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УСЕ НАЙКРАЩЕ- 1 

ДІТЯМ! і
Під таким девізом проходитиме місячник по пе- | 

ревірці ходу будівництва дитячих закладів, який | 
стартував сьогодні. Він присвячений Міжнародно
му року дитини. в

Партійні, радянські комсомольські та громадські І 
організації візьмуть від особливий контроль сво- І 
рудження шкільних дитячих закладів, шкіл, дитя- | 
чих лікарень і санаторіїв, піонерських таборів., та
борів праці та відпочинку.

Сьогодні у центрі нашої уваги — будівництво у І 
Кіровограді та області трьох шкіл і двох дитячих І 
садків. Необхідно прикласти максимум зусиль, щоб | 

Ьвсі важливі об’єкти були завершені протягом ни
нішнього року. J

І Готовність 
номер один

Довшими й теплішими 
стають дні. Вже скоро 
настане й тон день, ко
ли вийдуть у поле посів
ні агрегати і в грунт ля
же добірне насіння.

Редакція попросила за
купника голови кол
госпу імені Леніна Зна- 
м’янського району по 
роботі з молоддю Вікто
ра БОНДАРЕНКА роз
повісти про те, з чим ви
йдуть у поле землероби, 

К яка їхня готовність до 
I Г.ЄСІІИ.
I — Весняні ПОЛІПНІ ро- 
I -боти, — скачав він, — 
й -одна з кайпілпоімдальні- 
Е ІІІИХ сільськогосподар- 
№ ськнх кампаній. Щоб 

провести їх на високому 
[і рівні, потрібно Ч НЭ- 
І дійно підготовле.. / техні- 
> ку- Комсомольці і молодь 
І пі на миті, не забувають 
й про не. Всі важкі тракто- 
|Ьк. рн (крім тих. що піші пс- 
г>рсбувають у роботі) го- 
п тоні вийти в поле. 11а- 
У дійно відремонтовано бо

рони. зчі.ікп, сівалки.
і Словом, уся трунтооб-

Б робна й посівна техніка 
сьогодні в готовності но
мер один.

І Серйозно, з вовною від
повідальністю поставн-лась паша молодь до
ПІДГОТОВКИ СІЛЬСЬКОЇ ос- 
подарськвх машин. У 
колгоспі створено ланки 
ремонтників, якими ке
рує механік комсомо
лець Василь Болохов.
Дружно попрацювали 
хлопці. Машини, що їх 
лагодили Олексій Жу- 
равльов. Петро Тищенко, 
Петро Дубовський та ін
ші товариші, в полі не 
підведуть.

Комсомольці і молодь 
колгоспу вирішили боро
тись інші за високий 
урожай усіх культур. Во
ші організували кілька 
механізованих лапок но 
вирощуванню цукрових 
буряків, кукурудзи. Ме
ханізатори Віктор Мо- 
гильда і Володимир Во
лошин. приміром. дй.ш 
слово виростити па кож- 

• ному із 160 гектарів ла
пу по 55 цент перів куку
рудзи в зерні.

За високий урожай 
цукрових буряків вирі
шила боротися мехаиізо- 
пана лавка в складі 

* Юрія Драча та Василя 
Крадожоиа. Буряки — 
пізня культура, але до 
їх сівби молодіжна лан
ка вже готова.

На окремих полях гос
подарства починає ви
стигати грунт. Молоді 
>л:боробн вивозять па

них борони,шлейфи. Во
ни ж, як тільки вгета- 
нс відповідальна мить, 
дружно приступлять до 
закриття вологи, висіву 
насіння.

Поле
вимагає 
дбайливості

Четвертий рік десятої 
п’ятирічки етє-вить пе
ред хліборобами завдан
ня ще вищі, ніж роки 
попередні. Постановами 
липневого й листопадо
вого (1978 р.) Пленумів 
ЦК КПРС передбачено 
дальше підвищення вро
жайності зернових і тех
нічних культур, ефектив
ніше використання сіль
ськогосподарських ма
шин, добрив, гербіцидів. 
А можливості для цьо
го є. Та ось тільки — чи 
сповна ми їх використо
вуємо?..

Нині робимо останні 
приготування до весня
них польових робіт. Мою 
на увазі закриття воло
ги, сівбу ранніх зерно
вих тощо. Вся техніка 
давно стоїть на лінійці 
готовності, а зчіпки бо
рін ми вже й у поле ви
везли. Весь колектив 
нашої комсомольсько- 
молодіжної працюваа на 
ремонті так, щоб усі ма
шини не підвели в ро
боті. Особливо відзна
чилися комсомольці
Григорій Петриченко, 
Микола Трипадуш. У 
день «червоної суботи» 
еся тракторна працюза- 
тиме на зекономленому 
пальному.

Землі у нас нещедрі. 
Щоб виростити високий 
урожай, доводиться 
добре підживлювати 
рослини .бути особливо 
пунктуальними щодо 
строків виконання того 
чи іншого агрозаходу. 
І як же прикро буває, 
коли працюєш ціле літо 
оук не покладаючи, а 
прийде осінь — урожай 
гине на очах. Торік цук
рові буряки вродили 
добре, а в кінцевому 
підсумку лише по 200 
центнерів з гектара ви
йшло. Бо перевезення 
коренів на приймальний 
пункт було організовано 
вкрай погано. Транспорт 
працював здебільшого в 
одну зміну. Буряки пе
ресихали, втрачали то
варний вигляд, цукрис
тість.

Нинішнього року на
ша ланка зобов’язалася 
виростити на кожному з 
246 гектарів по 230 
центнерів коренів. Знає
мо: нелегко буде. Та ми 
геюві до наполегливої 
-боротьби.

П. ПРИЩЕПА, 
.папковий механізо
вано» ланки но ви
рощуванню цукрових 
буряній колгоспу іме
ні Карла Ліаркса 
Петрівського ранову, 
грункомсорг трак
торної бригади.

Т. ПРОРОК.

ОГЛЯД 
юних 
ТАЛАНТІВ

Минулої неділі почався обласний огляд- 
конкурс художньої самодіяльності систе
ми гірофтехосвіти, присвячений 60-рІмчЮ 
ЛКСМУ і 325-річчіо возз’єднання Унраїни 
з Росією.

На сцені Палацу культури імені Жовт
ня демонстрували свою майстерність 

учні міських профтехучилищ області. 
Кращими, на думну жюрі і глядачів, бу
ли виступи танцювального нолективу і 
читців МИТУ № 4 обласного центру, агі
таційно-художньої бригади «Іскра* і ос- 
кально - інструментального ансамблю 
МПТУ № 1 м. Олександрії, духового ор
кестру І хору Олександрійського МПТУ 
№ 7.

18 березня номери художньої самоді
яльності покажуть учні сільських проф
техучилищ.

СУБОТНИКУ—УДАРНУ ПРАЦЮ
Вся країна діяльно го

тується др наступного 
свята праці. Трудівники 
заводів і фабрик, науко
вих установ, волів і ферм 
вишукують нові резерви, 
щоб добитися 21 квітня 
найвищої продуктивності 
праці. Зекономлено перші 
тонни сировини, проведено 
перші рейси в рахунок 
комуністичного суботііика.

МОСКВА. Диктор мос
ковською аеропорту «До
модедово». оголошуючії 
посадку на літак, який 
відбував у Хабаровськ, 
повідомив, що рейс здійс
нюється в рахунок кому
ністичного суботііика. Це 
вже п’ятнадцятий рейс, 
який авіатори столиці 
проводять безоплатно. 
Частину з них виконано 
на зскопрмлсному паливі. 
В рахунок свята праці бу
де зроблено ще .десятки 
рейсів. /

ЗАПОРІЖЖЯ. Першин 
метал одержано па до
строково відремонтовано
му четвертому мартені 
«Запор: жсталі». Приско
рення досягнуто в ході 
підготовки до суботііика. 
21 квітня в цеху на всіх 
агрегатах буде проведаю 
тільки швіідкісиі плавни.

ТАШКЕНТ. «Виготовле
но па святі праці» — та
кий напис проставлять у 
паспорті мостового елек
трокрана. їло його випус
тить 21 квітня колектив 
заводу «Підйомник». Тру
дівники підприємства ви
рішили виготовиш шо ма
шину достроково на про
хання моряків підшефною 
чорноморського теплохода 
«Узбекистан». Багато ко
лективів уже почали ство
рювані заділ для складан
ня позачерювої машііни.

(ТАРС).

СЕМЕСТР ТРЕТІЙ, 

ВІДГОМІН ТРУДОВИЙ

СТУДЕНТСЬКОГО ЛІТА 
Ще не вщухли оплески на честь переможців трудо
вого семестру 1978 року, а вже розгорнулась підю- 
товне студентських будівельних загонів до наступної о 
сезону. На будови країни виїде пізторатисячний заіін 
студентської молоді. При обласному штабі загонів дії 
школа командирів і комісарів, у медичному училищі 
та будівельному технікумі обласного центру закінчу
ють свою роботу школи медпрацівників і майстрів. 
Незабаром почнеться професійна підготовна бійців 
СБЗ.

Нещодавно відбувся виїзний семінар керівників • ’*/- 
дентських будзагонів області. В ньому взяли участь 
комаьдири, комісари, майстри і медпрацівники ліній
них загонів— усього 120 представників з 14 навчаль
них закладів. На теоретичних і практичних заняттях 
розглянуто важливі питання орі анізації виробництва, 
громадсько-політичної діяльності СБЗ, побуту і відпо
чинку будзагонівців на місцях дислокації. З цікавими 
лекціями виступили В. Коротун і В. Сіваченко.

У роботі семінару взяла участь секретар обласною 
комітету комсомолу Т. Метлякоеа.

М. ЄІРНК,
комісар обласного штабу СБЗ обкому комсомолу.

У ПОЛЬОТІ—«ПРОГРЕСС-5»
12 березня 1979 року в Радянському Союзі проведено за

пуск азтометичного елитажного транспортного корабля кПро 
гресс-5».

Метою запуску норабля «Прогресє-5» є: доставка на стан
цію «Салют-6» палива для рушійної установки і різних ваніа- 
жів; дальше опрацювання елементів конструкції, боргових 
систем і ебт єднання автоматичного вантажного корабля.

■ . (ІАРС).

НА ЧЕСТЬ ПОДВИГУ ЦІЛИННИКІВ
На честь подвигу пілшшнків, па ознаменування 

25-річчя з початку освоєння цілинних і перелого
вих земель встановлено настільну лам ятиу ме
даль.

Пам’ятна медаль вручатиметься партійним. ра
дянським, профспілковим і Комсомольск ким opt«5* 
нам республік, країв областей, міст і районів, рад
госпам і колгоспам, колективам промислових під
приємств, які внесли найбільший вклад в освоєння 
нових земель.

(ТАРС)*
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Як ми вже повідомляли, на Кіровоградщину 
прибули письменники, ідо визволяли нашу об
ласть від німець'ко-фашистських загарбників.,

Учора гості з Києва побували в Онуфріївсь- 
кому районі, де першу зупинку зробили в зна
менитому Павлиші. Тут вони відвідали серед-

ию школу, в якій довгі роки працював видат
ний радянський педагог 3. О. Сухомляисьхии.

До підніжжя пам'ятника нашому прославле
ному землякові поклали жизі квіти В. П. Ко
заченко, €. М. Доломан, А. М. Хорунжий, 3. 1. 
Петльований.

■ Яач«1І

РОВЕСНИКИ
L

У НАШИХ
БОЛГАРСЬКИХ У 
ДРУЗІВ _

плзлиш
Березневе небо просізає 

крізь синє сито лапатий, 
густий сніг. Він обсипає бі
лим цвітом капелюхи, об
личчя і пальта. Він укриває 
пухнастим килимом гранітні 
східці Павлиськоі серед
ньої школи імені В. О. Су- 
хомлинського.

— Цвітуть весінні тихі не
беса, — усміхається Василь 
Павлович Козаченко.

— І з сніг, і з дощ тут 
есе — краса, — в тон йому 
додає поет Євмен Михайло
вич Доломан.

А вже по стишених кімна
тах музею В. О. Сухомлин 
ського лунають обережні 
кроки зідзідувачів. І саме з 
цій тиші, де на повний го
лос промовляють стенди і 
планшети/люди чомусь зав
жди розмовляють пошепки. 
Саме тут, біля ч'/дозого 
мармурового погруддя Ва
силя Олександровича, ми
моволі зупиняєшся в глибо
кій задумі, неначе лише те
пер починаєш 
неповторну і 
життя, що 
ком цього 
часу...

Мовчки
стри красного 
верхами і класами цегляно
го зельми старого двопо
верхового будиночка. Зрід
ка тишу порушує скупий 
коментар нинішнього ди
ректора школи Григорія 
Кириловича Настатьєва. Він 
широко й багатослівно не 
коментує, не пояснює, а 
просто додає окремі штри- 
хи-ремарки до того, що 
красномовно гозорить само 
за себе. До того, що ство
рено мудрими руками, га
рячим серцем і допитливим 
розумом незабутнього вчи
теля.

Справжнє захоплення у 
гостей викликала кімната 
казок, власне, це теж своє
рідний музей творчості паз- 
лиських школярів, які самі 
нині зже вчителюють, кер
мують літаки у високому 
небі, вирощують колосис
тий хліб.

Затишні класи, методичні 
кабінети, навіть свій шкіль
ний «телецентр», сад, вино
градник, теплиця. І все це 
на порівняно невеликій ді
лянці шкільної території, 
яку й досі осяває мудра і 
тепла усмішка В. ~ 
млинського.

Прощаючись із 
ми господарями 
письменники Києва — наші 
земляки подарували свої 
книги з азтоірафами. Зем
ляки — землякам. У цьому 
чудовому, світлому краї 
Василя Олександровича Су- 
хомлинського.

А потім дорога наших 
гостей розмоталась багато
кілометровою стрічкою до 
села Куцеволівки. Туди, де 
Е грізному й переможному 
1943 році точилися запеклі 
бої на Дніпровській пере
праві. Вони запали вогняни
ми сторінками в пам'ять і 
серце колишнього ВІЙСЬКО
ВОГО кореспондента, ■ стар
шого лейтенанта Віталія Іза- 
нозича Пегльозаного.

Спомини.
Ніколи не забути йому, 

Віталію Івановичу Петльова- 
ному, про ті криваві сторін
ки, які гортала війна перед 
ним,
шим

• ЕИМ
того
Він
ських 
гальні очі жінок, що мали 
зостатися в окупованому Кі
ровограді.

тоді ще молодим стар- 
лейтенангом, військо- 
кореспондентом Дру- 
Українського фронту, 
бачив »відступ радян- 

військ, бачиз бла-

воградщину. Разом з ним 
В. І. Петльозаний т-ройшоз 
у складі 252-ї дивізії зід 
Волги до Чорного лісу.

Пригадує Віталій Іванович, 
як дозго вони вели бій тут, 
на Дніпрі, як визволяли від 
фашистської нечисті кожну 
п’ядь землі. Пригадалось і 
місто, що лежало в руїнах.

В. Петльозаний дістав зав
дання фронтової газети на
писати нарис про визволен
ня Кірозогрздщини. На не-

йш.іа у фронтовій газеті ці
ла низка матеріалів, що їх 
написав молодий кореспон

дент старший лейтенант 
В. Петльозаний. Один із^на- 
рисіз маз назву «Двадцять 
днів на піщаному плацдар
мі». Палкими словами оче
видця азтор розповів про 
героїзм радянських воїнів, 
зиязлений на нашій кірово
градській землі...

МОЛОДІЖНА — 
ЗНАЧИТЬ КРАЩА

Всього Гри З ПОЛОВИНОЮ 
як у бригаді промислового 
ниці створили молодіжну

розуміти ту 
подію свого 

ти буз сучасни- 
велетня нашого

проходять
слова

В. ГОНЧАРЕНКО, 
О. АНОХІНА, 

спецкори «ЛА о.і одою 
комунара».

роки минуло відтоді, А 
виробництв з Смоль- | 
ланку, а результати 

цього нововведення вже видно. Двадцять ШІСТЬ 
молодих виробничників довели, ЩО ВОНИ ВМІЮТЬ 
дорожити довір’ям товаришів по праці. Нині ко
лектив удостоївся високого звання «Кращий в 

АПК».
— Думаємо повторити успіх минулого року. — 

-чаже керівник ланки іехнолог .Олександр Пет- 
нов - наші механізатори добре знають саи.о 
справу, вміло використовують технжу. Це Бончо 
Василсв, Георгій Христов, Маньо Христов, які пра
цюють на К-700, Шевнет Єшересров - на ДТ-34, 
Басил Андреев і Джевжет Єшерефоа — на гракто- 
г>ах «Беларусь». Вони не раз виходили перемож
цями в соціалістичному змаганні, це заедчни їхній 
самовідданій праці ланка досягла торік чималих 
успіхів.

Є чим гордитися молодим виробничникам, іо- 
рік вони зібрали з кожного гектара по 56,2 цент
нера пшениці, по 27,2 центнера соняшник/, ком
сомольський секретар Христо Митєз називає скла
дові успіху, серед яких головні — працьовитість 
і висока свідомість кожної з члена ДКСМ. За пін
кою закріплено 164 гектари землі, а за кожним 
механізатором — відповідну ділянку. Це створює 
сприятливі умови для розгортання соціалістично
го змагання за високоякісне проведення робіт, 
ефективне використання техніки.

Успіхові сприяє й добра організація настазн.-^ 
цтва. Наставники Георгій /Кристов, Мустафа Єша 
рефсв та інші підготували надійне поповнення. 
Молоді механізат’.ри не відстають у граці від 
досвідчених виробничників.

ХЛІБ 1941 РОКУ

ЦІ ВІРШІ ПЕРЕДАВ РЕ
ДАКЦІЇ ГАЗЕТИ НАШ ЗЕМ
ЛЯК, ВІДОМИЙ УКРАЇН
СЬКИЙ ПОЕТ ЄВМЕН МИ
ХАЙЛОВИЧ ДОЛОМАН. У 
НИХ ВОГНІЄ КОЖЕН РЯ
ДОК БОЛЕМ, ГНІВОМ і 
СПОМИНОМ ГРОЗОВИХ І 
ГЕРОЇЧНИХ РОКІВ ВЕЛИКОЇ 
ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ.

ПОЕЗІЇ ДРУКУЮТЬСЯ 
ВПЕРШЕ ^ДОБРУДЖАНСЬКІ НОВИНИ

Ванно ЯНЧЕ8.

вогонь,

На знімку: журналісти з Толбухіна — гості 
музею Кіровоградського ЛШУ.

Фото А. ДІБРОВНОГО.

Меіїї ще й досі пшениця
Сниться
Та, що горіла в сорок

першім
На пні.
Дорідна пшениця,
Гусга пшениця.
Висока—еяга.іа плеча мені.
Хотілося, знявши піджар, 

гасити,

О, Сухо-

г 
гостинни- 

школи,

Хотілось топтать
ненажерний_____ ,

Хотілося полум'я те
задушити 

Міццю своїх зашкарублих
долонь.

Ми ж той врожай.
мов дитину, леліли, 

Сил не жаліли в тяжкім 
п „ . труді-.
Вабило очі поле дозріле — 
Гарні хліба уродились тоді. 1 
Та. палим пшеницю.

жито
У серці.

що не знести... . 
хліб —
якого Ж не ЖИТИ, І 

Палим — щоб вижити
й перемогти! 

Лещатами горло стискала
судома: .

1 орять на роздоллі дозрілі | 
хліба....

на жертви болючі ішли ми І 
свідомо,

Ьо вимагала того боротьба. І

Палимо
З болем

Палимо 
без

ОГЛЯД сил
Відбулася XXIV звітно-виборна конференція На- 

вариенської міської комсомольської організації. 8 
доповіді секретаря міського комітету ДКСМ Елі 
Мілева всебічно було розкрито багатогранну діяль
ність міської організації ДКСМ. Особливо підкрес
лювалося в ній, як юнаки і дівчата борються за 
підвииекня ефективності виробництва. 8 числі пе
редових молодіжних колективів називалась брига
да імені Пеньо Пенсва. яка перекрила річне зав
дання на 55 тисяч левів, випускає продукцію тіль- 
ни відмінної якості. Чимало зробили молоді раціо
налізатори міста, внісши 41 пропозицію.

На конференції говорилося, що, сповнена ріши
мості й далі множити свої зусилля в труді, комсо
молів міста ще наполегливіше працюватиме над 
виконанням планів і соціалістичних зобов’язань.

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 
ІЬ''

мініучилищнии навчально-виробничим 
^^ТР На 2-0 робочих місць виросте В ПІВНІЧНІЙ 
промисловій ЗОНІ окружного центру В НЬОГО входитимуть десять цехів, у яких юн£кй Гдївчз?а на
буватимуть спеціальносте»-; електромонтера тесля- ?5^аРгруОпа° райпннп- Проект довила архітек- 
бУуРхжаГнРГчолРіазПННПС^ПР°Л!"НОЇ організації м. Тол-
оухінз на чолі з П. Петровим.

(КУЦЕВОЛІВКД

Ще Дніпро ховаєч. С8ОІ
хвилі під кригою. На круто
му березі з урочистій тиші 
завмерли сосни, дивлячись 
у похмуре небо. Коло ВИСО
КОГО обеліска стоїть сиза 
людина з непокритою голо- 
пою. У стомлених темних 
<ачак — смуток.

...Скільки їх, молодих, та
лановитих, які ще не встиг
ли навіть зустріти своє пер
ше кохання, лишилося на
завжди з цій зеМлі... Тут, 
неподалік Дніпровської пе
реправи, що біля села Ку
цеволівки, знайшов Віталій 
Іванович могилу свого ко
мандира, генерал-майора 
Юрія Купріяноаича Глібка,■ 
що загинув у боях за Кіро-

єеличкому літаку його 
ставили на місце подій. Під 
крилом літака лежала вся у 
воронках земля. По доро
гах до Кіровограда швидко 
гросувалися військові під
розділи, стягувалась техні
ка. Фашисти тікали, по-взр- 
варському винищуючи на 
своєму шляху все більш- 
менш цінне. Відразу ж піс
ля визволення міста ви-

Він подумки благав, просив 
Хоча б одіти ковток водиці... 
Йому привиділись криниця 
І луг, де він траву косив, 
Траву, аж мокру від роси. 
А кров із раті тяжких

сочиться... 
О, як хотілося паниться... 
Але гукнуть не стало сил.

Семен ДОЛОМАН.
М. Київ. І

ХВИЛЮЮЧЕ СВЯТО
Учні З «В» класу училища 

влашт,уаали піонерський збір, 
пам'яті полеглих у боротьбі' 
талізмом. Діти читали вірші, 
Пеп^п МвЛЮн°к, виконали тині суремних років. 
Перед піонерами виступив учасник боротьби про
ти фашизму ( катталізму Васил Дерменджієв.

ДЛЯ ТУРИСТІВ
ок^ у7у'Нн”забгром Рв°о3|^ИпоповСП ту₽истсь»а бдза 
пінгами, нлубами, комплТнсами^т^ НО°КИМИ КС,*Г 
ружного центру зводитьга м?>МИ‘ Таи< ноблизу ОИ- Д'бна будова вПросте й б.лЛ^ста ш V6 "її4*” П°’ 
туризму стане Батовська долина Шабли’ ^Н100“ 
ть„ житловий корпус ) еп^ХН^йВно«п7еРнУ"."'У 

в Ч'АГОТУ»»» в. ГАНОЦЬКИЙ.

імені В. Левського 
присвячений світлій 
з фашизмом і капі- 
провели конкурс на 
іісні буремних років. І
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1.—
ЇЛ ОЛИ З РОБОТИ розра- 
**■ ховується одна люди

на, це факт хоч і неприєм
ний, аге й не грім з яс
ного неба. Розраховуєть
ся відразу кілька чоловік 
— надзвичайний випадок. 
Але коли заяву на стіл 
кладе бригада у повному 
складі... Це явище свого 
роду унікальне. Тут 
над чим поміркувати, 
першу чергу над'тим, 
могло трапитись, що 
ме у відповідальний
ріод колектив молодих

дружно заявляли, що під 
керівництвом Ліна пра
цювати більше не можуть 
та й не хочуть. Не розу
міє він іх, а вони його. 
Для відвертої, серйозної 
розмови про проблеми 
колективу (і найголовні
ша з них — постачання 
будматеріалами) часу ні
як не знайде, а ось зви
нуватити в неробстві, на- 

є гримати — будь ласка.
Із
як

са-
пе-

такт не спрацював. Ілю
зорним виявився.

Лін не буз радий тій 
зустрічі:

— Навіщо ви приїхали? 
пообіцяла, що 

вийде на об'єкт, 
ви...

Бригада 
завтра 
Якби не

2.—

Чи підмовив їх 
такий крок, 
Лін? Ні, 
і здатні 
рішення.

як 
вони ж 
самі і 
Але

: Олег на 
твердить 

: не діти 
приймати 

щоте,

ГРАНІ МОРАЛІ

КОНФЛІКТ
ДВА ПОГЛЯДИ НА ПРИНЦИПИ
КЕРІВНИЦТВА
будівельників залишає 
недобудований об'єкт і, 
по-простому кажучи, б'є 
байдики.

... До редакції завітав 
чоловік років двадцяти 
п'яти.

— Олег Ужевко, — від
рекомендувався — Майс
тер дільниці номер один 
Кіровоградського буді
вельного управління трес
ту «Укррадгоспрембуд». 
Колишній майстер...

Чому колишній? Причи
ну можна було б сфор
мулювати коротко: не 
спрацювалися. Можна 
було б, якби не йшлося 
про долю бригади, очо
люваної і, найголовніше, 
створеної самим Олегом. 
Насправді ж мова не 
випадок дрібних чвар 
двома людьми, а 
серйозний конфлікт, 
денцію, навіть дві 
денції у керігництві 
бітничим колективом,
денції однаково хибні.

Колись Олег Ужевко і 
Євген Лін були якщо не 
друзями, то принаймні 
хорошими товаришами, 
чого зараз про них не 
скажеш. Це «колись» 

ЖЬеба розуміти як «не- 
всього рік тому, 

разом на 
Кіровоград- 

друкар- 
(Лін — 

а Ужезко 
Потім Єз-

про 
між 
про 
тен- 
тен- 
ро- 

Т ен

Ж>еба 
давно», 
Працювали’ 
будівництві 
ського заводу 
ських машинок 
виконробом, < 
— майстром), 
ген перейшов у будівель- 
ноимонтажне управління 
тресту «Укррадгоспрем- 
буд», очолив дільницю 
№ 1, а згодом запросив 
до себе і Олега. Так той 
став майстром 
яка працювала 
рудженні 
майстерень 
імені Рози 
Бобринецького району.

8 таких випадках «спо
чатку зсе йшло добре»? 
Ні, з самого початку все 
йшло недобре. І чим да
лі, тим чіткіше окреслю- 
_Упиги контури неприяз
ну між начальником діль
ниці і майстром бригади, 
поки ця неприязнь не 
переросла у справжній 
конфлікт, в якому, як у 
чистій воді, відбились 
погляди і на методи 
рівництва і на роль 
ріаиика. Дійшло 
того, що Олег подав 
ву, а слідом за ним 
уся бригада будівельни
ків. В один день. Солі
дарність? Так, але не біль
ше.

Минуло Два тижні з дня 
подання заяви.і ось Євген 
Лін, Олег Ужевио. Василь 
Чорба, Павло Шелемих, 

Попов та інші чле- 
ч» бригади, дирентор рад
госпу Олексій Кирилович 
Натягайло, головний інже
нер згаданого управління 
Віктор Лукич Цимох зібра
лись разом, аби нарешті 
розібратися у всьому, що 
сталось.

А ГОДИНУ до цього 
хлопці з бригади

бригади, 
на спо- 

механічних 
у радгоспі 
Люксембург

ке- 
ке-
ДО 

зая-

заяву, 
роль, 
робо

ту, як на свято, — під
сумував Павло Шелемих. 
— Так і чекаєш, що 
тебе нагримають. А 
ради... я вже не кажу 
якусь подяку, хоч і 
пінились, коли були м 
ріали, поради не доче
каєшся. Зрештою, в кож
ного з нас є самолюбст
во, і з ним треба раху
ватися.

Головного інженера і 
директора радгоспу мож
на було зрозуміти. Вони 
шукали засобів якось 
нейтралізувати неприязнь 
Олега і Євгена, ровес
ників, до речі. З мораль
них і чисто економічних 
міркувань. Але...

— Яз вами працювати 
не буду, — заявив Лін 
Ужевку. — Ви все роби
те назло мені, особливо 
коли йдеться про дис
ципліну в бригаді. Та й 
яка там дисципліна. Не
ма її у вас.

— Дисципліна буде, ко
ли ви навчитеся розуміти 
людей, а не дивитимете
ся на них з вершини 
своєї посади.

Немає потреби наво
дити повністю той «діа
лог», у якому Ужевко 
відстоював думку, що з 
робітниками можна і ви
пити, і._ 
(немає 
захищав 
відстані 
леглими 
мабуть, 
різний зміст). І 
му відчувалося, 
ген не дуЛке-то 
у магічну силу 
контакту між 
мовляв, -адміністратор, 
він на те й адміністратор, 
аби лаяти недбайливих.

Робітникам неприємно 
було слухати «діалог», що 
загрожував перерости у 
суперечку, і хтось із них 
сказав раптом:

__ Ні, з такими началь
никами працювати далі 
не можна.

Докір адресувався обом 
керівникам. Що це: оруй- 
нована та основа, на якій 
трималася . солідарність 
бригади з майстром? Схо
же на те. Явно, що так. А 
може й не було її? Бо кон
такт з колективом не ЗОВ
СІМ означає «можна й ви
пити/.

Олег подобався хлопцям 
веселим характером, умін
ням швидко сходитися з 
людьми і до того ж не від
мовлявся випити («Ось 
який майстер компаній
ський»). Траплялося таке 
нечасто, але суть не у фак
тах випивни, а в позиції 
Ужевка, в його переконан
ні в тому, що це можна. 
Десь під час перерви, піс
ля роботи, коли нікуди се
бе подіти. Заборонити — 
означало б втратити отой 
контакт, в який Олег свято 
вірив, дружбу, взаєморозу
міння. Коли ж настав 
серйозний момент, нон-

Ужезко написав 
зіграло не останню 

Не йдеш на 
як на свято, -

на 
по- 
про 

не 
ате-

коли нічого робити 
матеріалів), а Лін 

ідею солідної 
між собою і під- 

(у це поняття, 
можна вкласти 

При цьо- 
, що Єз- 

вірить 
жизого 

людьми.

Т БРИГАДА вийшла 
роботу в пози

І ЬгиГАДА вийшла на 
роботу в повному 

складі. Крім Ужевка, який 
все-таки розрахувався. 
Він, мабуть, так і не захо
тів зрозуміти, що не «па
нібратство» викликало 
симпатію до нього моло
дих будівельників. Скоріш 
за все, бажання мати з 
колективом щирі стосун
ки, нетерпимість до голо
го адміністраторства, «на
чальництва». Все пере
креслило невміння чи не
бажання використати пра
во керівника в ситуаціях, 
коли так справді треба 
було діяти. І ніякий кон
такт не порушився 6. На
томість здобув би автори
тет як керівник. Чи варто 
було ставити знак рівності 
між поняттями «справед
ливий» і «добренький», 
«ліберальний», «вимогли
вий» і «черствий»?

А що ж Євген Лін? Пра
цює начальником дільниці, 
як і раніше. Зима вияви
лась досить напруженим 
періодом, але бригада 
виконала план, підготува
ла фронт робіт на весну і | 
незабаром завершить бу
дівництво майстерень.

Пригадую, як тоді, у І 
листопаді, коли конфлікт 
сягнув критичної точки, І 
Євген визнав: «Так, вихов
ну роботу в 
треба вести. Це 
з мого боку».

Тепер, через 
сяців після тієї

колективі 
упущення

відверто 
Але чому один 
говорити у вічі 

дисципліни 
І чи досить

кілька мі- 
розмови, 

ми стоїмо білч вагончика, 
спостерігаємо роботу 
хлопців і Євген каже:

— Я й сьогодні можу 
сказати Попову прямо у 
вічі: «Ти — п'яниця». Не 
подивлюсь, що він батько 
двох дітей. Ліберальнича- 
ти з п'яницями і ледаря
ми не збираюся і ніхто 
не доведе мені, що з ни
ми потрібно випивати.

Принципово і 
сказано. 
Лін має
порушникам 
всю правду? 
для того, аби торжеству
вала дисципліна, одних 
слів начальника: «Ти — 
п’яниця, ти — п’яний...» 
Важко повірити в те, що 
вся бригада...

— Ні, чому ж, я цього 
не сказаз. В цілому ко
лектив дисциплінований. 
Але трапляються непри
ємні зипацки. І я з цим 
боротимуся.

Сам? Невже досвід ні
чому не навчив? Адже 
при всій своїй принципо
вості, Євген залишився 
для бригади просто адмі
ністратором, начальником.

Хочеться вірити, що це 
було в минулому. Ні, від 
своїх основних принципів 
керівництва — принципо
вості і зил-огливості — Лін 
не відмовився. Не з тих 
він людей, що змінюють 
принципи. А від адміні
страторства треба відмо
витись. І надія на те є. 
Ось що сказав начальник 
дільниці на прощання:

— З новим бригадиром, 
Володимиром Катерно- 
гою, зберемо СЬОГОДНІ 
всю бригаду. Обговоримо 
поведінку двох порушни
ків ДИСЦИПЛІНИ. Хай КОЛЄК- 

тив скаже... Проти нього 
не підеш.

Хай це буде перший 
крок до взаєморозумін
ня, авторитету. Без шкоди 
для принципів.

А чому бригада зали
шилась? Пам'ятаю, під час 
конфлікту хтось із хлопців 
сказав: «Ми хочемо тут 
працювати. Тут».

А. ' РОМАНЮК, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Бобрииецькшї район.

ПОДІЇ, ФАКТИ, КОМЕНТАР

РЕПЛІКА

журналів 
недавно, 

сімдесятих 
поїздки Ь

АРИФМЕТИКА 
ПОПЕКІНСЬКИ 
Редактор одного з па

лестинських 
розпозіз мені 
як на початку 
років під час
Китай він відвідав почат
кову школу, де ознайо
мився з «новим методом 
навчання, який об'єднує 
загальнооезітнє виховання 
з політичним».

На уроках математики, 
наприклад, цього досягали 

так: «В одному з боїв із 
сіоністськими агресора
ми, — назан учитель, — 
палестинські партизани 
вивели зі строю десятьох 
ізраїльських солдатів. Вод
ночас у В’єтнамі патріоти 
знищили п'ятдесятьох аме
риканських агресорів. Яка 
буде сума втрат міжнарод
ного імперіалізму в цих 
двох боях?»

Так’ було, коли китай
ські керівники посилено 
намагалися показати себе 
щирими друзями арабів, 
союзниками в’єтнамсько
го народу в боротьбі аро- 
ти американських агресо
рів.

Сьогодні ж сам Китай 
розв'язав агресію проти 
героїчного 8’єтнаму, оста
точно скинувши маску 
«захисника народів, що 
борються». Тому ту ж ма
тематичну задачу можна 
було б тепер сформулю
вати так:

«Під час нальоту ізраїль
ської авіації на палестин
ські табори, розташовані 
на півдні Лівану, було вби
то п'ятдесятьох жінок, ста
риків і дітей. Водночас у 
ході наступу у В’єтнамі 
китайських військ було 
захоплено військовий гос
піталь і заколото 
ми шістдесятьох 
них. Яка сума втрат 
цюнально-визвольних 
хів і сил соціалізму в 
двох операціях?»

Ось, мабуть, і есе 
арифметику по-пехінськз- 
му. Є тільки одне заува
ження. Наприкінці розмо
ви з палестинським коле
гою я звернув увагу, що 
на його пальці була алю
мінієва каблучка з вигра
віруваною цифрою «3709». 
«Цю каблучку, — сказав 
редактор, — зроблено з 
металу збитих у В’єтнамі 
американських літаків. Ко
ли мені її подарували, їх 
налічувалось 3700. Ду
маю, що пекінським ліде
рам з їхньою короткою 
пам'яттю слід було б, пе
ред 
сію, згадати про безслав
ний кінець усіх загарбни
ків, 
в’єтнамську землю».

А.' АЛЕКСЄЄВ, 
кор. ЛПН.

Бейрут.

У КРАЇНАХ 
СОЦІАЛІЗМУ

штика- 
поране- 

на- 
РУ- 

цих

про

тим як почати агре-

що вторгалися на

НРБ — СРСР: 
ЗРОСТАЄ 
ТОРГОВЕЛЬНИЙ 
ОБМІН

Примі гний факт: обсяг 
торгівлі між соціалістич
ними країнами зростає ви
щими темпами, ніж інші 
показники їхнього еконо
мічного розвитку. Це під
тис рд жує II0ГЛ11бл ЛІ ІІ і я 
процесів міжнародною по
ділу праці.

Приклад соціалістичного 
інтернаціоналізму в дії 
являють собою СРСР і 
НРБ, які здійснюють нурс 
на всебічне й позне збли
ження в усіх галузях.

Бурхливо зростаюча тор
гівля між нашими держа
вами дедалі в більшій мірі 
сприяє розвиткові їхнього 
народного господарства. 
Підсумок 1973 реку — пе
реконливий тому доказ: 
кожний день на суму по
над 16 мільйонів карбо
ванців відправляли ми 
одне одному вантажіс, 
важливих для народного 
господарства, а весь това
рооборот за 1978 рік між 
НРБ і СРСР перевищив 
5,8 мільярда карбованців. 
Радянський Союз, ян і ра
ніше, міцно посідає перше 
місце серед торговельних 
партнерів народної Бол
гарії. Всього в нинішній 
п’ятирічці згідно з довго 
строковою угодою обсяги 
взаємних поставок стано
витимуть близько 25 міль
ярдів карбованців, що до
рівнює товарооборотові 
між нашими країнами за 
три попередні п’ятирічки, 
разом узяті.

Зростання радянсько- 
болгарських торговельних 
зв’язків указує на поглиб
лення співробітііііцтва, тіс
ний взаємозв'язок еконо
міки двох держав. Поетап
нії радянських товарів ма
ють вирішальне значення в 
імпорті НРБ. а Радян
ський Союз є основним 
ринком збуту болгарської 
продукції. Розширяються 
спеціалізація і кооперуван
ня виробництва в галузі 
тяжкого. транспортною, 
енергетичною, сільсько
господарською машинобу
дування, хімічної, целю
лозно-паперової, харчової 
промисловості. В нинішній 
п'ятирічці при технічному 
сприянні СРСР в НРБ на
мічено ввести в експлуата
цію понад ’ 100 різних 
об'єктів. У значних кіль
костях у Болгарію надхо
дять із Радянського Сою
зу металорізальні верста
ти, енергетичне її гірничо
шахтне устаткування, шля
хово-будівельні машини, 
трактори, ваінажні й лег-

нові аитомобі її, паливо і 
сировина,товари широкого 
споживання. Тільки 1979 
року НРБ одержить з 
СРСР 12,5 лПлі.йона тонн 
нафти, 4,6 мільярда кубіч- 
них неї рів природної о га
гу, 4,5 мільярда кіловат- 
годин електроенергії. Крім 
ці ого, відповідно до умов 
угод з питань участі Бол- 
і арії и будівництві на те
риторії Радянського Сою 
зу великих інтеграційних 
об’єкт ів, почнуться пост ав- 
кн зверх зобов’язань при
родного газу, феросплавів, 
залізовмісної сировини.

У свою чергу з ЦРБ в 
СРСР надходитимуть у 
всезростаючих кількостях 
сільськогосподарські ма
шини, підйомно-транспорт
не устаткування, вироби 
електронної техніки, устат
кування зв’язку, кальцино
вана сода, медикаменти, 
меблі, товари широкою 
споживання і сільськогос
подарського виробництва. 
Питома вага поставок у 
Радянський Союз машин 
та устаткування весь час 
підвищується.

Всі ці факти відбившої є 
глибокі якісні зміни, даль
ший розвиток виробничої 
інтеграції між СРСР і 
11РБ.

А. КАЗЮКОВ,
власкор ЛПН.

Софія.

ЖИТТЯ МОЛОДІ 
ЗА РУБЕЖЕМ

БУДАПЕШТ. Тут завер 
шилася зустріч представ
ників молодіжної преси 
соціалістичних країн, при
свячена 60-й річниці Уіьр 
ської Радянської Респуб
ліки, яка відзначається 21 
березня. Журналісти Бол
гарії, В’єтнаму, НДР, Куби, 
Лаосу, Монголії, Польщі, 
Румунії, Радянського Сою
зу і Чехослозаччини про 
тягом тижня знайомилися 
з успіхами угорського на- 
роду в усіх галузях соціа- І 
дієтичного будівництва, з І 
життям і трудовими діла- і 
ми молоді, діяльністю угор- ! 
ського комсомолу. І

БОНН. Молодіжна органі- І 
зація вільної демократии- І 
ної партії — «Молоді де • 
мократи» звернулась до 
керівництва партії з закли
ком виступити проти «за
борон на професії» — по
літичної дискримінації, 
жертвами якої в останні 
роки стали тисячі грома
дян ФРН, відомих своїми 
прогресивними переконан
нями.

Цю вимогу висунув го
лова організації «Молоді 
демократи» К. Штрессер, 
виступаючи на конферен
ції організації в Дуйсбурзі.

КАНАДА. Так розправляється

У СВІТІ 
КАПІТАЛУ 

АНГЛІЯ. Де
сятки тисяч ан
глійських сімей 
не мають по
стійного даху 
над головою. 
Причини цього 
серйозного со
ціального ли
ха — надмірно 
висока квар
тирна плата і 
урядова політи
ка, спрямована 
на скорочення 
програми жит
лового будів
ництва.

На знімну: 
одна з числен
них бездомних 
англійських сі
мей. 
Фотохроніка 

ГАРС.

поліція зі стрг.йкуїсчи- 
ми поштовими службовцями в столиці Канади — Оттаві. 

Груба сила; судово-поліцейська сваволя проти трудя
щих і борців за громадянські права давно стали 
невід’ємною рисою західної «демократії».

Фото АП — ТАРС.
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ВРУЧЕНО НАГОРО
ДИ ПЕРЕМОЖЦЯМ 
ШАХОВОГО ТУРНІРУ 
НА ПРИЗ ГАЗЕТИ «МО
ЛОДИЙ КОМУНАР».

Днями у Кіровоградсько
му міському шаховому клу
бі товариства «Спартак» 
пройшов турнір серед жінок 
а блискавичної гри па приз 
обласної газети «Молодий 
комунар». У ньому взяли 
участь найсильніші шахіст
ки обласного центру. Турнір 
був присвячений Міжнарод
ному жіночому святу — 
8 Березня.

І ось відомі імена пере
можців. Ними стали: дев'я
тикласниця середньої школи 
№ 17 Тетяна ДУБІВКА, ро
бітниця УТОСу Валентина 
'Іллівна СЛОБОДЯН та Інже
нер Кіровоградського заво
ду радіовиробіп Надія Ан
дріївна МАКСИМОВА.

Призи переможцям вручи
ла працівник редакції Т. Куд
ря. На знімну: переможець турніру Т. ДУБІВКА.

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

КАРТИНА

НАЗИВАЄ
АВТОРА
Під «портретом дівчини 

з коралевою низкою у 
волоссі», зазначеним у Кі
ровоградській картинній 
галереї як твір невідомо
го автора, з’явилась ети
кетка з іменем французь
кого художника Іполита 
Робійара. Це — підсумок 
багаторічної праці мис
тецтвознавців по встанов
ленню ТЕорця картини, 
яка користується великою 
популярністю у відвіду
вачів.

...На портреті, датовано
му 1859 роком, стояв не
розбірливий напис черво
ним олівцем. Намагання 
розібрати його приводили 
до різночитань, до того ж 
не було повної певності, 
що це полотно — оригі
нал. До консультацій були

залучені науковці музеїв 
західноєвропейського мис
тецтва Москви, Ленінгра
да, Києва, Львова і Одеси. 
Старанне вивчення мане
ри малювання і підпису 
привело до одностайної 
думки: Іполит Робійар.

Представник французь
кої школи живопису се
редини XIX століття, май
стер салонного портрета, 
Робійар у 1842 році при
їхав до Росії. Тут до ньо
го прийшли популярність і 
успіх. Деякі роботи ху
дожника були представ
лені на виставці в Таврій
ському Палаці в Петер
бурзі у 1905 році. До ро
сійського періоду його 
творчості мистецтвознавці 
відносять і зроблений 
олією «портрет дівчини з 
кораловою низкою у во
лоссі», яка для них є поки 
що «прекрасною незна
йомкою». Портрет чарує 
красою обличчя, якістю 
тонів.

В. МЛЛИІІСІВСЬКИЙ, 
хор. РЛТЛУ.

м. Кіровоград.

«МИ
З ДИТИНСТВА»
♦Ти звідкіля? — я — з 

дитинства», повторюють 
слідом за письменником 
Сент-Екзюпсрі, чию твор
чість бони із захопленням 
вивчають, дев'ятикласники 
— герої нового художньо

го двосерійного фільму 
♦ Хто ні головний?». Зйомки 
цієї стрічки за сценаріям 
Л. Браславського завер- ,4 
шили на Одеській ніносту- 
дії художніх фільмів 
жисер В. Новак і оператор 
В. Тначенко.

У центрі уваги авторів 
картини — широка освіче
ність сучасних школярів, 
їх складний духовний світ, 
нелегкий процес форму
вання і становлення осо
бистості. «Хто ж голов
ний?» — фільм дебют’В. У 
ньому знімалися школярі 
Одеси, Москви, Ленінграда, 
а для виконавців головних 
ролей — випускника теат
рального училища імені 
Щуніна Андрія Ташнова, 
учениці Московського цир
кового училища Ірини Ко- 
ритнинової та інших мо
лодих акторів він став 
першим кроком до профе
сійної майстерності.

Н. Л Я ПІ НА, 
хор. РАТАУ. і

Редактор
М. УСПАЛЕНКО.

Иамишинське вище військове 
будівельне командне училище

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ НА ПЕРШИЙ КУРС.

ТІЛЬКИКіровоградський 
державний 
педагогічний

ч. •

інститут імені О. С. Пушкіна
приймає студентів на 1979 рік

[!заочна форма навчання) 
на факультети:

історичний (спеціальність — історія), 
музично-педагогічний (спеціальність — му

зика і співи),
філологічний (спеціальності: російська мо

ва і література, українська мова і література), 
фізичного виховання (спеціальність — фі

зичне виховання),
педагогічний (спеціальність — педагогіка і 

методика початкового навчання).
На заочну форму навчання приймають 

осіб, які мають середню освіту і працюють 
за вибраною спеціальністю. Вступники скла
дають екзамени, залежно від вибраної спе
ціальності, з таких дисциплін:

історія — з історії СРСР (усно), російської 
або української мови і літератури (письмово 
й усно), іноземної мови (усно);

музика і співи — із спеціальності, росій
ської або української мови і літератури 
(письмово й усно), історії СРСР (усно);

українська мова » література — з україн
сько? мови і літератури (письмово й усно), 
історії СРСР (усно), іноземної мови (усно);

російська мова і література — з російської 
мови і літератури (письмово й усно), історії 
СРСР (усно), іноземної мови (усно);

фізичне виховання — із спеціальності, хі
мії (усно), біології (усно), російської або ук
раїнської мови і літератури (письмово);

педагогіка і методика початкового навчан
ня — з математики (усно), російської або ук
раїнської мови і літератури (письмово й ус
но). історії СРСР (усно).

Строк навчання — 5 років.
Приймання заяв — з 20 квітня по 31 трав

ня, вступні екзамени — з 1 по 20 червня.л
Вступники подають заяву на ім’я ректора 

Інституту за встановленою формою, доку
мент про середню освіту (оригінал), характе
ристику з місця роботи, копію трудової 
книжки, медичну довідку (форма № 286), 4 
фотокартки (3X4).

Документи надсилати на адресу: 316050, 
м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1, педінститут, 
приймальній комісії.

РЕКТОРАТ.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

Не укргр|.сном языке,

БК 30959.

Училище готує офіцерів з 
вищою військово-спеціальною 
освітою — інженерів буді
вельних спеціальностей.

В училище зараховують 
прапорщиків, військовослуж

бовців надстрокової та строкової служби, ци
вільну молодь.

Строк навчання — 4 роки. Тим, хто закін
чить училище, присвоюють військове зван
ня лейтенанта.

Вік вступників, а також необхідні для всту
пу документи і строки їх подання визнача
ються правилами прийому до військових нав
чальних закладів. Детальні довідки 
дістати у військових комісаріатах або 
бах частин.

Вступні екзамени — з 15 липня по 1 
в обсязі програми середньої школи 
матики (письмово та усно), фізики 
російської мови та літератури (твір).

Військкомати і командири частин 
ляють кандидатів для складання вступних ек
заменів за викликом начальника училища у 
встановлені строки. Бажаючі вступити до учи
лища можуть звернутись і безпосередньо до 
командування училища.

Випускникам училища видається диплом 
загальносоюзного зразка та нагрудний знак 
про закінчення вищого військового навчаль
ного закладу.

Адреса училища: 403850, м. Камишин-10 
Волгоградської області, КЕВБКУ. Телефон 
2-84-13.

1

можна
в шта-

серпня 
з мате- 
(усно) і

направ-

ОБЛАСНИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ

КОМБІНАТ 

УПК ЦСУ УРСР

ОГОЛОШУЄ НАБІР СЛУХАЧІВ
на платні курси по підготовці
бухгалтерів промислових підприємств (ве

чірній відділ, строк навчання — 1,5 року), 
операторів обчислювально-клавішних ма

шин (строк навчання — 4 місяці).
По довідки звертатися на адресу: 316050, 

м. Кіровоград, пров. Плетений, 12 (біля об
кому ДТСААФ). Тел. 3-10-39.

ДИРЕКЦІЯ.

Газе?» 
виходить 
у вівторок, 
четвер 
І суботу.

316050, МСП,

м. Кіровоград,

вул. Луначарського, 36.

даватиме вистави Дніпропетровський росій
ський драматичний театр імені Максима 
Горького в містах Кіровограді та Олександрів.

24 і 25 березня в приміщенні театру імені 
М. Л. Кропивницького він покаже виставу.

«Цигани»
за однойменною поемою О. С. Пушкіна.
26 і 27 березня цю виставу буде показано 
Олександрійському Палаці шахтарів.
Відкрито попередній продаж квитків у ка

сах театру і палацу.
Каси працюють з 13 по 20 годину щодня. 
Шановні глядачі! Скористайтесь нагодою і 

подивіться цікаву виставу!
АДМІНІСТРАЦІЯ.

в

МОСКОВСЬКИЙ ЦИРК «РАЙДУГА» I

Запрошує на постійну роботу 
шофера, ■
уніформіста, .
касирів.

З пропозиціями звертатися по телефону 
3-00-83. ДИРЕКЦІЯ

ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ
МОСКОВСЬКОГО ЦИРКУ «РАЙДУГА» 

на період гастролей
ПОТРІБНІ
кєартири в районі вулицідобре обладнані 

Волкова.
З пропозиціями
3-00-83, а після
2-57-33 до адміністратора.

звертатися по телефону
18 годин — по телефону

ДИРЕКЦІЯ.

Міжнародна лотерея солідарності 
журналістів

У грудні 1979 року в Празі відбудеться 
раж міжнародної лотереї солідарності жур
налістів. Мета лотереї — збір коштів дп-й^Гіо- 
дання допомоги прогресивним журналіст
ським організаціям Африки, Азії, Латинської 
Америки.

В СРСР на 6,5 мільйона білетів буде розі
грано понад 40 000 виграшів. Серед них — 
легкові автомобілі «Волга», «Жигулі», «Моск
вич», «Запорожець», «Вартбург», «Шкода», 
туристичні путівки в Болгарію, НДР, Чехос- 
ловаччину, Угорщину, транзисторні приймачі, 
кінокамери, фотоапарати, холодильники, ки
лими та Ін.

Квитки можна придбати в редакції газети 
«Молодий комунар». Ціна — ЗО копійок.

відділ листів і масової роботи, відділ 
пропаганди — 2 45 36; відповідальний 
генретар, відділ учнівської молоді — 
2-46-87; відділ комсомольського шиття, 
відділ військово патріотичного вихо
вання та спорту — 2-45-35; фотолабо- 

~ 2-56-65; нічна редакція —•

Друкарня імені Г. М. Дими^ова 

видавництва 
«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України.
м. Кіровоград, вул. Гпінни, І.
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