ін
женерові т. Капітанчуну 
та бригадирові тракторної 
бригади т. Чорнобаю вка
зано на незадовільний 
стан складу нафтопродук
тів. Уже прокладено під із- 
ний шлях до складу па
ливно-мастильних мате
ріалів, ведеться побілка 
цистерн і ремонт огорожі.

Правління господарства 
планує будівництво нової 
заправної станції.

бив твір і доповнив його 
новими фактичними мате
ріалами. 1951 року книга 
вийшла під назвою «Сильні 
духом.». Захоплюючі, глибо
ко патріотичні книги парти
занського ватажна й сьо
годні широко популярні не 
тільки в Радянському Союзі, 
а и за кордоном.

Помер Д. М.; Медведєв 14 
грудня ІУз4 року в Москві. 
Колишній Старопименів-
ський провулок, де він жив 
в останні роки, названий 
його ім'ям. £ вулиця Медве
дєва і в Кіровограді.

В. САНДУЛ.

року —.

До 60-річчя
з дня народження 

В. Сухомлинського

д і е к • і 
УЧИТЕЛЬ
МАЙБУТТЯ

8 О. Сухомлинський став 
взірцем для молоді, каже
мо ми сьогодні. І в уяві 
постає життя, віддане шко
лі, вихованню підростаю
чого покоління. Життя, що 
захоплює, навертає на ви
сокі думки, коли хочете — 
очищає і зцілює.

Саме слово «взірець» 
часто асоціюється з недо
сяжно високим ідеалом. 
Щодо Василя Олександро
вича, то це не так. Я пам я-
таю його земною, чесною і 
чистою людиною. В цьому 
вбачається його велич.

У спілкуванні з людьми, 
молоддю зокрема, вчитель 
тримався просто, без тіні 
погорди чи зверхності. Спо
чатку навіть не вірилося, 
що перед тобою Герой Со
ціалістичної Праці, вчений, 
автор багатьох наукових 
монографій і художніх іво- 
рів. Та коли ти починав йо
го слухати, вражали глибо
ка ерудиція, знання життя 
і надзвичайна спостереж
ливість.

Без Сухомлинського в 
школі і селі не проходив 
жоден захід. На «вогниках», 
диспутах, вечорах він не 
був байдужим спостеріга
чем, а разом з усіма захоп
лювався, сперечався, жар
тував. Головним у його сто
сунках з молодими були 
довіра, розмова на рівних.

Василь Олександрович 
багато уваги приділяв проб
лемі взаємовідносин юнака 
і дівчини, з яких він бачив 
майбутню сім’ю. Ще а 50-х 
роках при школі він засну
вав батьківський універси
тет, його відвідували ті, хто 
збирався одружитися, мо
лоді батьки.

За соціологічними під
рахунками, більшість ви
пускників ГІавлиської деся
тирічки будує міцні сім’ї, 
І найвищою оцінкою, подя
кою за піклування про май
бутню основу Радянської 
держави звучать слова 
вихованця Сухомлинського 
Ю. Жоленка: «...Коли в моє
му житті була така важлива 
подія, як одруження, то ми 
з дружиною поклали квіти 
до пам'ятника добротвор- 
ця».

Чисті зерна, зронені а юні 
душі, перейдуть у наступні 
покоління!

За життя В. О. Сухомлин
ський постійно підтримував 
за язки з обласною моло
діжною газетою «Молодий 
комунар», виступав зі стат
тями про моральне, есте
тичне й трудове виховання. 
Його публікації викликали 
жвавий інтерес, прищеплю
вали кращі риси і якості 
громадянам Країни Рад.

Учений-педагог часто ви
ступав перед молодіжними 
колективами. Говорив зав
жди палко, його слова вра
жали й запам’ятовувались.

І донині в школу, яка но
сить його ім’я, в музей, що 
відкрито на його честь, при
ходить багато людей. Ко
жен ділиться спогадами 
про зустрічі з чудовим учи
телем, про слід, який він 
лишив у їхньому житті. В 
такі хвилини я думаю: 
пам’ять про В. О. Сухомпин- 
ського вічна, як вічна його 
любов до дітей і юнацтва, 
Що проміниться з його тво
рів.

М. ЛИТВИНЕНКОг 
член ради музею В. 0', 
Сухомлинського.

с. Павлиш 
Онуфріївського району»
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32 серпня 1978 року* ,,]Иолтодя:й колгуклрІГ З опор, -

Pa-

«*
О ІН стояв біля відчиненого вікна 
и номера готелю аеропорту. Го
динник показував сорок на оди
надцяту вечора. З висот четверто
го поверху було вндію частину 
освітленої, виблискуючої ПІСЛЯ ДО
ЩУ вулиці, тротуар-коридор лік, 
стиснутий зеленню кущів, і верхів я 
дерев.

у ^спричинені двері з холу про
никало оі.іи-і олубе світло від екра
на телевізора, долинала мелодія 
болгарської нісиі — давали концерт 
гості з братньої соці а. і к нічної краї
ни. Прогримів, злітаючи в далекий 
рейс, реакційний лайнер.’ 1 знову чу
лася- хвилююча мелодія. Вона
опадем* щось далеке, приємне, хо 
роше. оавтра на світанку лпак ви
несе йою з цього величезною біло
камінною міста і він назавжди по 
прощається з нею — мрією своєї 
юності.

Сорок на одинадцяту. До її поро
са двадцять хвилин їзди гро.тениу-’ 
сом.., Двадцять хвилин їзди і трид
цять чотири роки жни я — вдалих, 
ііевдадмх, часом і гірких.

Учора, вилітаючи в службових 
справах до цього міста, в якому він 

I був проїздом зразу ж після виши, 
коли ще суспіль чорніли коронки 
зруйнованих будинків, він почував 

І себе неначе багатшим, адже, крім 
не оїдіюю из події життя, він Під
свідомо носив у душі іеіі.п споіадн 
про неї та оажашін коли-небудь зу
стріти гу, якою марив, коли було 
кому вісімнадцять, су, яку зустрів 
раз у сонячній долині Казахстану 
Копсаи. ішов їй годі шістнадцятим 
рік. ішов третій рік війни, дівчина 
оула евакуйована гуди з цього ось 
міста. А за чоіири кілометри від се
лища, де вона мешкала, він учився 
літ ати на винищу ваш Яковлева.

Одною жаркою липневою дня 
він ніс караульну службу, охороняй 
склад, що знаходився на околиці 
селища. Здавши носі, він присів у 
скупому за і піку від купки ящиків. 
Була ооідия перерва. Із селища до 
улоговини, де паслося стадо корів, 
курною дорогою, щи стелилася по
близу ящиків, пройшла труна 
цок. Ыабагатб відпавши від 
слідом чалапало босоніж 
вугластий по-хлоп'ячому плечима,1 
в батистовій блузці без 
Дівчина дивилася в степ, 
реві плавали телеграфні стовпи, бу
дівлі військового табору'.

Щось невідоме штовхнуло 
окликнути її і спитати, кого 
виглядає з боку табору.

Дівчина зупинилася, трохи 
лила голову, подивилася на

У

*

1

жі- 
нйх, 

дівча з

височів над кронами молодих дер'їд 
новий, прямо-таки «йідгроханий», як 
кажуть, дивлячись на. з фаіназією. 
збудовані особняки, дім. Але в ньо
му живуть молоді люди, приїжджі, 
котрі й своїх найближчих сусідів 
не знають.

Тоді він став міркувати. її батько 
був кадровим військовим, наприкін
ці війни мав звання підполковника. 
Такого віку люди давно на пенсії, 
і якщо він лишився живим, то не міг 
не навідатись у рідні краї, про ньо
го може знати якийсь військовий 
відставннк.

Йому показали будинок полков
ника у відставці. Той був уже ста
рою людиною з набряклими ногами: 
сидів на веранді, накрившись ковд
рою, хоча надворі стояв ісплий день 
кіпця травня.

Почувши назване йому прізвище, 
старик сказав, що знає її батька,

В. КОЗЛОВ-КЛЧАН

рукав, в. 
де в ма-

СВІТЛОЮ
Б У Д Е
ІГї?;ИІ

НОВЕЛА

СРСР — збірна Болгарії. Па 
закінченні — новини.

— Яким чудом? Звідки? Чи на
довго? — здивована кричала вона 
на другому кінці проводу,

— Приходь до батьків. Хочу по
дивитись на тебе, — сказав він.

Вона не могла прийти. Щось від
правляла синові і ось-ось мав по
вернутся з роботи чоловік. Домо
вились зустрітися сьогодні в цеііірі 
міста біля иам'яїника.

Батьки пропонували подивитися 
фотографію, щоб він міг пізнані її, 
але він відповів:

— Не іреба. Хочу перевірити зо
рову нам’ять.

І поїхав у югель.
<.иыидП1 и Чмсріь на сьому, за

клавши руки за спину, він походжав 
наїжило нам ятника. іридциіь чоти
ри роки Думав, де, як воин зустрі
ну ІЬСЯ, які хвилювання переживуть, 
а іепср ходив, не відчуваючи таких 
хвилювань.

його зупинили, взявши за руку 
ззаду.

— ну, здрастуй ,— сміялась вона.
Він дивився на невисоку повно

виду жінку, стараючись 'зііанїн схо
жість із тією, шістиадцягнлітьию, 
і не знаходив,

— Пізнала.-' — спитав він.
— Но спині... 1а н хто, крім іебе, 

може гак демонеіративно крокува
ти оіля нам я шика."

Нони шли на лавці в боковій алеї. 
Він у/ке знав, що вона оула одру
жена, розійшлась, має сіма, де
сять років жила у сестри на Кавка
зі, а н ять рикав тому знову одру
жилася. Що могла вона ще повідо
мити про сеоеґ іалаиіом иоі не на
городив. Не бачилися. стільки часу, 
а і озориm неначе и не було про 
що. і а, якою марив юнаком, зараз 
сиділа поруч і не хвилювала серця. 
Зустрівшись на вулиці, він нросіо 
не звернув би на неї уваги.

Поглядав на 11 маленькі руки, що 
лежали на господарській сумці, як 
у бабусь зморщені, і думав про ті, 
колись міцні, засмаглі руки, які 
проніс у нам яті через роки.. Все 
жіііія йому хотілося ще побачиш 
їх, побачити н голубенькі з іскрин
ками очі, а на нього тепер дивилися 
якісь блідо-сірі и зовсім не приме- 
нисті... Паніть родимка на щоці, 
яка привертала тоді увагу, зникла.

У думці ще раз розі орлу в перед 
собою н житія. Не міцним було за
міжжя, по і їм десять років свободи 
розлученої молодої жінки... Роки, 
сіом.тешсть... іепер прибилася до 
берега... Живе тихо, як видно, до
годжає чоловікові, щоб ДОЖИТ Н СВІЙ 
вік не одній.

Вона спитала, чи щасливий він. 
Відповів, що навряд чи є люди аб
солютно щасливі.

Вона призналася: коли шало їй 
поіано в житії, вона шукала його, • 
бо пам'ятала, що, прощаючись, він 
сказав: «Буде погано — знайди ме
не». Але не знайшла. Зауважила, 
що він, як і тоді, по-військовому 
стрункий, а ось її чоловік із живо
тиком, шлім задала дурне, па йою 
погляд, запитання: чи зраджував кіп 
дружину? Він не приховав подиву її 
запитанню, але вона не знітилася, а 
просто засміялась. * ’

Вона поспішала додому, але він 
умовив її зайти до батьків. Старі 
чекали.

Подали на стіл. Згадали разом 
воєнні роки і спільних знайомих но 
долині Копсап.

Через годину вона знову заквапи
лась додому. Він провів її до две
рей, легеніЖо торкнувся губами її 
холодного лоба, так, як зробив це, 
прощаючись тридцять чотири роки 
тому, і двері зачинилися.

...Концерт болгарських митців за
кінчився. Білокамінне місто засила
ло. Сьогодні, виїжджаючи в стен, 
він дивився на нього здалеку. Ви
сотні будинки щойно заселених ра
йонів виблискували у промінні сон
ця, неначе гористі острови серед 
океану. Він думав — безмежні ук
раїнські степи, білокамінне місто і 

вона...
Завтра він поїде. Вона — його 

мрія — зостанеться серед білих ву
лиць, зелених алей цього міста, те
пер чужа... Вони давно чужі...

Чи потрібно було шукати її? 
думав він. — Чого і но кого я 
йшов? Чого я хотів? Знай їй?.. Зна
йшов тінь своєї юності, а втратив 
мрію — жаринку, що зігрівала 
серпе. Так раптом, так ‘ просто 

у... Пі, не варт 
шукати зустрічі з тими, кого коха
ли тридцять з лишком років тому.... 
Це обкрадає пам’ять світлої, гаря
чої Юності. ’
. Геть! Швидше геть від реальної 
старості!.. Він вимкнув світло, ліг. 
Нам ітався згатати її обличчя і не 
міг.. Воно заслонялося усміхненим 
личком босоногого дівчиська в пе
кучому стену.

23 СЕРПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.Щ

— «Час». 8.35 — Гімнастика
8.55 — Фільм «Вулиця Три 
иадцягп тополь». 10.10 —
«Клуб кінонодорожей#. 14.30
— «Типі труд — своя висо
ти». Кіноирої рама. 15.15 — 
«Народні {мелодії»; 15.30 — 
«Справи московського ком
сомолу». 10.00 — «Життя на
уки». 16.30 — «Відгукніться, 
сурмачі!# 17.00 — «Музична 
ероїта дружби». 17.50 — Кі
ножурнал. 18.00 — Музич
ний фільм «Народні талан
ти». 18.20 •— «Сьогодні — 
національне снаго румун
ського народу — День виз
волення з фашистського яр
ма. Виступ генерального 
консула СТР у Києві Алек
сандру Уйгура. 18.80 — Ка
мерний концерт. 1У.00 —
Вісті. 19.30 — До 60-річчя 
ВЛКСМ. «Ко мсомол ьськи 
традиція». пірової радська 
обласна комсомольська ор
ганізація. (К-д цн і-ссііублі- 
каїїське телеоачення,. zU.35
— «Україна жнивує». 20.4а
— «На добраніч, діти!.». 21.0U
— «Час». 21.30 — Чемпіонат
світу з водних видів спорту. 
Фігурне плавания. 21.50 — 
«міністри мистецтв», н. Уж- 
віи. 22.35 — Естрадний кон
церт. по закінченій — но
вини. »

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — В. Ьсл- 
ліні. «норма». Вистава. 18.15
— «Горде ймення — шах
тар». 1/.00—Фільм «Юність». 
18.00 — Новини. 18.15 — 
«За врожай 1978 року».
18.30 — Програма телеба
чення Румунії, присвячена 
національному святу румун
ського народу — Дню виз
волення Румунії з фашист
ського ярма. 21.00 — «Час».
21.30 — «Для вас, хліборб- 
би». Концерт. 22.30 —Хокей: 
«Сокіл.» (Київ) — «Модо» 
(Швеція). З період. По за
кінченні — новини.

21 СЕРПНЯ

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.10 — «Слово 
про хліб#. 10.55 — «Повер
нення на Таймир». 15.00 — 
Хокей: «Сокіл» (Київ) — 
«Спартак» (Москва). 17.15 — 
Музичний фільм «Вічний ра
нок оперети». 18.00 — «Ук
раїна жнивує*. 18.10 — Те
лефільм «Поповії з Кара-' 
тая». 18.30 — «Вісті». 19.001
— Футбол: «Динамо» (Моск-’' 
ва) — «‘Торпедо». 20.45 — 
«На добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.30 — Фільм «До
рога життя», 22.45 — «Одно
го разу ввечері». Ліричний 
концерт. По закінченні —» 
новини.

26 СЕРПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «час». 8.35 — Гімнастика.
8.55 — Телефільм «Зустрі
лись горн і море#. 9.20 —. 
«Для вас, батьки». 9.50 —•. 
«ганкова пошта». 10.20 —. 
«Ради і життя». 10.50 —•.
Фільм для .дітей. 12.00 — 
«Рух без неоезпеки». 12.30
— «Архітектура. Міста Си
біру». 13.00 — «Роби з на
ми, роби як ми, роби краще 
за нас!» (НДР). 11.00 —«Лю
дина на землі». 14.45 — Ти
раж «Спортлото». 15.00 — 
Мультфільми. 15.30 — «Здо
ров’я». 16.15 — «Па арені 
цирку». 17.00 — Футбол: 
ЦСКА — «Динамо.» (Київ). 
У перерві — новини. 18.45 — 
«У світі тварин». 19.45 — 
Г1.-С. Бах. «Браііденбурзький 
концерт № 3». 20.00 —Фут
бол: «Шахтар» (Донецьк) — 
«Динамо» (Тбілісі). 21.00 — 
«Час#. 21.30 — Конкурс
естрадної пісні в Сопоті. 
22.30 — Чемпіонат світу з 
водних видів спорту. Стриб
ки у воду. По закінченні — 
новини.

що гой має в селищі половину бу
динку — дачу, а в місті — кварти
ру, де проживає разом з дружиною. 
Дача записана на неї, вона недавно 
одружилась і геж проживає ь цьо
му ж місті. Бабуся їхня давно по 
мерла. А в її будинку, що тепер 
уже має інший номер, проживают 
її рідні.

Він пішов до рідних. Слухав їх і 
не вірив. Тридцять чотири роки ні
чого не знав про неї, а це згаяв гри 
години — і в йою блокноті і іеле- 
фоп, і адреса її батьків. її ж адре
си рідні не знають.

Як бути? — думав він. — З її 
баїьками він не знайомий. Чи могла 
мат запам'ятати якогось курсанта, 
що разів два стояв на ганочку з її 
дочкою три з половиною десятки 

ті___j. років тому? 'І а й вона навряд чи
Згодом 'він дізнався, що вона з пам’ятає йою. Що вій скаже її рід

ним? Чого з’явився? Місяць тому їй 
сповнилось п’ятдесят. Па меланхо
ліка він несхожий, та все це може 
здатися великою дурістю або ди
вацтвом... Розшукує ту, котру кохав 
юнаком... Чи не хвороба це?.. Чому 
люди так прив’язані до далекою 
минулого — до друзів дитинства, до 
тропіків, до своїх дібров 
го того, що оточувало 
життя?

Чому на старості літ 
четься вернутися в юність? 
він, повертаючись у місто електрич
кою. — Може, тому, що тоді були 
найчистіші, найщиріші поривання 
душі, були бажання, позбавлені ще 
накипу життєвих знегод, практициз
му, буденщини?.. Тоді ним володіла 
романтика, було багато непізнаних, 
манливих таємниць... Може, тому, 
іцс пам’ять тих років трішки відігрі
ває охолоду душу? Кажуть, мину

ле — це мішки золота, за яке нічо
го не можна купити. Але якщо V 
людини є мрія, не потрібні їй мішки 
золота...*

Він думав, зайти чи не зайти до 
її батька і матері, але йшов погріб
ною вулицею. Увійшовши в під’їзд, 
піднявся на другий поверх.'постукав’ 
у двері і назвав себе не вагаючись.

Перед ним стояла низенька, ще 
бадьора старуха — її мати. Почув- обікрав свою душу 
ши його прізвище тз ім’я, вона зди- ........ .. ~
вовапо мовила: «Так це в>і?»

Прийшов її батько. Познайоми
лися. За чаєм згадали долину Коп- 
сан, куди старик навідувався, коли 
частина була на переформуванні; 
потім здзвошівся з нею.

— Здрастуй, це я, — сказав він у 
і товаришеві, з

дрібним йому' номером. На подвір'ї яким тільки вчора розстався-
^■1 ’ м—■—■—м—■■—■■■'

ЙОГЭ 
вона

нахп- 
нього. 

Голубенькі її очі заіскрилися, вона 
засміялась і вигукнула: «Вас, .....
виглядаю! •• Сказала і побігла в 
рячий степ.

Він зустрічався з нею кілька 
зів, але не став її обранцем...

Через півроку, виїжджаючи з 
лнща. вона, може, так, по-дружньо
му, лишила йому адресу своєї бабу
сі, костра мешкала в селищі, поблизу 
ось цього міста. Вони з матір ю ма
ли намір зупинитися тут, чекати 
батька з фронту.

pa

ce-

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.09
— «Час». 8.35 — Гімнастика.
8.55 — «Знай і вмій». Для 
юних техніків. 9.10 — Фільм 
«З доброї волі і без приму
су». 14.30 — Док. телефільм 
«Індія: турботи і надії». 15.20
— «Знакомство з профе
сією». Механізатори. 15.55 — 
Л. М. Толстой. «Творчий 
шлях». До 150-річчп з дня 
народження письменника.
16.55 — Телефільм для дітей
«Нові пригоди Доні і Мінні». 
18.00 — «Кадри середньої 
ланки». Керівникам підроз
ділів — високу ПІДГОТОВКУ. 
(К-д). 18.15 — Оголошення.
(К-д). 18.30 — «Далекосхід
ний науковий центр». Пере
дача 1. 19.00 — Фільм-балет 
«Мцнрі». 19.25 — До 60-річ
чя Ленінського комсомолу». 
Фільм «Прощавайте, голу
би!». 21.00 — «Час». 21.39 — 
«Алкоголізм». Бесіда лікаря. 
22.00 — «Концерт С. Светла
нова.». По закінченні — но
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — «Дівчат- 
ка-хлопчики». 10.45 — «Ран
кові мелодії». 11.00 — «Су
ботнії! репортаж». 11.35 — 
«Пісні юності». 12.00 — Чем
піонат СРСР з кінного спор
ту. 13.00 — Фільм «Дивитись 
у вічі#. 14.25 — Для дітей. 
«Катрусіпі кінозал». 15.25 — 
До 60-річчя ВЛКСМ. «Комсо
мольська традиція». 1.6.25 — 
«Ситнричний об’єктив». 16.50
— «Телеслужба хорошого
настрою». 17.20 — Концерт. 
18.30 — «Вісті». 19.00 —
Футбол: «Шахтар» (Донецьк)
— «Динамо» (Тбілісі). 19.45
— Г. Болонський. «Репети
тор». Вистава. 20.45 — «На 
добраніч, діти!» 21.00 —
«Час». 21.30 - Продовжен
ня вистави «Репетитор». 
22.40 — «На ланах респуСн 
ліки». По закінченні — но
вини.

27 СЕРПНЯбатьками в Прибалтиці. А потім її 
слід загубився. Але прізвище* та 
адреса її бабусі лишилися в його 
нам’яті назавжди

Вчора о третій годині дня він ви
йшов на привокзальну площу. Па 
службу мав з'явитися тільки 
годні. Півдня було в його розпоряд
женні. Приїжджі в чуже місто зви
чайно квапляться влаштуватися на 
нічліг, запастися квитком у зворот
ну путь, але він, як завжди, не по
спішав з цим, вірив — ночувати 
просто неба не доведеться і виїде, 
коли слід. І ось, дивлячись на люд
ський потік, він подумав, а чи не 
розшукати її бабусю? Бабуся була 
бабусею вже тридцять чотири роки 
тому, могла й померти.. Одначе лю
дина безслідно зникнути не може, 
хоча б доги, поки живе хоч хтось 
оди« із тих, хто знав її...

У будочці довідкового бюро нер
вова дівиця відповіла, що селища з 
такою назвою, як вій запитує, не
має. а е щось подібне.

Спасибі й за це. За десятиріччя 
назви могли змінитися, та й він міг 
запам'ятати їх не точно, і він поїхав 
шукати.

Мигвчило. Він ходив вулицями 
величезного селища, яке потопало 
в садах, стукав у добротні дерев'я
ні й залізні ворота, за якими 
лися в зелені великі цегляні 
ра- і двоповерхові особняки, 
жі, біліли цементні доріжки, 
її бабусі не знав. Тепер уже 
володіли звичайні для нього 
легливість, упертість: раз приїхав у чь.... 
селище, то треба знайти. І він ішов г" 
далі, розпитуючи зустрічних, і, на- -г 
решті, зупинився коло воріт з по- трубку так, немов

сьо-

хова» 
півто- 
гара- 
Ніхто 

ним 
напо-

I?

— до всво
на початку

людині хо
ду мав

J

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— Новини. 10.15 — А. Хача
турян. «Гаяне». Вистава.
12.30 — «Екран молодих». 
«Третій трудовий». 13.15 — 
«Товари — народу». 16.45 — 
«Палітра#. 17.15 — Слово 
про хліб». 18.00 — «Знай, 
люби, бережи». Юні друзі 
природи. 18.30 — Реклама. 
Оголошення. 19.00 —«Вісті».
19.30 — «Мистецтво — на
роду». 20.35 — «Україна
жнивує*. 20.45 — «На доб
раніч, діти!» 21.00 — «Час».
21.30 — До 60-річчя ВЛКСМ. 
Фільм «Добровольці». По за
кінченні — новини.

—п'ятниця-
25 СЕРПНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
— «Час». 8.35 — Гімнастика. 
8.55 — Концерт ансамблю 
пісні і танцю Кишинівсько
го Палацу піонерів. 9.20 — 
Фільм «Прощавайте. голу
би!». 10.55 — Фільм «Добро. 
во.чЬці». 14.30 — Док 'теле
фільми до Дня шахтаря.
15.20 — «Шахова школа». 
15.50’— «Російська' мова».
16.20 — Концерт Заслуженій 
самодіяльної хорової ка
пели УРСР Південно-Захід- 
іуії ордена Леніна залізниці. 
16.50—«Москва і москвичі».
17.20 — «Хлопці справжні».
18.00 — «День за днем». 
(К-Д). 18.15 — Чемпіонат сві
ту з водних видів спорту. 
Плавання. 18.45 — «Наш
огляд». 19.30 — Фільм «Про
тивник». (Індія). 21 00 —
«Час». 21.30 — Конкурс
естрадної пісні в Сопоті. 
22.30 — Волейбол: збірна

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.35 — Гімнастика 
для дітей. 8.55 — Концерт 
Державного ансамблю пісні 
і танцю Татарської АРСР. 
9.30 — «Будильник#. 10.00
— «Служу Радянському Со
юзу!». 11.00 — Фільми для 
дітей. 11.40 — Чемпіонат 
світу з водних видів.спорту. 
Плавання. 12.00 — «Музич
ний кіоск». 12.30 — «Сіль
ська година». «Рішення лип
невого (1978 р.) Пленуму 
ЦК КПРС - у життя». 13.30
— До 150-річчя з дня народ
ження Л. М. Толстого. Фільм- 
г.пстава «Живий труп». 16.25
— «Міжнародна панорама». 
16.55 — «Сьогодні — День 
шахтаря». 17.10 — Концерт, 
присвячений Дню шахтаря. 
18.00 — Новини. 18.15 — 
«Клуб кіноподорожей». 10.30 
—Телефільм «Дуенья». 21.00
— «Час». 21.-ЗО — Конкурс 
естрадної пісні в Сопоті. 
22.40 —Спортивна гімнасти
ка. Багатоборство. Жінки. 
По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — Програ
ма до Дня шахтаря. 11.45 — 
Телефільм «В усьому винна 
Заліиа». 13.05 — «Старт».
14 00 — «Слава солдатська». 
15.00 — Для дігей. «Пароль
— «Дружба». 15.50 — «Доб
рого вам здоров’я#. 16.20
— «Твоя комсомольська 
юність». 17 05 — «Сторінки 
творчості». Яків Баш 18.00
— «У світі рослин». 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.45 
«Недільний сувенір» 20.35
— «Па лапах республіки». 
20 45 — «Па добраніч, дігиі» 
21.00 — «Час». 21 ЗО—Фільм 
«Велико життя». По закіп-

‘ пенні —новини.

Т. в. о. редактора М. СЕМЕНЮК.
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запрошують вн©тмт*0ти,
«чші&ашйгг

ЮНАКИ І ДІВЧАТА!
Кіровоградське
иксьісе професі Й НО-ТСХIIІЧ не 
училніце Ж 2
Імені Героя Радянського Соїоау 
О. С. Єгорона
ПРИЙМАЄ УЧНІВ

НА 1978—1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Училище дає середню освіту і кваліфікацію за 
спеціальностями:

столяр будівельний (строк навчання — 3 роки), 
маляр (3 роки),
електромонтажник по освітленню, освітлювальних 

та силових мережах і електроустаткуванню (3 роки), 
муляр—монтажник конструкцій (3 роки), 
штукатур- пицювальник-плитковик (3 роки), 
слюсар по ремонту автомобілів (3 роки), 
пицювальник-плитковик (1 рік),
машиніст баштових кранів (3 роки).

До закладу приймають без вступних екзаменів 
юнаків і дівчат з освітою 8—10 класів.

Учнів забезпечують гуртожитком, парадним і ро
бочим одягом, триразовим харчуванням, підручни
ками. Під час практики вони одержують третину за
роблених грошей.

Час наачзння в училищі зараховується до трудово
го стажу.

Училище має сучасний навчальний комплекс, де 
обладнано кабінети і лабораторії, майстерні, спор
тивний та актовий зали. В закладі є спортивне літнє 
містечко, працюють гуртки технічної творчості, ху
дожньої самодіяльності, спортивні секції. Є спеціалі
зовані групи зі спортивним ухилом — класична бо
ротьба і велосипедний спорт.

Випускники-еідмінники мають право вступати до 
вищих та середніх навчальних закладів на пільгових 
умовах, а також можуть бути направлені у вищі й 
середні налчальні заклади системи професійно-тех
нічної освіти де навчання проводиться на повному 
державному забезт еченні.

Училище готує спеціалісті^ для комбінату «Кіроєо- 
градважбуд» — найбільшої будівельної організації 
Кіровоградської області.

Вступники подають заяву із зазначенням вибраної 
спеціальності, автобіографію, характеристику, сві
доцтво про народження (оригінал) або паспорт 
(пред’являють особисто) документ про освіту, до
відку з місця проживання, медичну довідку (форма 
N° 786). 8 фотокарток (3X4 см).

Початок навчання з 1 вересня.

Адреса училища: 316026, м. КіровограД-26, вул. 
Череонозорівська, 23 Телефони: 7-14-17, 7-12-81.

їхати: автобусами №N9 2, 14 — до зупинки «Вули
ця Мічуріиа», № 29 — до зупинки «ПТУ № 2», тро
лейбусами №№ 2, 4 — до зупинки «Завод «Будде- 
таль» або «Вулиця Короленка».

Олександрійське міське середи« 
профтехучилище Ж1 1 

НАБИРАЄ УЧНІВ НА 1978-1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Училище готує: 
на базі 8 класів — 
токарів,
елек і рої азозпаріїиМв,
слюсарів єлей і ромонти жників,
слюсарів по мошаж-у металоконструкції) та устат

кування,
слюсарів іпсір\м< ні л.іьвнків по шіампах, пристосу

ваннях і прес-формах.
моніажіпікін ' юіекіромсхапічних І радіотехнічних 

приладів і а сік іем;
на базі 10 класів —
М.ІІІІІІІІІСІІВ МОСТОВИХ, козлових I консольних елек

трокранів,
счюсаріп іпсір\метальників по штампах, пристосу

ваннях і прес-формах.
фрезере вальнії«їв
Гриьлдісіь навчання: на базі 8 класів — 3 роки, на 

базі 10 класів — І рік.

Приймають юнаків і дівчат віком 15 років І стар« 
ших.

ІІриГіняїнх забезпечують: з трирічним строком на« 
вчаивя — триразовим харчуванням, вихідним і ро« 
бочнм оляюм та взуиям. з річним сіроком навчан
ня — сіипеїідієїо в розмірі 30 карбованців.

Піл час виробничої практики учням виплачують 
33 лроіісиїїі їхнього зар< бііку.

Юнакам і дівчатам надають гуртожиток.
Всіупиики подакль заяву, аві<>біоі рафію,-свідоцтво 

про освіту, па’спорг або епідот во про народження, 
характеристику зі школи, довідку про стан здоров’я, 
медичну довідку про щеплення. 6 фотокарток розмі
ром 3X4 сантиметри.

Адреса училища- Кіровоградська область, м. Олек
сандрія, селите Октябрське, вул. Ватугіиа, 1.

ДИРЕКЦІЯ.

»^Ііам’ШЕСЕ.Ке ГСХІїІ’ІІЕС у Ч ВЕЛ SI БЕЕС № 2

ПРИЙМАЄ УЧНІВ
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ ПРАЦІВНИКІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:
Черговий по станції — IV—V класів (строк навчан

ня — 1 5 року, юнаків і дівчат із середньою освітою).
Електромеханік по автоматиці і сигналізації на

транспорті (строк навчання — 2 роки, юнаків із се-
редпьоіо осиною).

Слюсар по ремонту тепловозів (строк навчання — 
1 рік, юнаків із середньою освітою).

Учням внплачмоть стипендію в розмірі, встановле
ному для учнів третього курсу технікумів, а відмін
никам навчання — підвищену стипендію. Вихованців 
дитячих будинків, дітей інвалідів першої і другої 
гр\п беруть на державне забезпечення. При закладі 
е їдальня.

Тим. що мають особливу погребу, надають гурто
житок.

Вступники подають заяву на ім'я директора учи
лища, характеристику зі школи або .місця роботи, 
свідоцтво про народження, документ про освіту, до
відку з місця проживання і про склад сім’ї, аиіо- 
біографію. довідку про стан здоров’я (форма № 286), 
шість фотокарток розміром 3X4 см.

Вступники при поданні документів за направлен
ням училища проходять медичну комісію у Зпам’ян- 
сі.кій залізничній поліклініці.

Тих. що закінчать технічне училище, направляють 
і а роботу зз спеціальністю па підприємства, вони ко
ристуються всіма пільгами працівників залізничного 
транспорту:

Адреса учпліПца: Кіровоградська область, м. Зна
м'янка, вул. Рози Люксембург, 6.

ДИРЕКЦІЯ.
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Капітанівське міське професійно-технічне училище Л5 1(1»
ПРИЙМАЄ УЧНІВ НА 1978—1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Училище готує для цукрової промисловості квалі- 
ф.ікованях робітників таких спеціальностей:

складач дифузійних ножів — електрозварник, 
апаратник дифузії — столяр,
сатуратпик-маляр,
апаратник випарювання — муляр,
апаратник варкії цукру — слюсар,
оператор центрифуг — токар по металу, 
слюсар контрольно-вимірювальних приладів та ав

томатики,
електромонтер.
Випускників направляють на роботу на цукрові за

ве ли.
На навчання без вступних екзаменів приймають 

к Паків і дівчат віком не молодше 15 років, які закіп-ДИРЕКЦІЯ.

Про Ііесійне училище Чернігівського камвольно-суконного комбінату 
імені 50-річчн Радянсько? України

НАБИРАЄ УЧНІВ

НА 1978—1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Заклад готує висококваліфікованих стрічкарок, 
рівничниць, прядильниць, мотальниць-сукальниць, 
ткаль, крутильниць, операторів чесальних машин з 
умінням виконувати роботу контролера по освоєній 
професії.

До училища приймають без вступних екзаменів 
дівчат віком 15—20 років з освітою за 8—10 класів. 
Строк навчання на спеціальностях «Стрічкарка», 
«Крутильниця», «Мотальниця-сукальниця» та «Опера
тор чесальних машин» — 1 рік, на спеціальностях 
«Ріепичниця», «Ткаля»: на базі 10 класів — 1 рік, на 
базі 8 класів — 2 роки.

Всіх учнів забезпечують стипендією в розмірі від 
36 до 44 карбованців на місяць. Учням надають гур
тожиток.

У період виробничої практики учні одержують 50 
процентів заробітної плати.

Випускникам присвоюють 3, 4 і 5 розряди по ви
браній спеціальності текстильника і видають атестат 
про закінчення училища.

Час навчання в закладі зараховують до трудового 
стажу.

Під час невчення в училищі учні мають можливість 
одночасно вчитися у вечірній школі робітничої мо
лоді і в механіко-технологічному технікумі, який зна
ходиться в приміщенні професійного училища. Тих, 
що закінчили училище, до цього технікуму прийма
ють поза конкурсом.

Вступники подають документ про освіту (оригінал), 
свідоцтво про народження, характеристику, авто
біографію, медичну довідку (форма № 286), довідку 
з місця пооживання, 6 фотокарток розміром Зх\4 
сантиметри.

Документи приймають у канцелярії училища що
дня, крім неділі, з 9 по 17 годину.

Зарахування до училища здійснює відбірна комісія 
без екзаменів.

Початок навчання з 1 вересня.
Адреса училища: м. Чернігів-23, вул. Щорса, 64. 

ДИРЕКЦІЯ.

V 
чили 8. 9. 10 класів, шляхом конкурсного відбору за 
оцінками, вказаними в документі про освіту.

До груп електроз’в.чрніїкіз та електромонтерів 
приймають осіб віком 16 років.

Учнів забезпечують триразовим харчуванням, одя
гом. взуттям, комплектом носильної білизни,, вони 
одержують V період практики 33 проценти заробітку.

Гуртожитком забезпечують V першу чергу сиріт 5 
дітей інвалілії1 Вітчизняної війні! та прані,

Строк навчання — 2 роки.
При училищі є вечірня середня школа.
Випускники подають па ім’я директора заяву із за

значенням вибраної спеціальності, свідоцтво або 
атестат про освіту, паспорт або (якщо не сповнилося 
16 років) свідоцтво про народження, характсціїстику 
зі Ніколи або з місця роботи, довідку з місця прожи
вання із зазначенням сктл.ту сім'ї, довідку про стан 
здоров’я (фг.пма № 286). довідку про щеплення 
(форма № 63). шість фотокарток розміром 3';<4 сан
тиметри.

Всі. хто вступає до училища, проходять співбесіду 
з членами приймальної комісії.

Початок занять з 1 вересня.
Адреса учі ліпна: Кірокогпапська обл., Новомирго- 

родський район, емт Капітанівка.
ДИРЕКЦІЯ.
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316050, ГСП, Кірсвоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Іспефони: 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 спооту — 2-46-87.

БК 21191.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії І книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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Св’тловодське 
технічне учил і іде Ж &

ДОДАТКОВО ПРИЙМАЄ УЧНІВ

НА 1978—1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
токар по металу, 
слюсар механоскладальних робіт, 
слюсар по ремонту промислового устаткування, 
фрезерувальник, 
виготовлювач печатних плат.
Приймають юнаків і дівчат віком до 25 років із се

редньою освітою.
Строк навчання — 10 місяців.
Учні одержують стипендію в розмірі 70 карбован

ців на місяць. Крім того, їм видають грошову плату 
в розмірі 33.3 процента за роботи, викопані лід час 

практичних занять. А
Час навчання в училищі зараховують до загально

го трудового стажу.
Початок занять з 1 вересня.
Вступники подають заяву на ім’я директори, 

атестат про середню освіту, свідоцтво про народжен
ня, медичну довідку (форма № 286), характеристику 
зі шкоти, аі тобіографііо. довідку з місця проживай* 
1-я. 6 фотокарток розміром 6X4 см.

Адреса учглшца: .317000. м. Світловодськ, вул. 
Приморська, 10. Телефон 77-65.

ДИРЕКЦІЯ. 1
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