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ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ АКСМУ

Вчора в Кіровограді почався обласний семінар рїажа гнл-ви
робничників. У ньому беруть участь понад 80 молодил робіт- ■ 
ликів, колгоспників, службовців, що працююгь із піонерами, |і 
з усіх районів області. В

Присутні заслухають доповіді секретаря обкому комсомолу В 
Т. Мстлякової — «XVIII з’їзд ВЛІ\С>М і зівдання Всесоюзної “ 
піонерської організації імені В 1 Депіна». працівників місок- „ 
комів і райкомів комсомолу, дісіануть практичну допомогу к 

в питаннях планування піонерської роботи < рг-піі пінії діяль- к 
пості вожатих-виробнпчників у загонах.

Після пленерного засідання учасники семінару аиїдуті до Ц 
Новоукраїнкн, де »;а них чекають цікаві зустрічі, ксйхурси 

котрою і пісні, еожатської майстерності, на кращий піонерські*» № _ □

ЯК СПРАВИ,
ОПЕРАТИВНИКУ?
Закінчився огляд оперативних комсомольських за

гонів дружинників, що проводився відповідно до по
станови секретаріату ЦК ВЛКСМ і колегій МВС СРСР 
«Про огляд роботи оперативних комсомольських за
гонів дружинників». Його заключною частиною було 
підбиття підсумків та виявлення переможців. В огляді 
взяло участь понад 120 загонів області. Велику робо
ту виконали під час огляду члени ОКЗД. Дружинники 
загонів, що діють при Олександрійському, Новоукра- 
їнському, Еобринецькому міськкомах комсомолу та 
Кіровському райкомі комсомол? міста Кіровограда, 
можуть поділитися досвідом профілактики правопо
рушень серед неповнолітніх і молоді. Комсомольці 
цих загонів підтримують тісний зв’язок з органами мі
ліції, прокуратури і комісією у справах неповнолітніх. 
Робота з підлітками ведеться під контролем бюро 
номітетів комсомолу, відповідно до постзнови ЦК 
ВЛКСМ про оперативні комсомольські загони.

Значне місце в роботі дружинників Олександрії по
сідає індивідуальне виховання неповнолітніх, які пере
бувають на профілактичному обліку в органах міліції. 
Члени загону відвідують сім’ї, де оостуть «важкі» під
літки. Вони, члени загону, ке тільки повідомляють 
батьків про вчинок їхньої дитини, а й проводять бесі
ди з підлітками в присутності батьків.

Допомогти підліткові знайти правильний шлях у 
житті, не дати йому схибити — таке складне завдання 
стоїть перед членами оперативних загонів.

Ілля Щербина, молодий робітник завод? «Червона 
з’рна», весжзеся свого часу «важким» підлітком. І не
відомо, як склалася б його доля, якби не допомогли 
комсомольці, члени заводського оперативного загону. 
Вони не лишилися осторонь юнака, що міг схибити в 
житті, допомогли йому знайти тверду життєву пози- 
цію: Нині Іллю знають на заводі як хорошу людину, 
доброго товариша, сумлінного виробничника. І це не 
єдиний приклад. На підприємстві працює багато під
літків, за кожним із них закріплено комсомольського 
активіста. А юнаків, схильних до правопорушень, 
узяте під. пильний контрол^.

Комсомольські оперативні загочи області найбільше 
уваги приділяли підліткам, що були звільнені по ам
ністії, умовно звільненим 1 т. д. Допомагали, а іноді й 
суворо вказугали їм. Складовою частиною діяльності 
ОКЗД стало й шефство над загонами юних дзержин- 
ців і юних друзів міліції.

Слід відзначити хорошу роботу спеціальних груп по 
боротьбі з вадіохуліганствсм, самогоноварінням, роз
краданням соціалістичної власності. Так. дружинники 
Кіровоградського чавуноливарного заводу затримали 
П. Мсндзельського, що крав кокс. Його справу пере
дали на розгляд народного суду за місцем роботи.

Але боротьба з правопорушеннями була б немож
ливою без знання чинного законодавства, ефектив
ність її значною мірою залежить від рівня правогої і 
спеціальної підготовки керівного й рядового складу 
оперативних загонів. Члени цих загонів відвідують за 
няття на факультетах правових знань лекторіїв і шкіл 
дружинників на підприємствах, учаться на семінарах, 
що їх проводять комітети комсомолу.

Огляд оперативних комсомольських загонів дружин
ників сприяв підвищенню ефективності їхньої роботи. 
Однак, іще не можна сказати, що всі загони області 
працюють добре. Робота дружинників Малоаисківсько- 
то, Знам’янського, Новомиргородського, Устиніесько- 
го районів залишає бажати кращого.

Потребує значного поліпшення матеріа лі на база 
Добровеличківського, Долинського і Знам’янського 
оперативних загонів. Комітетам комсомолу цих райо
нів необхідно посилити керівництво оперативними 
комсомольськими загонами, активніше залучати юна
ків і дівчат до роботи, спрямованої на зміцнення со
ціалістичної законності і правопорядку.

Огляд закінчився. Підбито його підсумки. Визначено 
переможців. Ними етапи комсомольці оперативного 
загону Кіровоградського чавуноливарного заводу, опе
ративного загону, що діє при Олександрійському мі
ськкомі комсомолу. Переможців огляду нагороджено 
вимпелами ЦК ЕЛКСМ і МВС СРСР, ЦК ЛКСМУ і МЕС 
УГСР «Переможцеві огляду роботи ОКЗД».

НА ПОКЛИК

«ЧЕРВОНОЇ СУБОТИ»

Бригада 
вирішила

Комсомольсько-молодіж
на бригада колгоспу імені 
/Кляпова Кіровоградсько
го району, яку очолює 
член бюро райкому ком
сомолу Сергій Гетьманен
ко, відома своїм умінням 
вирощувати високі врожаї 
кукурудзи, цукрових бу
ряків, інших сільськогос
подарських культур. Ньо
го року комсомольці та 
молодь, включившись у 
соціалістичне змагання на 
честь 60-річвого ювілею 
комсомолу України, вирі
шили зробити своє поле 
щедрішим. З оселі зорали 
ниву на задану глибину, 
подбали про накопичення 
вологи в грунті. Сільсько
господарські машини, що 
вийдуть на весняну сівбу, 
полагодили надійно.

Віктор Грачов, Володи
мир Костін, Микола Сте
паненко та їхні товариші 
не раз уже ралилися, як 
працюватимуть 21-го квіт
ня, у день Ленінського КО
МУНІСТИЧНОГО суботинка. 

Бригада вирішила: трьо
ма сівалками механізато
ри засіють у пей день на 
сім гектарів більше, ніж 
передбачено нормою. Цьо
го дня на поле виведуть 
також культиватори для 
передпосівного обробітку 
грунту. Замість двадцяти 
молоді механізатори об
роблять 25 гектарів поля.

В. РУДЕНКО, 
завідуючий відділом 
комсомольських органі
зацій Кіровоградсько
го райкому ЛКСМУ.

У поле, 
до хліборобів

Теплий вітер з поля все 
частіше нагадує про ту 
МИТЬ, КОЛІ) розпочнуться 
сільськогосподарські робо
ти. З хвилюванням чека
ють її і працівники Олек
сандрійського авторемонт
ного підприємства обл- 
спожпвспілки. їхній обо
в'язок — забезпечити сі
вачів необхідними товара
ми. Цю почесну місію до
ручено водіям Миколі Мі
тенку, Івану Жолдайу, 
Петру Потапову та іншим, 
які доставляють у колгос
пи товари широкого вжит
ку. Нині водії ретельно 10- 

* туються до рейсі», які від
будуться 21-го квітня, в 
донь «червоної субот». 
Цей день вони працювати
муть на заощадженому 
пальному.

М. ГАНСЬКИЙ, 
працівник Олександр 
рівсьної районної га
зети «Вперед»,

‘ ВОНИ ВИКОНАЛИ П'ЯТИРІЧКУ

ПОЧАТОК І ПРОДОВЖЕННЯ
«До 110-ї річниці з дня народження 

В. І. Леніна виконати вісім річних норм».
(Із соціалістичних зобов’язань 

бригади пресувальників Світлоеод- 
ськсго заводу твердих сплавіб, 
очолює А. Рябоконь, схвалених бю
ро обкому Компартії України)

яку

Біографія людини, як 
і річна, мас свій поча

ток. Витікаючи, річка на
бирається сили, живиться 
струмками, повниться, ши
риться. Джерело життя 
Анатолія Рябоконя — на 
зеленобарвній Чернігів
щині. А русло ежє своє 
повів тут, у Світлсводську. 
На заводі працював спер
шу спекальником, потім 
опанував складніший фах 
— пресувальника гарячо
го пресування. З 1975-го, 
вже молодим комуністом, 
очолив бригаду пресуваль
ників. Тоді завод перехо
див на промисловий ви
пуск носої продукції ---
високоточних пластин 
мінералокераміки.

— На вас дивиться 
країна,
напівсерйозно сказав 
лодому бригадирові 
чальнии 
ходько. — Так що 
треба тримати на 
щому рівні.

І вони тримають 
робітнича гордість 
зволяє. І те, що вся краї
на на їхню продукцію ди
виться, — теж факт: ці 
пластини (вони йдуть на 
оснащення металорізаль
ного інструменту) випус
каються лише на Світло-

вся 
напівжартома, 

мо- 
на- 

цеху А. К. При
марну 
найви-

Інакше 
не до-

бодськєм» заводі тяеоайх 
сплавів.

— Давні й прості слова: 
«Якщо захочеш — зро
биш», — мовить Анато
лій. — Та в них — суть. 
Справді, перш за все тре
ба захотіти. І не тільки са
мому — людей, членів 
бригади треба запалити 
тим же бажанням.

Колектив... Він складає
ться, буває, • роками, та 
бже коли спаявся, здру
жився, до дрібниць узна
ли люди одне одного, то
ді й працюється залюбки, 
і добрі справи в ньому 
одна одну випереджають. 
Узяти хоча б останню. Це 
ж не. жарт — зобов'яза
тися виконати вісім річних 
норм задовго 
п’ятирічки?

Про своїх
Анатолій розповідає охо
че:

— Дмитро Колосовський, 
наприклад, відмінно осео- 
їв усі тонкощі пресування. 
Беручкий, працьовитий І 
не тільки на заводі. Під 
час жнив попросився в 
колгосп, знав сільську ро
боту. У колгоспі імені 
40-річчя Жовтня виділили 
йому стареньку жатку. 
Добре полагодив її. Хва
лили його люди за ро 
боту.

до кінця

товаришів

А ось найстаріший у 
бригаді, ’ван Федсрсеич 
Суденко, славиться весе
лою вдачею і готовністю 
завжди допомогти і ді
лом, і порадою. Починав 
він у бригаді, так би мо
вити, з нуля, та швидке, 
«вписався» в колектив, чу
дово ОСЕОЇВ прессеу 
справу.

Мені, як і всім, кале
чить відпустка. Тоді я за
лишаю за себе Михайла 
Гончика. Знаю: справи
ться відмінно...

От і вся бригада. Анато
лій міг би розповісти ще 
про двох, але вони добро
вільно перейшли у від
стаючу бригаду, так що 
нині вчотирьох виконують 
завдання за шістьох. Як це 
вдасться? Бригада Анато
лія Рябоксня — ініціатор; 
переходу ча багатопресс- 

е обслуговування. Раніше 
гоацЮЕали на двох прє- 

потім — на трьох.
Підвищували майстерність.' 
повніше опановували ви
готовлення нової прод/к- 

. Словом, нині у брига
ді п’ять потужних пресів.
! нічого — справляються, 
та ще : як? Допомагають 
робітнича кмітливість 
майстерність, тв зо’мє тгв- 
пення до прац’ О-~ іри- 
илад. Раніше -а тершій І 
операції на початку змічи І 
один з робітників перємі- І 
няв нагрівані, інші звйма- І 
пися другорядними сира- І 
вами. Потім вирішили всі І 
разом виконувати цю one-; І 
рацію, хто перший закін- І 
чить, той і починає пресу- І 
ВаННЯ, за ним —1 почерго
во — інші, і зміна набага
то раніше входить у звич
не русло. Лише на цьому 
Еигргють мало не годину 
робочого часу. А звідси— 
надпланова продукція. 
Пластина до пластини — 
і в переддень нового, 
1978 року пресувальники 
завершили виконання п’я
тирічки.

...Дві цифри: 1978 року 
продуктивність праці не 
підприємстві зросла більш 
як на 6 процентів порів
няно з попереднім роком 
І в цьому — чимала заслу
га бригади, очолюваної 
молодим пресувальником 
Анатолієм Рябоконем. 
Піднявши прапор ініціати
ви, колектив дав відчут
ний поштовх до розши
рення соціалістичного зма
гання.

І з якістю есе гаразд. 
Мають хлопці письмовий 
договір з відділом техніч
ного контролю на безде
фектний випуск продукції, 
ведуть суворий самоконт
роль і взаємоконтроль.

Звичайний молодим ро
бітник. а от справи його 
не звичайні Весь у РУС*- е 
пошуках, Анатолій якесь 
особливо гостро почуває 
себе господарем підпри
ємства

В КОСТЕНКО 
Фото Ф ГОНЧАРА.

« Сдіітло.чодськ.
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ПЛАН РОБОТИ лектор
ської групи Кіровоград

ського райкому комсомолу 
на 1979 рік займає півтора 
аркуша. В ньому, як і ми
нулого року, три розділи: 
«Питання на бюро», «Пи
тання із затвердженням на 
бюро» і «Заходи». Подібні 
або ж точнісінько такі роз
діли подибуються і в пла
нах роботи інших лектор
ських груп райкомів. Йде 
псе це від плану роботи 
лекторської групи обкому 
комсомолу, що його мають 
у кожному райкомі. Не 
утруднюючи -.себе, керівни
ки лекторських груп ко
піюють (іноді досить невда
ло) пункти і розділи обко- 
мізського плану. Так пояз- 
ляються плани-двійнята, що-

разу схожі один на одного, 
як дві краплі води. Звідси 
іноді нерозуміння, чим же 
повинна займатися лектор
ська група. Ось приклад. 
Минулого року в першому 
розділі «Питання на бюро» 
кіровоградці запланували 
два питання: «Про роботу 
комітету комсомолу кол
госпу імені Шевченка по 
атеїстичному вихованню і 
□провадженню радянських 
обрядів» і «Про хід друго
го етапу Ленінського залі
ку «Рішення XXV з'їзду 
КПРС — у життя» в комсо
мольських організаціях ме
дичних закладів». Питання 
актуальні, потрібні. Та коли 
ми ознайомились з відпо
відними документами, про
токолами засідань бюро

ЛКСМ України, виявилося, 
що розглянуті питання ро
боти лекторської групи 
практично не стосувались. 
І якщо в рішенні з першо
го питання 
про слабку 
рів-атеїстів, 
ренні ходу
Ленінського заліку про лек
ційну пропаганду навіть не 
згадувалось. Просто секре
тар райкому комсомолу Те
тяна Сушкова розповіла, як 
проходить у районі Ленін
ський залік. Безумовно,' це 
треба. Але ж якщо йдеться 
про виконання плану робо
ти лекторської групи рай
кому, то слід було акценту
вати увагу саме на участі 
лекторів у цій кампанії, ро
лі лекційної пропаганди на

ще говорилось 
роботу лекто- 
то при обгово- 
другого етапу

даному етапі заліку, пого
ворити про перспективи ро
боти з молодіжною ауди
торією тощо.

Щодо, другого розділу 
перспективного плану 
«Питання із затвердженням 
на бюро», то у кіровоград- 
ЦІЕ помітний деякий про
грес. Якщо' минулого року 
вони планували лише участь 
лекторів у двомісячнику по 
пропаганді правових знань, 
то цього року члени лек
торської •групи [ 
стали учасниками конкурсу 
на кращий текст лекції, 
присвяченої 325-річчю воз
з’єднання України з Ро
сією, кінолекторію, присвя
ченого 60-річчю ЛКСМ Ук
раїни, та ще кількох важли-
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' діо, на сторінках районної, 

молодіжної преси хоча б у 
період важливих народно
господарських, громадсько- 
політичних кампаній. А яку 
участь брали лектори з іе- 
ргдвиборній кампанії? Чим 
вони займатимуться з дні 
сівби, на жнивах? Чому б не 
спланувати спільні 
з агітколективами 
Адже є такі. Як 
школа молодого 
при райкомі комсомолу? 
Чому б не узагальнити дос
віду кращих лекторів, не 
випробувати нових форм 
лекційної роботи (лекції- 
диспути, лекції-дискусії, 
лекції-концерти)?

Невже ці і десятки ІНШИХ 
проблем, цікавих заходів 
теж повинні плануватися

г.их громадсько-політичних 
заходів.

Докладніше треба спини
тися на третьому розділі — 
«Заходи», 
рласне, й 
робитиме 
протягом

Відразу 
план 1979 року мало 
різниться від минулорічно
го. Навіть пунктів стілоки 
Ж — вісім. Це свідчить про 
формальне ставлення рай
кому до лекційної пропа-

Адже саме 
планується, 
лекторська 
року.

скажемо,

тут, 
що 

група

що 
чим

райкому г_нДИ рік минулий багато в зверху?
\/ґ\Г V • .• -.1 — ...хоТік- їїчому відмінний від ниніш

нього: завданнями, які роз
в’язує комсомол, суспільно- 
політичними подіями. Тому 
можна було б передоачити 
у плані, скажімо, виступи 
лекторів по районному ра-

РЕПОРТЕР

виїзди 
району? 
працює 
лектора

Молодіжна аудиторія. Зо
на особливо чутлива до 
формалізму в будь-якій ро
боті, а з пропагандист
ській — особливо.

ю. дмитРЕНКО.

Позаду складна й на 
пружена третя чверть. 
Списано не один зошит, 
розв’язано сотні задач і 
вправ, вивчено чимало 
тем із шкільних підруч
ників. Настав час підло- 
чинку. Канікули! Самот 
ньо спочивають у кутку 
портфелі. їхні господар 
відірвалися від звичних 
щоденних турбот і зайня
лися улюбленою спра
вою.

На цих знімках — два 
моменти весняного від
починку кіровоградських 
школярів.

Навіть і під час кані
кул юні любителі приро
ди з обласної станції 
юних натуралістів (сЬото 
вгорі) і з десятирічки 
М, 19 не забувають про 
свої теплиці, в яких літо 
цілий рік.

Фото Г.. ЛАП ІНЬ.

ПОЛЬКА, ТАНГО
1 ФОКСТРОТ

Того дня в Кіровоградському місько
му Палаці культури імені Компанійця 
було незвичайне пожвавлення.

У перший же день весняних канікул 
усі школярі, що захоплюються бальни
ми танця/ли, зібралися на обласний 
конкурс. Бажаючих узяти участь у ньо
му виявилось чимало — майже тисяча 
хлопчиків і дівчаток. Змагалися пари 
віком від семи до сімнадцяти років. 
Для кожної зікозої групи було визна
чено програмні вимоги. Наймолодші 
учасники виконували польку, падеграс, 
«Каблучки». У старшокласників про. ра
ма була складніша, рівень виконання— 
значно вищий.

Щойно виконали програмний танок 
учасники студії бального танцю Казар- 
нянської школи, що з Знам’янському 
районі. Наче все правильно, проте 
оцінки їхні невисокі. За кулісами юна 
танцюристка, побачивши свої бали, 
скривилася, готова ось-ось розплака
тись. г < •

— Та що ти! Не хвилюйся, наступно-

го разу обов’язково переможемо, 
заспокоює подругу її партнер.

Цікаво пройшли змагання і в групі 
старшокласників. Танго, повільний 
вальс, «Ятраночча», самба — такий 
неповний перелік їхньої програми. 
Граціозно, елегантно, красиво виступи
ли дуети з Кіровограда, Олександрії, 
Світловодська.

Т. БОРИСОВА.
м. Кіровоград.
На знімку (зліва напраео): кіро

воградці Світлана ШИНКЕВИЧ і Віталія 
СОНОЛОВСЬКИИ. Ірина ЗУБОВА і ігор 
МАШИН — кращі дуети конкурсу.

Фото 3. ГРИБА.
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СХОДЖЕННЯ’
РУКУ, РОВЕСНИКУ!

САНАРКАНД- КІРОВОГРАД
Протягом тижня гостюватимуть на Кіровоірзд- 

щнііі учні Беїнкаїїіімської середньої інкслп Ургут- 
ського району Самаркандської області. Бюро між
народного молодіжного туризму «Спутник», з чиєї 
ініціативи організовано цю захоплюючу поїздку, 
намітило цікаву програму. Цс і знайомство об
ласним центром, з ного культурними пам’ятника
ми, і відвідини музею Пушкіна і Чайковського в 
селі Кам’янці Черкаської області та хутера Надія.

У складі делегації — тридцять учасників експе
диції іМоя адреса — Радянський Союз». Очолює 
групу вчг.теть географії Дулаи О.тімов. Зі своїми 
учням:: він об’їздив мало не всі союзні республі
ки. І ось гелер — Україна.

Кожен хвилювався перед поїздкою. А найбіль
ше, мабуть, Рабім ІІІопазаров. Тут, у Кіровограді, 
в педінституті вчаться ного брат Ахмад.

Серед сих, хто має відмінні оцінки та зразкову 
поведінку. — семикласник Рахман Файзієв. дсв я- 
тикласник ІОсуф Султанов восьмикласник Кедраг 
Турсунов. складі делегації — свої тгнцюрнеіи 
і співаки. Мистецтво гри на рубабі і довгі дсмон- 
сгрувагнмуть Ергаш Мурадов і Вохоб Амоіізв Л. ВІЛЬЧИНСЬКЛ.

Наші гості— 
юні одеситиВчора до Кіровограда прибув туристський поїзд із міста-героя Одеон. Понад 600 школярів проведуть кілька днів своїх весняних канікул у нашому обласному центрі. Вони здійснять автобусну оглядову екскурсію «Єлнсаветград— минуле, Кіровоград — сучасне», відвідають краєзнавчий музей, побувають у кінотеатрах і палацах культури міста.Кіровоградці гостинно зустріли юних одеситів. 10. ГАДЖІЄВ.

й цікава, вже вкотре пере-

|ПІСЛЯ> 
увистапн/

«ДО ОБ’ЄКТА — 
пішки»

У нашій газеті 13 лютого цього ро
ку було опубліковано репліку М. Ла- 
іцука «ДО ОБ’ЄКТА — ПІШКИ», в якій 
ішлося про те, іцо ноло будованого 
заводу тепловозних двигунів нема ав
тобусної зупиняй. Тому людям, зай

нятим на спорудженні цього об’єкта, 
дуже незручно добиратися до свого 
робочого місця.

Начальник Кіровоградського авто
транспортного підприємства 10021 
Л. М. Облап повідомив реданцію, що 
згідно зі «Статутом автомобільного 
транспорту УРСР» обладнання зупи
нок автобусів у містах та інших на
селених пунктах здійснюють вико
навчі комітети Рад народних депу
татів.

Після домовленості дирекції заводу 
з міськвиконкомом буде розв’язано 
питання про автобусну зупинку коло 
будованого заводу тепловозних дви- 
іунів.

Так називався матеріал спецкора «Мо
лодого комунара» Л. Вільчинської, вміще
ний у номері газети за 6 березня. Чому 
не судилося здійснитись Таниній мрії! — 
таке питання ставилося в ньому.

До редакції продовжують надходити 
листи-відгуки на кореспонденцію. ,Ниж- 
че друкуємо деякі з них.

До глибини душі схвилю
вала мене доля дівчина, яка 
з певних причин досі не 
може вибрати собі діло до 
душі.

Оскільки, навчаючись у 
школі, ти, Таню, не замис
лювалась над тим, ким бу
ти, і через це пішла шля
хом найменшого опору, я 
впевнений, що і про профе
сію лікаря маєш таке ж по
верхове уявлення. Скажу 
відверто, будівельники — 
сильні духом люди. По за
кінченні школи я теж сто.чв 
на роздоріжжі. Випадок 
привів мене на будівельний 
майданчик І сталося дизо. 
Я раптом зрозумів: тут ме
ні місце. Без відриву від 
виробництва опанував спе
ціальність муляра. І досі 
інтерес, любов до вибраної 
професії не згасли.

Шість років працював на 
будовах області. Маю чет
вертий розряд муляра. Об
ставини склалися так, що 
змушений був залишити 
улюблену справу. Та знаю, 
що неодмінно повернуся 
назад, бо іншого життя 
не уявляю. Нині навчаюсь 
на вечірньому відділі твого

технікуму. Завітай до нас 
на лекції, подивися, з яким 
бажанням, як натхненно тут 
учаться, і це після важкого 
трудового дня. Розуміють 
мої однокурсники: знань, 
здобутих у школі, сучасно
му будівельникові мало.

Гадаю, твої розчарування 
передчасні. Хочу вірити, що 
ти, як і ми, не поміняєш 
свою робочу спецівку на 
білий халат.

В. САНУКІН.
м. Кіровоград.
Звичайно, нелегка це 

справа — в неповних сім
надцять остаточно виріши
ти, чому присвятити своє 
життя. Таню можна зрозу
міти. І її лист змусив нас 
узятися за перо. Захотілося 
нам розповісти про себе, 
адже ми теж майбутні бу
дівельники.

Ми — це 25 дівчат, які 
приїхали сюди з різних об
ластей України. Зріднила 
нас дружба, любов до май
бутньої професії маляра. 
Велика заслуга з цьому й 
майстра виробничого на
вчання Тетяни Миколаївни 
Мірошниченко. 8 тому, що 
маляр — професія почесна

коналися, проходячи прак
тику на будовах області. За 
три роки навчання ми вико
нали чималий обсяг робі» у 
Бобринці, Ноаоукраїнці, а 
обласному центрі. Відре
монтували й пофарбували 
перший поверх навчального 
корпусу, кімнати в гурто
житку, приміщення музею 
бойової і трудової слави. 
Ми пишаємось тим, що 
працювали поруч досвідче
них будівельників, колишніх 
випускників нашого учили
ща, таких, як Р. Сичова.

Впевнені, що у виборі 
своєї професії не помили
лися. Погодься, Таню, наиЛиҐ' 
професія найкраща. І нам з 
тобою йти одним шляхом. 

Бо ж хіба то не щастя—всі 
свої сили, знання і вміння 
віддазати такій мирній, бла
городній справі будів
ництву...

Учні групи Гй 5 
ЛАСІЇГУ № 2.

м." Кіровоград.
Довго не могла заспокої

тись, прочитавши «Сход
ження до мети»; пригада
лось, як зовсім недавно і я 
була в подібному стало- 
вищі.

Бажання стати вчитель
кою появилося давно. По
добалось працювати з діт£Аг. 
ми: спочатку з жовтенята
ми, згодом з піонерами, 
потім комсомольська робо
та- Друзі відраджували: 
знаєш, як важко виховува
ти, та ще теперішніх дітей. • 

і безнадійно опускалися 
Руки. «Не справлюсь», — 
Думала, Та ось позаду ви»
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постановці 
заслуговує

:ином Михзй- 
від іншої

> поєднано гру 
драматичними 

об-

22 березня в теат
рі імені М. Л. Кро- 
пивницького відбу
лася прем'єра виста
ви за драматичною 
поемою Івана Драча 
аСоловейко - Соль
вейг».

У центрі твору — доля 
сорокарічної скульпторки 
Марини Турчин. Ще шко
ляркою закохалася вона 
в учителя малювання і 
втекла з ним, а потім ли
шилася сама. Та ось вона 
зустрічає талановитого 
скульптора Михайла Тур
чина. Доля її круто повер
тається: вона теж стає 
скульптором, друж.-.ною 
Михайла. Але не судилося 
щастя. Помер Михайло. 
Марина зостається знову 
самотньою... У неї немає 
дітей, окрім кам'яних, 
яких вона створила пра
цею скульптора. Дія в 
драматичьій поемі почи
наться зустріччю Марини 
лиетром — 
ла Турчина 
жінки.

Своєрідно 
акторів з ) 
кінозаписеми. Чудові 
рази створили артистки 

В. Дроноза (Наталка — 
кохана Петра), народна 
артистка УРСР Л. Тімош 
(баба Степанида, свекруха 
Марини). Це справді ха
рактери, живі люди, а не 
схематичні їхні образи.

Поряд з досягненнями 
в постановці, драми с й 
невдачі. Не прозвучало як 
слід місячне інтермеццо, 
коли ві сні до Марини при
ходять її ще не створені, 
а тільки задумані скульп
тури. Причиною цього мо
же бути те, що за текстом 
І. Драча в майстерні Ма-

'э—тм о •••••••«••••••••• •••••••••
ДО МЕТИ
пускні екзамени, а я в роз
пачі. Чи на економіста йти 
вчитись, чи на швачку, а 
може, на бухгалтера? Ма- 
рились мені клас, допитливі 
очі і я, молода вчителька, 
з журналом у руках.

Допомога прийшла звід
ти, звідки її не чекала. Од
ного разу зустріла свою 
першу вчительку Галину 
Федорівну Савченко. Роз
говорились... І от я сту
дентка, в майбутньому — 
педагог. Чи правильно я 
-дробила, що не послухала 
друзів? Вважаю, правила -іо. 
Бо яким би зажким не був 

мрії, ним іти лег
ко. Усвідомлення того, що 
вибір зроблено правильно, 
Додає сили.

Якось я слухала цікаву 
передачу по радіо. Велася 
дискусія на тему «Що таке 
щастя?» Сподобалась від
повідь однієї ткалі; «По- 
моєму, щаслива та людина, 
якій уранці дуже хочеться 
йти на роботу, а ввечері — 
дуже хочеться йти додом/».

Співчуваю Тані, яку нічо
го не цікавить у стінах тех
нікуму. Вчитися ж заради 
Диплома — це принизливо. 

^Юли подобається дівчині 
проекція лікаря, я б радила 
поди Л/документи до мед
училища, Але якщо це 
справді серйозно. Щоб че- 
Рез рік їй не сподобалось 
^ОСЬ інше. Зичу успіхів то- 
Ф, Танку.

НАДІЯ Б.. 
студентка.

Кіровоград,

СЬОГОДНІ — 
МІЖНАРОДНИЙ 
ДЕНЬ ТЕАТРУ

рини повинні стояти 
скульптури. І вночі немов
би відбулося їх оживлен
ня при місячному сяйві. 
Це мало створити види
мість бачення ві сні. В сце
нічному варіанті кропиани- 
чан живі скульптури появ
ляються невідомо ЗВІДКИ, 
при досить-таки яскраво
му світлі.

Головним же недоліком 
вистави с те, що не зов
сім переконливо вдалося 
показати переломи в ду
шах Петра і Марини, на
родження і розквіт їхньої 
любові.

Взяти хоч би Петра. Ьін 
любить Наталку ще з 
шкільних літ, коли дізнав
ся про весілля її з іншим, 
викрадає свою кохану, а 
тут тобі майже ні з того 
ні з сього пориває з нею 
і освідчується в кохашіі 
Марині. В тексті ж І. Дра
ча ця любов простежує
ться протягом усієї драми. 
У варіанті театру деякі 
частини драми поміняно 
місцями. Так, ті дії п єси, 
які повинні проходити з 
присутності не тільки Ми
хайла Турчина, Марини, а 
й Петра, винесено на по
чаток п'єси, до знайомства 
Марини і Петра, що авто
матично викликає його 
присутність в них. А за 
Драчем саме в цих карти
нах і відбувається це май
же непомітне зародження 
любові Марини і Петра. 
Простежуються й інші не 
зовсім продумані відступи 
від задумів автора.

І все ж, незважаючи на 
окремі недоліки, драма
тична поема «Соловейко- 
Сольаейг» у і 
кропивничан 
на добре слово.

В. БУБИР, 
студент педінституту.

Я — учениця другого 
курсу медичного училища. 
Навчаючись у школі, я, як і 
Таня, не знала, чому при
святити своє життя. Послу
хала батьків, після восьми 
класів подала документи 
до медучилища. І тільки 
потім відчула, що не подо
бається мені майбутня про
фесія. І хоч у школі вчила
ся на «відмінно», перші за
ліки склала погано.

Товариші порадили біль
ше читати. З книг узнала 
багато цікавого про склад
ну науку медицину. Тепер, 
коли ми почали вивчати 
спеціальні предмети — хі
рургію, педіатрію, терапію, 
я вже іншими очима див
люся на свою професію. 
Може, й до тебе, Таню, 
прийде згодом таке ж по
чуття. Якщо ж ні, треба за
бирати документи, поки не 
пізно.

ТЕТЯНА К. .
м. Олександрія.

Зі мною трапилося те ж 
саме, що й з Тетяною. Ма
рив спортивною кар'єрою. 
Не пройшовши за конкур
сом до інституту, я вступив 
до будівельного технікуму. 
Та не йшла наука. Забрав 
документи, а через рік 
знову спробував вступити 
до інституту. На цей раз 
пощастило.

В. МУНТЯН, 
другокурсник факульте
ту фізичного виховання 
Кіровоградського пед
інституту імені О, С, 
Пушкіна,
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СПОРТ

Минулої неділі на Завадівсьній трасі відбувся традицій
ний мотокрос на приз імені С. М. Кірова. Наші земляни 
знову взяли верх над усіма своїми суперчинами.

Фото В. ГРИБА.

Не уявляю, як то можна 
працювати, не люблячи 
своєї роботи. Кому і яка 
від того користь? Я вірю, 
що Таниній мрії все ж су
дилося здійснитися. Прига
дую слова В. І, .Леніна про 
те, що таких людей, які б 
не помилялися, немас. 
Розумний той, хто робить 
помилки, але вміє легко й 
швидко виправляти їх.

ВАЛЕНТИНА 3.
с. Куцсволівка 
Онуфріївського району.

Пам'ятаю, як радила ма- 
ма йти на агронома. Я наче 
й погодилась. Та вчасно 
спохватилася, вступила до 
медучилища. Ось уже 22 
роки працюю сільським 
фельдшером.

Важко? Дуже...
Фельдшер на селі, як 

солдат на посту — вдень і 
вночі, в спеку і заметіль у 
готовності номер один.

Тисячі доріг, Таню, від
криті перед тобою. Але 
твоя — тільки одна, та, 
якою йти тобі все життя. 
Тож сміливіше! Труднощів 
не слід боятися. Куди 
страшніша недуга — байду

ВІД РЕДАКЦІЇ: Автори цих листів — різні за віком, 
професією, освітою люди. Різняться вони й у своєму 
підході до поставленої проблеми. Об'єднує ж їх тур
бота про майбутнє Тетяни. Тепер у неї появилося бага
то щирих друзів. Віримо: вони допоможуть дівчині 
прийняти єдино правильне рішення.

жість і лінощі. Це добре, 
що тебе цікавить не тільхи 
грошова винагорода, а й 
моральне задоволення. Ві
рю: бути тобі хорошим 
спеціалістом.

Л. Д. ко В БАСЮК, 
фельдшер.

с. Полонистс
Головаііівєького району.

Матеріал «Сходження до 
мети» обговорили всім кла
сом. Ми стоїмо на порозі 
самостійного життя, а тому 
схвильовані відвертістю Та
ні. Серед нас теж є учні, 
які, сдержавши атестат про 
середню освіту, віднесуть 
його до вузу чи технікуму, 
де менший конкурс. Образ
ливо за них. А де ж іхні 
заповітні мрії, про які так 
сперечалися на урокам і 
перервах? Кожен має ви
брати собі діло до душ', 
виходячи зі своїх нахилів 
та уподобань. Напевне, за
перечувати це не варто...

Не поспішай з висновка
ми, Таню. Попереду у тебе 
життя довжиною в десяти
ліття. Треба наполегливо 
працювати, перш ніж зна
йти себе. Легкий хліб — 
несмачний хліб. У цьому ми 
самі встигли переконатися, 
навіть у шкільному житті.

ЛЮБОВ С.. 
десятикласниця.

емт Мала Виска.

ВІВТОРОК,

27 БЕРЕЗНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 

8.00 — «Час». 8.40 —Гім
настика. 9.05 — Мульт
фільми. 9.35 — 11а прім 
клубу «Золота шайба».
10.20 — Худ. телефільм
«Мушкетери о 4 «А».
И.иО -- Заключний кон
церт огляду ансамблів 
пісні і танцю і ансамблів 
народного танцю РРФСР. 
По закінченні — новини.
12.20 — «Пісня скликає 
друзів». 14.30 — Новини. 
14.50 — Док. телефільми 
про профтехосвіїу. 15.35
— «Чслестадіон». 16.05
— Худ. телефільм «КанЬ 
куди». 2 серія. «Таємни
ця «Аталанти». 17.00 — 
«Народна творчість». 
17.45 — «Адреси моло
дих». 18.45 — «Сьогодні 
у світі». • 19.00 —»«Акту
альна камера». 19.30 — 
Худ. телефільм «Ніаи- 
Крістоф». 7 серія. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Міжнарод
ний день театру. По за
кінченні — «Сьогодні у 
світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 
ІО.ии — Новини. 10.15 —’ 
Концертний зал «Друж
ба*. 11.00 — «Поезія».
11.35 — «Цуценя, яке лі
тало». Лялькова вистава.
12.20 — «Пісня скликає
друзіїі». 13.00 — Худ. ть- 
тефільм «І знову Апіс- 
кін». 2 серія. 15.55 —
«Срібний дзвіночок».
16.20 — Кіножурнал. іб.ЗО
— Студія «Золотий .клю
чик». 17.30 — «Ефект ме
ханізації». Телеп рес-ксн- 
ференція телебачення і 
ігїзетп «Правий Украи
ны». 18.30 — Концерт. 
19"00 — «Життя нау’іШ».
19.30 — «Вернісаж».-20.00
— її. Штраус. <. Голубіні 
Дунай». Вистава. 20.45 — 
«На-добраніч, дії п!» 21.00
— «Час». 21.35 — Про
довження вистави. В пе
рерві — новини.

СЕРЕДА,

28 БЕРЕЗНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 
8.00 — чЧас». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Веселі 
вірші і оповідання вико
нують московські школя
рі. 9.35—Худ. телефільм 
«Друг Тпманчі». 11.00 — 
« Клуб кіпоподорожей ». 
По закінченні — повніш. 
14 30 — Новини. 14.50 — 
«Сільські будні». Кіно- 
програма. 15.50 — Кон
церт вокального ансамб- 
ля «Воронезькі дівчата». 
16.05 — Худ. телефільм 
«Канікули ». З серія. «Всі 
шляхи ведуть до Гожіял- 
кн». 17.00 — «Російська 
мова?. 17.30 — «Відгук
ніться, сурмачі!» 18 00 — 
«Літопис землі тюмен
ської». Теленарис. 18.45
— «Сьогодні у світі».
19.00 — Футбол: збірна 
СРСР — збірна Болгарії. 
21.00 — «Час». 21.35-— 
«Зустріч на Дніпрі». (К-д). 
22.25 — «День за днем -. 
(К-д). 22.40 —■ Оголошен
ня. (К-д). 22.45 — «Сьо
годні у світі.».

ДРУГА ПРОГРАМА. 
10.00 — Новини. 10.15 — 

< Шахтарські горизонти». 
11.10 -- Худ. телефільм 
«і знову Аніскін». З се
рія. 12.20 — «Неї ланах 
республіки». 15.55 —
«Срібний дзвіночок».
16.15 — Музичний фільм 
«Диригент». 16 45 — «їм 
салютувала Москва». До 
35-ріЧ 'Я визволення Ми
колаєва від німецько-фа
шистських загарбників.
17.15 — «Дзвінкі голоси
дитинства». Концерт.
18.00 — Реклама. Оголо
шення. 18.30 — Кіпона- 
рис «Військові зв’язків
ці». 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — Естрад
ний концерт. 19.45 —
«Погляд у майбутнє». 
20.45 — «На добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.35
— Хсд. телефільм «Пів
нічний варіант». По за
кінченні — новини.

ЧЕТВЕР,

29 БЕРЕЗНЯ

ПІ.РІПА ПРОГРАМА. 
8.00 — «Час». 8.10 —Гім
настика. 9.05 — «Вперед, 
хлопчики!» 10.05 — Худ 
телефільм «11ІДСІІІЖІІИ- 
І.’ІІ». 11.10 — Фільм-кон
цент «Дивертисмент■». По 
закінченні —повнії п. 12.15
— «Так у нашому роду
повелося >. 13.35 —«Стар
ти надій». 14.30 — Нови
ни. 14.50 •- Док. теле
фільм «Телескопи». 15.00
— «Пінкова школа». 15.30
— • Концертний зал толе- 
студії «Орля». 16.05 —

Худ. телефільм «Каніку
ли». 4 серія. «Знову ра
зом». 17.00 — «Ле.нін- 
сі.кий університет мфь- 
понів» 17.30 — «Рішен
ий XXV З’ЇЗДУ КІ1РС — у 
Життя». (К-д). 17.45 —
«До свята праці — гото
ві». Зустріч з робітника
ми Помічнянського локо
мотивного депо. (К-д). 
18.00 — «Квітуй, Баш-
киріс!». До 60-річчл 
БаРСР. В передачі бере 
участь заввідділом про
паганди 1 агітації обкому 
Компартії України 1. 1І. 
Оліфіренко. (К-д). 18.30— 
«Наші діти». 18.45 --
«Сьогодні у світі». 19.00 
—Док. телефільм «Пекін
ські карти». 20.00 —В. Ко
новалов. «Ситуація». Те- 
левиетсіпа. 21.00 — «Час».
21.35 — «Розповіді про 
художників». П. ііікассо.
22.35 — «Сьогодні у сві
ті». 22.50 — Док. теле
фільм «Заплив .у 80-й 
рік».'

ДРУГА ПРОГРАМА. 
10.60 — Новини. 10.15 — 
«їм салютувала Москва». 
До 35‘річчя визволення 
Чернівців від лімецько- 
фашпстсь.кнх загарбни
ків. 10.45—Співає М. Ма- 
ноііло. 11.15 — Для дітей. 
Телевистава. 12.15 —«Так 
у нашому роду повело
ся». 13.35 — «Старти на- 
діїї». 15.55 — «.Срібніш 
дзвіночок». 16.15 — Кон
церт. 16.50 — «Республі
канська фізико-матема- 
тична школа». 17.20 -• 
Для школярів, «зелений 
вогник». 18.00 — Теле
фільм «Катерининськип 
палац». 16.30 — Концерт. 
19.00 — «Актуальна ка
мера». 19.30 — 11. Чап- 
ковський. Симфонія № 5. 
20.25 -г- Кінопрограма «У 
світі цікавого». 20.45 —- 
«На добраніч, діти! .- 21.06 
— «Час». 21.35 — «Нови
ни кіноекрана». По закін
ченні — новини.

П’ЯТНИЦЯ,

ЗО БЕРЕЗНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 

8.00 — «Час». 8.40 — Гім 
шкетика. 9.05 — «Зіроч 
на». 9.50 — В. Коновалов. 
« С ктуа цін». Теле вистави. 
10.50 — Концерт фран
цузького піаністи Жииа- 
Філіппа Коллара. По за
кінченні — ПОВНИЙ, 1 І.оЦ
— • Новйнн. 14.50 — «По 
Сибіру і Далекому Схо
ду». Кінопрограма. 1з.;і5
— «МосКВсІ і москвичі».
16.05 — Худ. Телефільм 
«Ліс, в який ти ніколи не 
увійдеш». 17.15 — Від
криття Тижня дитячої 
книги. 18.00 — «Подвиг».
18.30 — «День за днем». 
(К-д). 18.40 — Оголошен
ня. (К-д). 18.45 — «Сьо
годні у світі». 19.00 — 
Концерт. 19.25 — Худ. 
фільм «Чапаев». 21.00 — 
«Час». 21.35 — Кіпопа- 
норама, 23.10 —. «Сьо
годні у світі.-». 23.25 —
Міжнародні змагання зі 
спортивної гімнастики 
ІМ приз газети «Москоу 
ныл». Чоловіки.

ДРУГА ПРОГІ-АМА. 
Ю.ію — Повніш. 10.13 — 
«Мода: весиа-79». 10.45— 
«Маленька фея». Лялько
ва вистава. 11.35 — Зву
чить органна музика. 
12.65 — «Палітра»'. 12.35
— «Рік четвертин, удар-
пий». 13.2и — «На ланах 
республіки». 15.55 —
«Срібний дзвіночок».
16.15 — «Кннжчині іме
нини». 17.05 — «Інфор
мація і науково-техніч
ний прогрес». 17.35 — 
Спортивні телефільми.

•18.00 — Концерт. 13.30 — 
«У Лосиному домі». Ре
портаж- з Київського му
зею Л. Українки. 19.00 — 
«Актуальна камера».

19.30 — Концерт иртистів 
балету. 19.45 — «Наука 
Радянської України». АН 
УРСР 60 років. 20.45 — 
«На добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 21.35 — «Вогні 
рампи». Театрально-літе
ратурна вікторина. По 
закінченні — ноЬиии.
т і 'ііггн ■— її 11 ті 111 и ■ іи—і

ПОГОДА
Вдень 27 березня по 

області і місту мінлива 
хмарність, по західним 
районам місцями неце
лы.гй дощ. Вітер півден
но-східний 4 — 9 метрів 
па секунду. Температура 
повиря 8—13 градусів, 
по місту 10—12 градусів 
тепла.

За даними Українсько 
го бюро погоди 28 бе
резня мінлива хмар
ність, місцями слабкі 
опади, туман. Вітер пій- 
ценно-.західниіі 5—10 мет
рів на секунду. Темпера
тура повітря вночі 0—5 
гридусі в тепла, вдень 6 — 
11 градусів тепла.

Редактор 
М. УСПАЛЕНКО,
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КІРОВОГРАДСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ Не 4
НАБИРАЄ УЧНІВ НА 1979— 1И9 НАВЧАЛЬНИЙ РЖ
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

швачка-мотористка (строк на
вчання — 1 рік).

кравець чоловічого, жіночого 
й дитячого верхнього одягу (2 
роки),

кравець верхнього одягу (з 
умінням робити розкрій) (2,5 
року).

пошивник взуття (1—2 роки), 
кравець легкого плаття (1,5 ро

ку),
в'язальниця панчішно* шкар

петкового виробництва (1 рік),
перукар широкого профілю 

(1,5 року).
До училища приймають юна

ків і дівчат віком 16,5—20 років 
із середньою освітою.

Учням виплачують стипендію 
в розмірі ЗО карбованців, а від
мінникам навчанння — на 25 
процентів більше. Тим, що на* 
ечаються на спеціальностях 
«Швачка-мотористка», «Пошив
ник взуття», «В’язальниця пан
чішно-шкарпеткового виробни
цтва», проводять доплату до 
стипендії до рівня тарифно» 
ставки (мінімальний оклад) ро
бітників першого розряду. Під 
час проходження виробничої 
практики на підприємствах уч
ням цих спеціальностей випла
чують 50 процентів заробленої 
суми. По закінченні училища їм 
надають роботу на Кіровоград
ському і Дніпропетровському 
швейних об'єднаннях, Кірово
градській взуттєвій і панчішній 
фабриках.

Тим, що навчаються на спеці
альностях «Кравець верхнього 
одягу», «Кравець легкого плат
тя», «Кравець верхнього одягу

(з умінням робити розкрій)», 
«Перукар жіночого залу», під 
час проходження виробничої 
практики на підприємствах ви
плачують 33,3 процента зароб
леної суми. Після закінчення 
училища їм надають роботу в 
рай(міськ)побуткомбінатах і 
фабриках «Індпошиття» Кірово
градської області.

Для навчання не спеціальнос
тях «Кравець верхнього одягу 
(з умінням робити розкрій)», 
«Перукар жіночого залу» прий
мають учнів тільки за направ
леннями рай-міськ)гіобуткомбі- 
натів, фабрик «Індпошиття», ком
бінату «Промінь».

Училище має необхідну на
вчально-матеріальну базу, осна
щене сучасним устаткуванням.

У закладі постійно працюють 
гуртки художньої самодіяльнос
ті: хоровий, танцювальний, ху
дожнього слова, вокально-ін
струментальний ансаллбль, агіт
бригада, різні спортивні секції. 
Працюють різні клуби.

Початок занять з Б вересня.
Вступники подають заяву на 

ім'я директора, атестат про се
редню освіту, довідку з місця 
проживання, характеристику зі 
школи (роботи), шість фотокар
ток (3X4), медичну довідку 
(форма № 286).

По прибутті до училища вступ
ник пред'являє свідоцтво про 
народження або паспорт.

Документи приймають по ЗО 
серпня.

Адреса: м. Нірсєсград, еул. 
Гоголя, 79.

Приймальна комісія.

ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ЗДІЙСНИТИ ПОДО
РОЖ, то звертайтеся до Кіровоградського 
бюро подорожей та екскурсій. Воно може 
продати путівки в такі міста ‘Кашоі Вітчизни:

ЛЕНІНГРАД — з 3 квітня ц. р., строком на 
12 днів. Ціна — 187 крб.;

СОЧІ — з 4 квітня ц. р., строком на 20 днів. 
Ціна 173 крб.;

ДДЛЕР — з 1 квітня ц. р., строком на 20 
днів. Ціна — 157 крб.;

ЯЛТА — з 18 і з 28 березня ц. р., строком 
на 10 днів кожна. Ціна — по 78 крб. Путівка з 
1 квітня ц. р. строком на 20 днів коштує 

119 крб.
По довідки звертайтеся на адресу: 316050, 

м. Кіровоград, вул. Фрунзе, 8. Ten. 7-02-61 і 
7-15-23.

БЮРО ПОДОРОЖЕЙ ТА ЕКСКУРСІЙ.

ПОЛТАВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ
ПРИЙМАЄ УЧНІВ НА 1979—1980 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

устатку-

на 0 курс денного 
в:ддтлу на спеціально
сті:

промислове й ци
вільне будівництво,

санітарно - технічне 
обладнання будівель 
(спеціалізації: проми
слова вентиляція і 
кондиціювання повіт
ря), 

електромашинобу
дування, 

електрооблад н а н- 
ня промислових під
приємств і 
ванн я,

елеитроо с в і т л ю- 
вальні прилади й ус
таткування;

на П курс на спеці
альності:

електрообладнання 
промислових підпри
ємств і устаткування, 

електроо с в і т л ку
вальні прилади й ус
таткування,

промислове й ци
вільне будівництво;

на II курс вечірньо
го відділу на спеці
альності:

електро машино- 
будування,

обробка металів рі
занням,

електроос в і т л ю- 
вальні прилади й ус
таткування;

на Ж курс заочного 
відділу иа спеціаль
ності:

електрооблад н а н- 
ня промислових під
приємств і устаткуван
ня,

ПрОМИСЛОЕЄ й ци
вільне будівництво.

Осіб, що закінчили

дину, крім вихідних 
днів (у суботу — по 
14 годину.):

на С курс — з 1 
червня по 31 липня,

на курс — з 1 
червня по 14 серпня,

на вечірній відділ— 
з 15 червня по 15 лис
топада,

на заочний відділ— 
з 3 травня по 1© серл-

КІРОВОГРАДСЬКЕ ПРОФЕСІЙНЕ
ТОРГОВЕЛЬНЕ УЧИЛИЩЕ
ПРИЙМАЄ УЧНІВ НА 1979*—1980 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Юнаків і дІЕчат з освітою за вісім класів 
приймають до груп з дворічним строком 
навчання для підготовки

контролерів-касирів продовольчих товарів, 
контролерїв-касирів промислових товарів;

до груп з річним строком навчання для 
підготовки:

молодших продавців промислових і про
довольчих товарів (на базі восьмикласної ос
віти),

продавців промислових і продовольчих то
варів (на базі десятикласної освіти).

Без екзаменів приймають юнанів і дівчат, які закін
чили вісім, дев’ять, десять класів, і воїнів, звільнених 
у галас із лав Радянської Армії. Учнів забезпечують 
підручниками, стипендією в розмірі 31 крб. на місяць. 
Стипендія ееїнів, звільнених у запас, — 60 нрб. на 
місяць.

Час навчання зараховують до загального трудово
го стажу.

Приймання доку/лентів — з 15 травня по 15 
серпня 1979 року.

Вступники подають заяву із зазначенням вибраної 
спеціальності, характеристику, свідоцтво про народ
ження абс паспорт (пред’являють особистої, документ, 
про освіту, довідну з місця проживання, медичку до
відку (форма № 256|, чотири фьтокартки розміром 
3X4 см.

До училища приймають юнаків і дієчат, яким на по
чаток вступу минуло їб років.

Адреса училища: 316812, м. Кіровоград, 
вул. Василинк, 5. Телефон 4-14-85.

їхати до училища автобусами №№ 5, 20 
або тролейбусами №№ 2, 4, 5, 6 до зупинки 
«Швейна фабрика».

ДИРЕКЦІЯ.

неповну середню 
школу, приймають на 
І курс денного відді-
лу.

На II курс денного 
відділу, на І! курс ве
чірнього ЕЇдділу і на 
III курс заочного від
ділу приймають осіб, 
що закінчили серед
ню школу.

Вступники на І курс 
складають екзамени з 
української або росій
ської мови (диктант), 
математики (усно); на 
базі середньої школи 
— з української або 
російської мови (твір), 
математики (усно).

Заяви приймають 
щодня з 10 по 18 го-

ня.
Учнів денного відді

лу забезпечують сти
пендією і гуртожит
ком на загальних під
ставах.

Вступкики подають 
на ім’я директора за
яву, документ про ос
віту (оригінал), довід
ку про стан здоров'я 
(форма № 286), 4 фо
токарточки (розмі
ром 3X4), виписку з 
трудової книжки.

Документи висила
ти на адресу: 314090, 
м. Полтава, вул. Пуш
кіна, 83-а, електро
технічний технікум. 
Телефони: 7-29-53,
7-28-81, 2-76-51.

ДИРЕКЦІЯ.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ
ПРОДОВЖУЄ ПРИЙМАТИ СЛУХАЧІВ 
НА ЧОТИРИМІСЯЧНІ ПІДГОТОВЧІ КУРСИ

ял» вступу до інституту в 1979 році.

Заняття за програмою вступних екзаменів прово
дяться тричі на тиждень, у вечірічл час (без відриву 
гід ви робим іітвл).

На курси приймають громами. що працюють в ус
тановах і на підприємствах народного господарства, 
колгоспників, воїнів, звільнених у запас із лав Радян
ської Армії.

Приймають осіб із закінченою середньою освітою, а 
також учіьв десятих класів.

Вступники подають заяву па ім’я ректора, квитан
цію про внесення плати за навчання (гроші — 15 
крб. — перераховую™, поштовим переказом на роз
рахунковий рахунок 14118 у Кіровоградському місько
му управлінні Держбанку на ім’я КІСМу).

Документи приймають щодня, крім неділі, з 10.30 
по 18.30, у суботу — з 9 00 по 14.30 па адресу: м. Кі
ровоград. вул. Орджовікідзе, 5, аудиторія 237-а.

РЕКТОРАТ.

ДО УВАГИ 
КНИГОЛЮБІВ
Рій у рік зростає попит 

радянських людей на пі-, 
тературу. Тож, незважаю- В 
чи на те, що ножного ро
ку виходять мільйони 
КНИЖОК, МИ ще не може- І 
мс повністю задовольняти | 
потреби населення ю жу-І 
дожній і спеціальній лі-^Р 
тературі. У зв’язку з цим 
книжковим магазин5д| на
дано право купувати у на
селення І приймати е?д 
нього на комісію книги.

Відділи комісійної літе
ратури мають усі універ
сальні та спеціалізовані 
книжкові магазини.

На численні поба
жання трудящим 

відкрито спеціалі
зований магазин «Бу
кініст»

(м. Кіровоград, 
вул. Луначарєьксго, 
36)

та відділи букініс-: 
тичної літератури приї 
киижковг:х магазинах 
№ 3 (м. Олександрія), І 
№ 6 (м. Знам’янка) і’ 
N2 7 (м. Світло^’
водськ). £

Літературу, щс^ьс 
попит, приймають від і 
населення по підви
щених цінах.

Детальніше про 
умови скупки та прий
мання літератури бід 
населення можна ді
знатися в магазині 
«Букініст» (тєл.
2-46-04), в облкниго- 
торзі (тел. 2-44-43) та 
в кожному книжково
му магазині.

Шановні товариш:? 
Користуйтесь послу
гами книжковим мага
зинів, здавайте книгод 
на комісію!

ОБЛКНИГОТіЛґ

Загублений УЧНІВСЬКИМ- 
КВИТОК Н? 36, виданий 
Кіровоградським сіль
ськогосподарським техні
кумом по підготовці ке
рівних кадрів колгоспів І 
радгоспів иа ім’я ДЕРЕ
В’ЯНКА Михайла Олексі
йовича, ВВАЖАТИ НЕДІЙС
НИМ.

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

На украинском языке.

Газета 
виходить 
у в і сторон, 
четвер 
і суботу.

316050, МСП,

м. Кіровоград,

вул. Луначарськсго, 36.

відділ листів • масової роботи, відділ 
пропаганди — 2-45 36; відповідальний 
генретар, відділ учнівської молоді —
2- 46-87; відділ комсомольського життя, 
відділ військово-патріотичного вихо
вання та спорту — 2-45-35; фотолабо
раторія — 2-56-65; нічна рєданція ■—
3- 03 53.

---------- ----------- '■ '

Друкарня імені Г. М. Димитрова
видавництва

“Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обне/ду 

Компартії України.
м. Кіровоград, жул. Глінии, 2.

БК 30974. Обсяг 0.5 друк. ррн. їндене GJ197. Зам. № 154. Тирож 56 000.
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