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вольніші потреби промис
ловості в сировині, радян
ських людей — У продук
тах харчування. Молодь

ДСЬКОГО ОБКОМУ лксмм

» 5 грудня 1939 р. • Вівторок, 17 червня 1980 року О Ціна 
ї коп,

вудили б 
гриби, та 

іцо рай- 
иабирає 

кормодобувииків, 
в кол- 

Комсо- 
переглянулись і 
зрозуміли ОДНІ!

Настало літо — нора . 
відпусток і відпочинку. 
Василь Сурмило і Володи
мир Лисак — молоді ро
бітники Кіровоградського 
заводу радіовнробів — ви
рішували, де краще про
вести вільний час.

— Десь поблизу Дніпра, 
— запропонував Василь.

Пропозиція сподобалась, 
і хлопці поїхали в Онуфрі- 
ївський район. Аіожлибо, 
вони іі сьогодні 
рибу і збирали 
раптом почули, 
ком комсомолу 
загін 
який працюватиме 
госпі імені Ілліча, 
люльці і 
відразу 
одного.

— Риба зачекає? — 
ствердно запитав Василь.

— Нехай поплаває, — 
жартома відповів товариш.

Гак у зведеному комсо
мольському загоні, котрий 
вирішив заготовити не 
менше тисячі гони силосу, 
появилися міські комсо
мольці — Висиль Сурмило

День заготівлі кормів 
проеели минулої суботи в 
Олександрійському райо
ні. На косовицю зеленої 
маси для громадської ху
доби вийшли кормодобув
ні ланки і загони, всі ком
сомольці і молодь госпо
дарств, а також школярі,

ДО СІНА—СІНАЖ
Три кормодобувних за

гоїш створено в колгоспі 
«Дружба» Дол міського 
району. Вони поставили за 
мсту створити півтораріч
ний запас кормів для гро
мадської худоби. У зв’яз
ку з цим їм належить ви
конати чималий обсяг ро
біт: заготовити 6890 цспг-

і Володимир Ли
сак. Вони швид
ко подружилися 
з місцевими 
хлопцями та їх- розуміє всю відповідаль- 
німн товаришами * — ’
з навколишніх 
госп о д а р с т в. 
Групкомсор г о м 
обрали Івана Чи
жова з колгоспу

• «Путь Октября», 
ланковим Васи

ля Колінька з колгоспу 
імені Ілліча. Координує ді
яльність загону інструктор 
райкому комсомолу Віктор 
Самченко.

Комсомольці - добро
вольці... Вони показуванн 
зразки мужності на фрон
тах громадянської та Ве
ликої Вітчизняної воєн. 
Сповнені ентузіазму, вони 
будували Дніпрогес, Ком- 
сомольськ-на-Амурі, Маг
нітну. В будь-який час 
юні, гарячі серця були го
тові на подвиг. Готові від
дати свою молодечу енер
гію для хорошої справи і 
наші молоді земляки — 
хлібороби колгоспів і під
приємств Онуфріївського 
району. Загін, в який вони 
влилися, можна по праву 
назвати загоном особлпво- 
іо призначення.

Бо призначення цього 
загону справді особливе. 
Адже зараз одна з основ
них турбот комсомольців і 
молоді — збільшення ви
робництва м’яса, молока, 
іншої продукції тварин
ництва, повністю задо-

які перебувають у табо
рах відпочинку, працівни
ки промисловості, установ 
міста Олександрії. У су- 
ботнику взяли участь 15С0 

нерів сіна, 11 тисяч цент
нерів сінажу, 4 тисячі 
центнерів трав’яного бо
рошна.

У складі загонів чимало 
молоді. Тому секретар ко
мітету комсомолу, заступ
ник голови правління кол
госпу по роботі з молоддю 
Олексій ЛЯШЕНКО (па 

вість, покладену на неї, і 
прагне заготовити більше 
силосу, сінажу, інших 
кормів.

Робота закипіла. Молоді 
кормодобувними організу
вали чотири комбайнових 
екіпажі, транспортну лай
ку, визначили моральні й 
матеріальні стимули. Пе
реможцям змагання пред
ставники райкому комсо
молу щодня вручають пе
рехідні червоні вимпели. 
Нещодавно такі нагороди 
одержали Іван Чижов, 
який виконав дві з поло
виною норми, та Василь 
Колінько. Не раз ставали 
переможцями соціалістич
ного змагання Валерій 
Гончаренко з колгоспу 
імені Комінтерну, Володи
мир Носенко з райсіль- 
госптехніки та багато ін
ших.

Безперервним потоком 
іде зелена маса в траншеї 
колгоспу імені Ілліча. Спе
ціалісти, самі механізато
ри уважно стежать за 
якістю закладання силосу. 
Вона висока. А нещодавно 
загін відзначив заготівлю 
першої тисячі тонн сило
су.

А. ГОЛОБОРОДЬКО, 
завідуючий відділом 
комсомольських орга

нізацій Онуфріївського 
райкому ЛКСМУ.

молодих мешканців сіл і 
шахтарського міста. Вони 
заготовили 70 тонн зеле
ної маси.

К. ВЕРБОВИЙ.

фото зліва) щодня буває 
серед хлопців. Разом з 
ним підбиває підсумки со
ціалістичного змагання, 
націлює їх на звитяжну 
працю.

Ось і в цей момент, при
йшовши на кормове поле, 
Олексій .'Іяшеііко разом з 
молодим 
Федором 
оцінює зроблене.

Фото В. ГРИБА.

механізатором
АНТОНОВИЧ

У святково прикрашено
му залі Кіровоградського 
МПТУ № 8 зібралися двіс
ті двадцять юнаків і дів
чат — кращих учнів про
фесійно-технічних училищ 
області. Сьогодні у них 
п'ятий обласний зліт від
мінників, тих, хто своїми 
зразковими навчанням, 
поведінкою, працею пока
зує приклад іншим.

На зліт прибули май
бутні муляри і кранівники 
баштових кранів, швачки і 
сатуратники, токарі і шту- 
катури-лицювальники, ра- 
діотелемайстри і машиніс
ти підземних поїздів шахт.

На своє свято юнь за
просила ветеранів Великої 
Вітчизняної війни і праці, 
колишніх вихованців сис
теми профтехосвіти.

Про почесне звання су
часного робітника, про всі 
добрі справи, зроблені уч
нями профтехучилищ, про 
великі надії, котрі покла
дають на майбутню зміну 
робітничих кадрів партія 
і держава, говорили у сво
їх виступах заступник на
чальника обласного уп
равління профтехосвіїи 
П. М. Пасічник, секретар 
обкому комсомолу А. В. 
Перевозник, ветеран пра
ці, штукатур-лицювальник 
М. С. Волошина, старший 
майстер виробничого нав
чання Бобринецького
СПТУ № 2 О. В. Корінець- 
кий, директор Кіровоград
ського МПТУ № 8 О. П. 
Кирилов та інші.

За успіхи в навчанні, ак
тивну участь у громадсь <о- 
му житті сорок дев’ять 
юнаків і дівчат нагороди
ли почесними значками 
«Відмінник системи проф
техосвіти», дипломами 
«Відмінник навчання і 
праці», почесними грамо
тами.

Учасники зльоту прий
няли звернення до всіх уч-

14 червня 1980 року в Радянському Союзі прове
дено запуск чергового штучного супутника землі 
«Кссмос-11Е8».

На борту супутника встановлено наукову апарату
ру, призначену для продовження досліджень кос
мічного простору. Встановлена на супутнику апара
тура працює нормально. Координаційно-обчислю
вальний центр обробляє одержувану інформацію.

Не легко нині доглядати посіви. Часті дощі заважа
ють їх обробіткові. Та люди діють наперекір примхли
вій погоді, щоб вибороти високий урожай. Вони раціо
нально використовують кожен погожий день, годину. 
Бо знають: від них залежить усе.

Приклад у роботі показує групкомсорг третьої трак
торної бригади колгоспу імені Леніна Новоархангель- 
ського району, майстср-паладчпк Микола Трнгуб (його 
ви бачите на знімку). Комсомолець вчасно, без метушні 
огляне і, якщо потрібно, підремонтує агрегати, зайняті 
на догляді за посівами.

СТО ДОРІГ — ОДНА ТВОЯ

НА ВСІ П'ЯТЬ!
нів професійно-технічних 
училищ області.

«Якість знань сьогодні
— висока ефективність
праці завтра» — про це 
завжди пам’ятають юнаки 
і дівчата з училищ. Кращі 
результати мають колек
тиви МИТУ №№ 8, 2 м. Кі
ровограда, МИТУ № 7
м. Олександрії, Кірово
градського технічного учи
лища № 1, Олександрій
ського сільського профе
сійно-технічного училища 
№ 3...

Цікавим, повнокровним 
життям живуть учні. Бага
то корисних справ на їх
ньому рахунку. Приміром, 
юнаки і дівчата з восьмо
го місьного професійно- 
технічного училища вирі
шили відпрацювати один 
день на підприємствах і 
зароблені гроші перераху
вати до Фонду миру. їх 
уже підтримали кілька 
училищ.

Колектив МИТУ № 2
м. Кіровограда звернувся 
до всіх училищ області із 
закликом підготувати гід
ну зустріч 40-річчю систе
ми профтехосвіти.

«Кожна професія по- 
своєму нрасива і потрібна,
— каже учениця Напіта- 
нівського МПТУ № 10, дру
гокурсниця Ірина Ткачен- 
но. — Я вибрала собі про 
фесію сатуратниці. Після 
закінчення навчання пра
цюватиму на цукровому 
заводі. А оскільки робота 
на таких підприємствах 
сезонна, то паралельно ос
воюю ще й спеціальність 
маляра. Вважаю, що робо
тою по своїй професії я 
зможу принести найбіль
шу користь людям».

Дівчина вчиться лини 
на «відмінно», бере актив
ну участь у громадському 
житті (вона член комітету 
комсомолу училища, сек
ретар комсомольської ор
ганізації навчальної гру
пи).

Назавжди вирішили по
в’язати СВОЄ ЖИТТЯ З ТЄЛт 
НІНОЮ учні Бобринецького 

СПТУ К- 2 Мелінов і Сули- 
менко. Обидва — Сергії. 
Мине небагато часу, і 
хлопці сядуть за нермо 
трактора, адже майбутня 
їхня спеціальність — 
тракторист-машиніст ши
рокого профілю.

А починалася ця профе
сія для кожного по-різно
му. Мати Сергія Мелікова 
— механізатор, випуеннн- 
ця цього ж училища. Інте
рес до техніки у Сері ія 
Сулименко прийшов від 
батьна-шофера.

«У жнива працюватиму 
помічником комбайнера 
разом з Василем Васильо
вичем Фоменком. Хочу на 
практиці застосувати знан
ня, набуті в училищі», — 
розповідає Серьожа Мепі- 
ков.

Скоро на одну з ново
будов області прийде ви
пускниця другого МПту 
м. Кіровограде, кранівни
ця баштового крана Лілія 
Дудник

Урочиста частина закін
чилася. Після 
линної перерви 
лююча зустріч 
цями жіночого 
інструментального 
самблю Кіровоградського 
технічного училища № 4 
«Гарний настрій». Година 
концертної програми цьо
го колективу подарувала 
присутнім чудовий, весе
лий настрій.

А ще учасники зльоіу 
відвідали Кіровоградський 
інститут сільськогосподар
ського машинобудування. 
Гостинно зустріли своїх 
молодших друзів студен
ти. Скільки цікавого поба
чили учні ПТУ. мандруючи 
від студентської аудиторії 
до лабораторії майстерні, 
бібліотеки...

Т. БОРИСОВА.

кількахвч-
— захол- 
з учасни- 
вональнс- 

ан-



—----------- ■ 2 сдпоя».

Знайомтесь: Володимир
КРАВЧЕНКО. Вій працює 

■ у відділі технічного конт- 
: f/олю кіровоградського за

ходу «Червона зірка», очо- 
; Jiioe .комсомольську оргаїїі- 
; зацію ВТК. А ще Володи

мир — член штабу заводсь
кого «Комсомольського 
прожектора». До громадсь- 

• кого доручення хлопець ста
виться, як і до основної 

:0воеї роботи, роботи конт
ролера, — з повного відпові- 

•дальністю. Разом з това
ришами ставить заслін не
доробкам, викриває недолі- 
;ки, іцо їх допускають чер- 
;воп0з0рівці на виробництві, 

побуті. Недарма Володи
мира Кравченка вважа
ють одним із кращих «про
жектор остів» па заводі.

і Фото С. КОЗАЛЬЧУК.

Весняній повені не 
вдалося відрізати від 

виробничих баз бурові, 
встановлені па озерах Нів- 
дспио-Балнцького нафто
вого родовища. Надійну 
тимчасову дорогу прокла
ла до них з випередженням 
^іроку комсомольсько-мо • 
фдіжиа бригада Володи
мира Бондарева.

Тепер прохідники надр 
можуть продовжувати 
розробку иафтовшіх пок
ладів, Но трасі довжиною 
в півтора кілометра нала
годжено регулярний рух 
машин з паливом, устатку
ванням, матеріалами.

Коли москвич В. Бонда
рев вирішив поїхати на 
Всесоюзну ударну комсо
мольську будову в Тюмен
ську область, знайомі від
раджували його: шляхови
кові, мовляв, нічого роби
ти в цих краях, неможли
во в багні і трясовинах, 
під якими природи схова
ла нафтова скарби, буду
вати дороги. А вій поїхав. 
І ось уже п’ять рокіз про
кладає до майбутніх про
мислів надійні шляхи.

Трудомісткий і дорогий 
тут спосіб будівництва до
ріг. З боліт вибирається 
торф, канави тут же тре-

ЇГТГ РО ТЕ, іцо дев’ятиклас- 
киця Лариса Т. — 

здібний художник, я дові
дався випадково. Перша 
робота дівчини —- симпа
тичний кумедний коти::, 
намальований у. к.імиаіі 
казок, — зацікавила не 
тільки мене, а й • багатьох 
учителів за учнів. Правда, 
згодом виявилося, що ко
тик без хвоста...

Під керівництвом учи
тельки математики В,- Д. 
Гонець у школі ми ство
рили дитячу кімнату ка
зок. її повністю оформили 
діти, і тому нам вона зда
валася справді чарівного, 
казковою.

День відкриття кімнати. 
Па підлозі розсілася мале
ча. Па підвищенні — каз
карі. Крізь зафарбовані 
шибки проникало різноко
льорове світло. А казкарі 
говорили справжньою каз
ковою мовою, яка в по
єднанні із сюжетами кар- 
тііп переносила присутніх 
у незвичайний, загадковий 
світ,

Я дивився па все.цс і 
проймався захопленням, 
радів такому виявленню 
здібностей своїх вихован
ців. І водночас дуже шко
дував, що це було впер
ше.' Як же все-таки мало 
мн знаємо дітей, як недо
статньо використовуємо 
їхні здібності, таланти.

Ось чому ІНКОЛИ ВИХО
ДЯТЬ зі школи діти, подіб
ні до того котика, — без 
того, що мп можемо дати, 
але, па жаль, не даємо.

Па це є об’єктивні при
чини. В багатьох школах 
немає вчителів малюван
ня, музики та співів. Деякі 
з пик не завжди виправду
ють паші сподівання. Ча
сом учитель уміє добре ма-

„ЛИГолодиА кому ял#1™----- -

НА УДАРНИХ КОМСОМОЛЬСЬКИХ

ДОРОГА

НАФТИ
ба заповнювати піском. 
Потім па нього вздовж і 
впоперек укладають коло
ди — виходить лежпівка. 
І знову потрібен пісок.

Тривалий час такий спо
сіб вважався в умовах Си
біру єдиним. І все ж бу
дівники Всесоюзної удар
ної не могли примиритися 
з високою вартістю шля
хів. І особливо з тим, що 
для цього використовува
лась величезна кількість 
лісу.

Нинішнього року на 
Південному Балику пішло 
його майже па дві тисячі

РОЗДУМИ ВЧИТЕЛЯ

ВИХОВУВАТИ
ПОЧУТТЯ
ПРЕКРАСНОГО
люватй. але не вміє пробу
дити талант у дітей, не 
вміє передати їм своє за
хоплення.

Якось я спостерігав за 
роботою учнів у худож
ній майстерні. Найдовше 
затримався біля старшо
класниці Валі, яка пра
цювала над великим по
лотном «Погляд у космос». 
Робота дівчини мені дуже 
сподобалась. Та найбіль
ше захопила вона мене са
ма своїм прагненням роз
крити, передати свої-по
чуття в творчості. Валя 
добре володіє різцем. Во
на вміє оживити звичайні
сінький лист фанери, зро
бити його твором мистец
тва. Старшокласниця мог
ла б навчити цього й ін
ших учнів. У нас так і ви
ходить? старші допомага
ють молодшим і вчать їх. 
Допомагає її сама атмо
сфера, що склалася в ко
лективі.

Все ж Валі треба допо
могти. Па уроках літера
тури, історії йшла мова 
про мистецтво. Але з цьо
го не можна було дізнати
ся, іцо таке гравюра, інкру
стація. Щоб поповниш 

кубічних метрів менше 
звичайного. Ліс замінив.., 
■снитстпчшій матеріал.

І Іерснектпвшсть автомо
більних перевезень по за
болоченій тайзі з допомо
гою синтетичних «покри
вал» обгрунтували вчені 
Ленінграда. Л виготовили 
їх земляки Володимира — 
москвичі — з відходів лег
кої промисловості.

Матеріал цей схожий на 
килимову доріжку. В кож
ному рулоні — до 60 мет
рів покриття. Хлопці роз
гортають полотно прямо 
на грунт, зверху уклада
ють шар піску. «Така до
рога будь-яку армаду ма
шин витримає», — каже 
бригадир. Синтетика не 
піддається впливові воло
ці, служить довго, не да
ючи перемішуватися піску 
з грунтом.

Минулої зими хлопці 
уклали полотно на промо
рожений торф, який буде 
основою шляху. За їхніми 
розрахунками — високі 
теплоізоляційні якосіі син
тетичного ке тканого мате
ріалу не дадуть змоги роз
танути масі, що змерзла- 

знання учнів, мн створили 
лекторську групу. Однією 
з таких груп керує вчи
телька української літера
тури А. Ті. Тарасенко. Роз
повіді про життя худож
ників і напрями їхньої 
творчості, ознайомлення з 
картинами — ось основ
ний зміст лекцій. Читають 
їх учителі та учні. Таке 
доповнення до вмінь і за
хоплень вкрай необхідне. 
Без теоретичного введення 
у світ мистецтва ми вихо
ваємо людину, яка, маючи 
високу кваліфікацію, не 
зможе захопитись, зачару
ватись, відчути задоволен
ня ВІД ТОГО,' що охоплює 
мистецтво.

Звичайно, тій самій »Ла
рисі Т., як і багатьом її 
ровесникам, ми можемо 
дати більше, розширити 
свіг їхніх понять. Такі 
можливості криються в 
об’єднанні зусиль усього 
колективу вчителів, у про
думаній, систематичній ро
боті.

Наведу кілька прикла
дів. Мені довелося побу
вати в Созонівськіп вось
мирічній школі. В учнів, 
що ходять щодня коридо- 

ся. А якщо полотно посте
лити прямо на лежпівку, 
може вийти «вічна» доро
га!

Дедалі більше доріг ко
роткими прямими проме
нями перерізають тюмен
ські болота і озера. Дедалі 
міцнішими стають харак
тери бондарєвців, вищою 
їхня майстерність. Трьома 
суміжними професіями 
оволодів бригадир. Нема 
в Пафтоюгаиську кращого 
машиніста - трелювальїш- 
ка, ніж Сергій Смпрпов. В 
аса-бульдозсриста виріс 
Микола Покатнлов. Нас
тавником у нього — стар
ший брат Олексій.

З початку року шляхові 
будівельники Голові юмеи- 
нафтогазу проклали 35 кі
лометрів синтетичних до
ріг. Ударна праця їхня до
помагає промисловикам з 
випередженням вести ви
добуток рідкого палива« 
на рахунку тюменських 
першиприхідннків більше 
мільйона тонн нафти, ви
добутої з початку року по
над план.

3. жялякоз, 
йор. ТАРС.

Нафгоюганськ, 
Тюменська область.

рамп і класами, оформле
ними просто, але з таким 
смаком, мимоволі виникає 
бажання оглянути себе, 
почистите взуття до дзер
кального блиску, надіти 
акуратну шкільну форму, 
навіть змінити ходу, пе
реглянути звички— стати 
взагалі красивішим. А як
що побуваєш там на святі 
першої квітки, інших не
звичайних святах, почина
єш звертати увагу на кра
су рідної природи, на те, 
чого досі не помічав. Саме 
такими були мої почуття, 
КОЛИ я подивився, як го
туються учні до свята зи
ми.

Так, у школи — великі 
можливості, та інколи ми 
випускаємо з поля зору 
те, що поруч пас. Якось, 
розмовляючи з ученицею, 
я помітив, що мова її над
звичайно співуча, ніжна. 
Вирішив звернути па це 
увагу учнів, ііадя почала 
виступати в ролі лектора, 
«вчителя». Дівчина здобу
вала дедалі більшу попу
лярність серед учнів. її 
стали наслідувати. Тепер 
ІІадя закінчує інститут. 
Під час педагогічної прак
тики був я иа уроці май
бутньої вчительки. Діти 
прислухалися до її мови. 
А мені подумалось: мало 
ще в школах культивуєть
ся краса, чистота мови. 
Було б добре, якби иа це 
звертали увагу ще па по
розі педагогічних вузів. 
Адже слово вчителя зву
чить у школі щоденно.

Г. ПЕРЕБИЙНІС, 
директор Маловисків- 
ської середньої школи 
№ 3, заслужений учи- 
тель УРСР..
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> НА ВАШЕ ПРОХАННЯ

1 --Про обласну 
—комсомольську . 
■ премію імені; 
—Ю. Яновського

Из положення

Премія присуджується 
за кращі твори, що відби
вають багатогранне життя 
молодого сучасника, зма
льовують героїчний шлях 
Ленінського комсомолу, 
його роль у комуністич
ному будівництві, оспіву
ють тзорчий труд радян
ської молоді, прищеплю
ють їй високі комуністич
ні ідеали, формують її ес
тетичні погляди.

На здобуття премії один 
раз на два роки висуваю
ться високоідейні і висо
кохудожні твори літерату
ри, архітектури, мистецт
ва, а також кандидатури 
виконавців концертно-те
атральних програм двох 
останніх сезонів.

Кандидатів на здобуття 
обласної комсомольської 
премії імені 10. Яновсько
го висувають міськкоми, 
райкоми ЛКСМУ, первин
ні комсомольські організа
ції, художні ради творчих 
колективів, подаючи комі
сії но обласній комсомоль
ській премії матеріал» по
дання до 25 червня на ад
ресу: Кіровоград-50,
вул. Карла Маркса, 41, 
обком ЛКСМУ. Телефони: 
2-49-86, 2-30-82.

Премія присуджується 
до дня народження Ленін
ського комсомолу — 29 
жовтня.

При висуванні кандида
тур на присудження пре
мії імені Ю. Яновського 
до комісії подаються:

• галузі літератури і 
журналістики —

по одному примірнику 
творів, опублікованих про
тягом останніх двох ро
ків;

в галузі музики —
для композиторів ---

один примірник клавіру, 
магнітофонний запис 
(швидкість — 19,5 об.)
творів, текст, на який на
писано музику, для дири
гентів і оркестрів — маг-

РОДОМ З КІРОЗОГРАДЩИНИ

НИМ ЗШІЩШІІСЬ JCI
У видавництві «Політич

на література* вийшла на
прикінці 1979 року черго- 
ва книга Магдалин» Даль- 
цевої «Щасливий кит» з 
серії «Полум’яні револю
ціонери».

Повість написана жваво 
й захоплююче, з глибоким 
проникненням у духовний 
світ героя та переконли
вою логікою викладення 
фактичного матеріалу. До 
речі, незважаючи на те, 
іцо вона охоплює лише ос
танні роки ЖИТТЯ СтсіІІІЯ- 
ка-Кравчнпського. часті 
згадки героя про минуле 
та авторський коментар 
допомагають читачеві уя
вити ЖИТТЄВИЙ шлях відо
мого революціонера і тала
новитого письменника, йо
го твори не можна й зараз 
читати без хвилювання, 
адже вони мають якусь 
особливу властивість — 
захоплювати. надихати, 
запалювати. Цю характе
ристику можна цілком 
віднести до всього, що на
писано Степняком-Кран- 
ЧИНСЬКИМ, особливо до 
книги нарисів «Підпільна 
Росія -, що принесла йому 
широку популярність.

Багато цікавого г.иайдеі 
„ читач у повісті М. Да.чьце-’ 

вої «Щасливий Кит». Це 
згадка і-ероя про важке 
«ходіцня в народ> 1 блис
кавичні втечі від поліції, 
про особисту участь у виз
вольному русі нз Балка
нах і очікування страти 
після невдалого повстання 
в Італії, про напружену 
роботі' серед емігрантів у 
Швейцарії і редагування 
підпільної газети «Земля 

нітофонний запис музич
них творів (швидкість — 
19,5 об.);

у галузі театрально-дра
матичного мистецтва —

рецензії на творчу ді
яльність рекомендованого 
актора, режисера-посга- 
новника, фотознімки сцен 
з вистав;

у галузі хореографії і 
танцювально -виконавської 
діяльності —

програми і репертуар, 
рецензії на творчу діяль
ність висунутих колектизіа 
та окремих виконавців, 
для музичних, вокальних і 
вокально - інструменталь
них колективі® та вико
навців (вокалістів і музи
кантів) — магнітофонні 
записи творів (швидкість 
— 19,5 об.), фотознімки 
сцен з вистав і концертів;

у галузі образотворчого 
мистецтва —

для творів живопису ---
діапозитиви (фотознімки), 
висунутих робіт-у кольорі, 
для творів монументаль
ного, декоративно- прик
ладного мистецтва, мону
ментальної скульптури, 
пам’ятників і меморіаль
них комплексів — коротка 
характеристика - анотація, 
підписана головним архі
тектором міста чи району;

у галузі архітектури — 
альбом фотознімків і 

планшети, загальна харак
теристика та оцінка робіт, 
масштаби їх реалізації і 
техніко-економічні показ
ники, а також висновки і 
дані результатів експлуа
тації.

На всіх кандидатів за
повнюються особисті лис
ти по обліку кадрів. Усі 
документи подаються в 
теці, на якій треба вказа
ти назву організації, що 
висуває кандидата на здо- П 
буття премії, а також З 
прізвище, ім’я, по батько- і 
ві або назву творчого ко- у 
лективу.

і воля» в Петербурзі, про 
здійснення вироку реви- І 
люціонерів над шефом і 
жандармів Мезенцевим та І 
численні події особистого Й 
життя.

Чимало сторінок прпевя- Я 
ясно автором змалюванню | 
дружніх відносин МІЖ І 
Ф. Енгельсом та російсь- І] 
ким революціонером. По- І 
від’ємною частиною розпо- п 
віді про Степняка-Кран- І 
чииського є зображення | 
його широких інтерпаціо- Я 
пальних зв'язків, зокрема. 8 
влучні хоча й небагато- Я 
слівпі портрети його ви- І 
датпих друзів і знайомих, 
серед яких були драматург 
Бернард Шоу і письмен
ник Оскар Уайльд, журна- ' 
ліст Віллі Вестолл і критик 
Георг Брандес, революціо
нер Михайло Войнич і тео
ретик світового апархізму 
Петро Пропоткін. вчений 
Карп Цфраи і майбутній 
автор «Оводу» Лі.чіап Вой
нич, профспілковий ДІЯЧ 
Едуард Шз і поет та ху
дожник Вільям Морріс. 
До речі, останній під впли
вом саме Стспняка-Кріш- 
чшіського став соціаліс
тці ,1’а й сам Кравчннсь- 
Йііа-за роїш революційної 
ібцроіігои пройшов чима
лий путь від народннка- 
терорйста і безпосередньо 
наблизився до марксизму.

Н. ГРИЦЕНКО,
ст. бібліотекар науко
во-методичного відді
лу обласної бібліотеки 
їм. Крупсмої'
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«Побічний продукт 
модернізації»

Китай увозить з Індоне
зію через Гонконг і Сінга
пур товари широкого спо
живання на сотні мільйо
нів доларів і нічого прак
тично не імпортує звідти. 
Як відзначає індонезійська 
газета «Мердека», це ха
рактерно для всієї тор
гівлі КНР з країнами, що 
розвиваються. Китайський 
експорт у ці країни без
перервно зростає — за 
останні двадцять років він 
збільшився на 1300 про
центів, імпорт же — ли
ше на 300.

Причому КНР експортує 
І на ті вироби, які потрібні 
1 для розвитку економіки 
п молодих держав, а ті, що 

вони цілком можуть зи- 
' робляги й самі, наприклад, 
і текстиль, галантерею. По

зитивне сальдо в торгізлі 
І Китаю з країнами, що 

розвиваються, досягло 15 
мільярдів доларів, та це 

І аж ніяк не поліпшило жит
тя китайських трудящих. 
Пекін, .використовує ці

ЗАОЧНА СТУДІЯ «СІВАЧА»

ВИ СЛУХАЛИ шерех 
осіннього палого лис

тя?
^-Шорох листьев жестче 

жести».
Це рядок з вірша «Ав

густ» Наталки Четарьової
л з Олександрії. Читаєш йо- 

го і паче йдеш по листю.
Так багато можуть переда
ти звичайні слова, органі
зовані певним чином. За 
законами поетики,

І ось інший приклад. 
Цитуємо вірш В. Лашкула 
з Бобрики.« «Райок»!

,Пливуть хмарки. 
Шумлять сади.

Гойднулись роси 
на траві. 

Над шляхом липи з два 
ряди 

Стоять, неначе вартові 
Слів використано бага

то, а намалювати хвилю-*

мільярди для оплати на 
Заході своїх замовлень, 
у тому числі й воєнних, сом нерідко виступає 
Таким чином,.робить вис
новок «Мердека», «побіч
ним продуктом модерні
зацій китайської економі
ки та армії е перекачуван
ня валюти з країн, що 
розвиваються, на Захід.

Нічия
з ведмедем

Сорокап’ятирічний Енді 
Робіне зі Стерлінга мас 
справді ведмежу силу, пи
сали шотландські газети. 
Недавно перед двома ти
сячами глядачів він ула
штував показовий виступ 
з класичної боротьби з... 
канадським ведмедем на 
кличку Геркулес. «Дружня - 
зустріч» тривала десять 
хвилин і закінчилася вні
чию. Двічі Геркулес дістав 
зауваження від судді за 
«порушення» правил, 
Один раз ведмідь нама
гався вкусити суперника 
за плече а другий — уда
рив його лапою по спині.

Енді Робіне виховує Гер-

ючу, емоційну картину 
авторові не вдалося. Та й 
звучать ці. слова буденно, 
прозаїчно. Спробуйте за
писати строфу в один ря
док — від цього вона нічо
го не втратите.,

Згадуючи вірш Н. Чвтз- 
рьозоі, хочеться відзначи
ти вдалі образи, епітети, 
високий заряд почуттів. 
Чіткий, пульс думки ха
рактерний і для її вірша 
«Кто еще проснулся но
чью...» Авторка прислуха
ються до тривог людських 
і закликає нас подати од
не одному руку,
•В. Лашкул, про вірші 

якого ми вже говорили, 
прислав до редакції кіль
ка творів. Усім їм прита
манні багатослів’я, описо
вість. Із доробку автора 
вигідно вирізняється лише 
поезія «Напис на стіні». 
Апг перша строфа вимагає 
допрацюзання. Шкодять їй 

кулеса з перших місяці 
його життя і останнім ча-

своїм улюбленцем перед 
публікою з різних містах.

Чия яма!
Як прославитися з Аме

риці? «Дуже просто, —. 
відповідає Джон . Макгі, 
мер міста фолз-Сіті з шта
ті Орегон. — Платіть двад
цять доларів у міську каз
ну, ми виділяємо вам яму 
на вулиці, ви її засипаєте, 
асфальтуєте і зверху яс
кравою фарбою виводите 
своє прізвище, наприклад, 
«Яма Сміта». «Що за дур
ниця?» — скажете ви. «А 
ось і не дурниця», — від
повість вам Макгі. Зна
йшлося чимало бажаючих 
прославитися подібним 
чином. Ця блискуча Іде» 
осінила Макгі під час гір
ких роздумів з приводу 
міської казни. Газета 
«Нью-Йорк тайме» пише, 
що подібні роздуми — 
доля багатьох мерів у 
США. З Нью-Йорку муні
ципальні власті змушені

ова
прохідні рядки, невдалі 
рими.

Мелодійно звучить пое
тичне слово в кращих тво
рах нозопрзжця Віктора 
Чорпогора, ім’я якою ми 
згадували вже в заочній 
студії «Сівача»,

Я під смерічкою стою 
над річкою, 

веселка п’є із річки 
воду...

Внутрішні рими, велика 
кількість голосних роблять 
його рядки по-справжньо
му музичними, Вони легко 
запам’ятовуються. Тим ча
сом нерідко автор губить 
думку, як у вірші «Я тебе 
чекатиму». Між словесни
ми барикадами губиться 
думка й у вірші Лариси 
Рубльової з обласного 
центру. А жаль. Бо тверд-

— »Жолгодлгй коїаук&р* 
ЗАРУБІЖНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

постійно скорочувати чис
ло поліцаїв, хоча кількість 
убивств у місті, наприк
лад минулого року, досяг
ла рекордної цифри — 
1740. Скорочується числі» 
пожежних, учителів, за
криваються лікарні, шко
ли та інші громадські зак
лади. Муніципалітети зму
шені йти на всілякі хитро
щі. Театри, музеї та біб
ліотеки, наприклад, нази
вають окремі зали імена
ми багатих меценатів. Але 
й пожертвувань меценатів 
не вистачає. У нью-йорксь- 
кій «Метрополітен опера» 
іменні таблички висять на 
театральних ложах та ок
ремих кріслах. Міська біб
ліотека Нью-Йорка, щоб 
якось поповнити свій бід
ний бюджет, також роз
глядала питання про при
кріплення іменних табли
чок на стільцях у читаль
них залах. У зв’язку з цим 
один із читачів бібліотеки 
невесело пожартував, що, 
очевидно, скоро іменні 
таблички появляться 
ящиках для сміття.

(АПН).

зі

різні, 
багатослі- 
думки то- 

говорилм а 
і «Сівача» 

комунар*

притаманні й 
иіровоградця

жеїш'я авторки, що «ма
тери не умирают, они, как 
добро; вечны», вселяло в 
кас надію на зустріч 
справжньою поезією.

Ян і з, Чормогор, регу
лярно надсипає вірші до - 
нашої студії Р. Матюха з 
Нозомиргородського райо
ну. Шкода лише, що всі 
вони аинонані поки на од
наково низькому 
Про їхні зади: 
в’я, інертність 
ЩО — ми ежа І 
огляді пошти 
(див. «Молодий _______г
за 13 травня цього рону). 
Ці ж зади 
поезіям
О. Кононениа та Антоніми 
Бабенко із села Мартоно- 
ші (Нозомиргородсьний ра
йон), Світлани Снігур із 
села Гурівки Долинського 
району, Тетяни Паламар
чук з Ульяновського райо
ну та І. Бондаря з Олек
сандрівни.

Музика слова. Відчути 
її — значить пізнати одну 
з найголовніших доріг у 
країну поезії. Багато ж -тз 
наших авторів наслухають 
цю музику неуважно. Для 
їхніх віршів характерні

Запрошуй

і
санаторій

римування типу «гнізда— 
сивина», «горизонту — ру
ту», збіг приголосних, ІЦО 
робить поетичні рядки не
зграбними, иеоковоршіми.

Як позбутися цих вад? 
Радимо, передусім, міцні
ше подружитися з літера
турою класичною й сучас
ною, читати уважно, ана
лізуючи текст.

Хочеться зауважити й 
таке. Більшість авторів 
присилає нам вірші в ру
кописах. Нерідко воші на
писані нерозбірливо, не
охайно. Красивий почерк, 
звичайно ж, не запорука 
оволодіння поетичною 
майстерністю. Та ні в якій 
роботі сумління не зашко
дить. А тим більше в твор
чості.

€зген ЖЕЛЄЗНЯКОЗ, 
член о5ласмогэ літе
ратурного оЗ'еднзння.

«Здоров’я»
В івано-фраііківському 

міжвузівському санаторії 
«Здоров'я» оздоровлюють
ся щороку близько 900 чо
ловік. Тут створено чудові 
умови для відпочинку і лі
кування студент ІЗ і викла-

ь
І?

Н а зн і м к у: 
ньому викладачеві 
сьиої мови Тамарі 
ТЮК дуже подобається 
мінеральна вода.

майбут- 
англій- 
НИКЯ-

Фотохроніка РАТАУ.

І

ФУТБОЛ

В о л ею арбітра
Чергазе турне «Зірка» закінчила з Уж- 

І городі зустріччю з місцевою «Говерлою». 
" Матч почався обопільним натиском. Пер

ший тайм не приніс успіху обом супер
никам. Після відпочинку на тринадцятій 
хвилині порушив правила наш захисник 
Володимир Хропов, і арбітр із Дніпро
петровська Ярослав Балииін призначив 
пенальті. Його чітко реалізували закар
патці. Не минуло й восьми хвилин, як

суддя з незрозумілих причин іще раз по
казав на одинадцятиметрозу відмітку. 
«Говерла* знову з успіхом — 2;0. Зміни
ти рахунок до фінальної сирени мали 
можливість Леонід Маслов і .Сергій Нес- 
ноз, та вони не справилися із завершаль
ними ударами. Отже, кірозоградці з Ров
но, Львова і Ужгорода не привезли 
жодного очка.

Таблиця на сьогодні має такий вигляд:

«Буковина» 
СКА К.
«Спартак» 
«Десна*» 
СКА Л.
«Суднобудівник»
«Говерла»
.«Авангарді»
«Кристал»
«Океан»
«Зірка»
«Стахаповець» 
«Фрунзеиець»

І М О «Кривбас» 17 14-18 14
«Нива» 17 16—19 13

17 27—11 24 «Атлантика» 16 16—24 13
16 25 — 11 23 «Поваг ор» 16 16 — 19 13.
16
16

20—9
22_ 7

23
22 «Металург» 17 21-26 13

16- 28—12 2'1 «Торпедо,» 16 13—24 12
17 20—10 21 «Поділля» І 5 <1_ 22 > 10
16 18—14 19 • «Шахтар» 16 12—30 IV
16 18—14 19 «Дніпро» 16' 15—24 9
17 21—20 17 «Колос» 16 1 1-22 9
18 15—14 17
15 11 — 15 17 Наступний вісімнадцятий тур — 10)
•16 9 — 12 16 червня. «Зірка » приймати«іе лідера зони
16 15-15 15 — «Буковину» з Чернівців,

чвввгтйРЕЯИвяя™"'
Перша програма

8 40 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 905 — ФІЛЬМ
*''лександр Пархомепки». 
1” Ю — Пісні про Батьяів- 
ь‘ііі!у. Концерт. По закінчеп- 
и! — Новини. 14.30 — Но-
*!'!«. 14.50 — До націонал ь- 

свяга Ісландії — Д‘-я 
*'А>І олошенігя республіки-
ьл г-лентазьііий телефільм 

стріч з Ісландією». 15.10 
Р : »м коїпдер г «Вереси >. 
І'..'-* •— «Армія Трясогузки». 
ь’’|,л’ для дітей. 16.50 —
"’^’»поносці трудової сла- 
““ гвлзіїарие про колектив 

Красі на Ростовсь- 
області 17.05 — Чем-

« адат СРСР з кінного спор-
< пам «

і 18.30 — У кожному ма-

• • по. праглії сі
“•області. 17.05

л ПІНИШ*
17.40 ■— 100-ріЧЧЯ и““ -

0. С. Пушкіну В Мос-<01! 1 і» гкукі, ' ‘-»■-‘V — А КОЗИНОМУ *’*“ 
ьі1',кУ «онде. 18.45 —СьОГОД-• / «піті «а па _  Жит і я

наук Ля- 
19.45 •—Ма.ченькип 
оркестру. 

<вк-
1 се-

світі. 19.00 
Академія 

( в’**0ї РСР. 
’»•'гл^І’ид03-для

— Телефільм 
контракт».

рія — «Нейлонова куртка*. 
21.00 — «Час». 21.35—«Лу

на». Веде передачу Г. Шер
гова. По закінченні — Сьо
годні у світі.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 —■ 

Док. телефільм «Паш Пів
денний»-. 10.30 — Художній
телефільм .«Народжена рево
люцією». 8 серія. 12.00 — 
«Народні таланти». 12.45 — 
Док. телефільм— «Сказання 
про землю путивльську*.. 
1Ь 00 — Новини. 16.15 —
«АбітурГєит-80». Дніпропет
ровський хіміко-техіюлогіч- 
ний інститут, 16.50 — Співає 
Юрій Гуляев. 17.05 — «Голо
сую за професію». 18.00 — 
К т «Інтерклуб». (Кірово
град). 19.00 — «Актуальна
камера». ’19.30 ’ •— Докумен
тальний телефільм. «Олім
піада зустрічає
19.50 — «Палітра». 20.4з — 
«На добраніч, діти!* 21.00 — 
«Чао». 21.35 — Співає тріо 
Маренпчів. 22.05 — Теле
журнал «Старт». По закін
ченні — Новини-

Перша програма
й 00 — «Час». 8 40 — Гім

настика. 9.05 - Телефільм 
«вигідний контракт», і сс 
ріл. 10.10 - клуб К НОПОДО- 
рожей. По закінченні — Но
ві пи 14.30 - Новини. 14.50 
-По Сибіру 1 
Споду- 15.45 =3 .Чого і я«

навчають в ПТУ. Про про
фесію будівельника. 16.30 — 
Шахова школа. 17.00 — Ко 
муністн Ізраїлю в боротьбі 
за справедливе розв’язання 
близькосхідної проблеми, 
інтерв'ю генерального сек
ретаря ЦК Комуністичної 
партії Ізраїлю тон. Меїра 
Вільнера. 17.20 — Відгук
ніться, сурмачі. 17.50 — До 
ювілею Татарської АРС1-*. 
Документальний телефільм 
«Радянській Татарії — 63 
років», 18.20 — Концерт мо
лодих співаків Татарії. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 — 
Подвиг. 19.30 — Знайомі ме
лодії. 19.55 — Телефільм 
«Вигідний контракт». 2 се
рія — «Зв'язковий». 21.00 — 
«Час». 21.35 — Документаль
ний екран. По закінченні — 
Сьогодні у світі.

Друга програма
10.00 — Новини. 10110 — 

«Слово-пісня». 11.15 — Ху
дожній телефільм «Народ

жена революцією». 9 серія.
12.50 — Наука—селу. «Нова 
техніка на заготівлі кормів.»« 
13.20 — Концерт. 16.00 — 
Новини. 16 10 — <ДАІ відпо
відає на запитання». 16 40
— «Концерт камерної музи
ки». 17.00 — Лялькова вис
тава «Філіпок». 17.50 
«День за днем». (Кірово
град). 18.00 — Телефільм.
(Кіровоград). 18.15 — «Об
рій». Молодіжна програма. 
(Кіровоград). 19.00 — «Ак
туальна камера». ІО.оО —» 
«Олімпійська естафета-. Ви
пуск 2. 20.30 — Концерт.
20 45 — сііа добраніч, діти!.» 
2І.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній телефільм «Кут па
діння». 1 серія. По закінчен
ні —. Новини,

Четвер, 19 червня
Перша програма

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Телефільм
«Вигідний контракт». 2 се
рія. 10.10 — «Золоті воро
та». Музична програма для 
дітей (ЧССН). По закінченні
— Новини. 14.30 — Повний.
14.50 — Документальні філь
ми «Завжди на варті». «Вн- 
сота-102-0». 15.40 — «Ар
мія Трясогузки знову о 
бою-. Фільм для дітей. 17.00
— Концерт хору російської 
Пісні Центрального телеба
чення і Всесоюзного радіо.
17.45 — Улюблені вірші. 
18.15 — з іменем -Леніна-, 
В І. Ленін про розвиток на,; 
ціоиальпих культур. 18.45
— Сьогодні у світі. .19.00 —'
Людина і закон. 19.30 —
Твори Ф. Шопена виконує. 
В. Крайнев. 19.55 — Теле
фільм «Вигідний контракт». 
З серія — «Покровитель». 
21.00 — «Час». 21.35 — Чем
піонат СРСР з футболу*. 
«Динамо-, (Тбілісі) — «Спар
так». У перерві — Сьогодні 
у світі.

Друга програма
10.00 — Новин«. 10.10 ’—і 

Концертний зал «Дружба»
10.45 — Худолшій телефільм
«Народжена революцию». 
10 серія 12.15 — Телеклуб
«Товариш*. 16.00 — Повніш.
16.10 — «Комсомольська
традиція». 17.20 —. Концерт

майстрів мистецтв України. 
18.00 — «Джерела». 18.30 — 
«Актуальна камера». 19 00 
— Чемпіонат СРСР з футбо
лу. «Динамо» (Київ) -— 
«Шахтар». У перерві — 
«Профспілки: наступ на
правопорушення». (К-дь
20.45 — «На добраніч. дітиЬ» 
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній фільм «Кут падіння». 
2 серія. По закінченні — 
Ііознпп.

Перша програма
8.00 — «Час». 8.40 — Гім- 

.пастпка. 9.05 — Телефільм 
«Вигідний контракт». З се
рія. 10.10 — Адреси моло
дих. По закінченні — Повн
ий. 14.30 — Новини. 14.50 — 
Твій труд — твоя висота. 
Документальні фільми
«Спадщииаі», «Зрілість». 
15 10 — Російська мова.
16.10 — Кубок СРСР з па
русного спорту. 16.25 — 
Спогади про Іспанію. Кон
цертна гірш рама. 16.50 — 
Умілі руки. 17.20 — О. Тнар- 
довськпй. «Країна Муравія». 
17 ЗО — Москва 1 москвичі. 
18.00 — Віїузяджспня в буд
ні. Історія без любові. 18.35 

■— Мультфільм «КІт-рпбал- 
ка». 18.45 — Сьогодні у сві
.ияитияЕЕйіииишииивввмввваивЕЗвиаявввивтвяввиваї

Редактор М. УСПАЛЕИКО-

ті. 19.00 — Народні мелодії,-
19.10 — Тележурнал <Спі«-і 
дружність». 19.55 — Теле
фільм «Вигідний контраст». 
4 серія — «Бумеранг». 21.00
— «Час». 21.35 — Естрад
ний концерт у Колонному 
залі Будинку спілок. 22.40
— Сьогодні у світі. 22.55 —4 
Міжнародна товариська зу-* 
стріч з баскетболу: збірна 
СРСР — збірна Італії. Чоло
віки.

Друга програма
10.00 — Нопіпгн. 10 10 ~< 

Концерт самодіяльноіо па-і 
родного ансамблю піст і 
танцю «Пролісок». 10.55 
Лялькова вистава. 11.45 —« 
«Палітра». «Галереї І. К. Ай- 
ваЗОПСЬКОГО — СТО РОКІВ»; 
16 00 — Новини. 16.15. —і 
<Абітурієнг*80». 1С-.50 —< 
«Землі господарі дбайливі»••• 
17.55 — Мультфільм. 18.00
— «Рік- п’ятий, завершаль
ний». 18.30 — Музичний
фільм. Уривки з оперег. 
19.00 — «Актуальна каме« 
ра>. 19.30 — «День за днем», 
(К-д). 19.45 — Телефільм
(К д). 20.00 —’ «Вечірня каз
ка». 20.15 — Чемпіонат
СРСР з легкої атлетики. І»а- 
гатзборегво. 21.00 — «Час*.- 
21.35 — До 70-рІччя з дня
народжений О. Т. Твардов< 
сытого. «Василь Тьопкії»». 
Фільм-ьпетвва. По закінчся« 
ні — Ііившіп.
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БОБРИНЕЦЬКИЙ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ТЕХНІКУМ 
ІМЕНІ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ 
В. В. ПОРИКАОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

на 1980—1981 навчальний рік

на денний і заочний відділи.
Технікум готує агрономів та агрономів по захисту 

рослин.
Крім основної кваліфікації, ножному випускнинові 

денного відділу присвоюють кваліфікації шофера яегно- 
вого автомобіля і тракториста-машиніста III класу.

Прийом: на денний відділ — на спеціальність «Захист 
рослин* * на 1 курс осіб, що закінчили 8—9 класів серед
ньої школи (строк навчання — 3 роки і 6 місяців), на 
II курс — на спеціальність «Агрономія» осіб, що закін
чили 10—11 класів середньої школи (строк навчання — 
2 роки і 6 місяців).

на 1980—1981
Училище гот>є кваліфікованих робітників для цукро

вої промисловості таких спеціальностей:
оператор центрифуги — токар по металу, иабирач ди

фузійних ножів—електрозварник (юнаки), сатураторник- 
маляр (дівчата),’апаратник варки цукру—слюсар (прий
мають осіб з освітою за 8 класів віком цід 15 років; 
строк навчання — Зроїш);

слюсар контрольно-вимірювальних приладів і автома
тики, апаратник дифузії — столяр (юнаки), апаратник 
випарювання — муляр, електромонтер (приймають осіб 
віком від 15, а па спеціальність «електромонтер» — від 
16 років з освітою за 8—10 класів; строк навчання — 2 
роки);

слюсар контрольно-вимірювальних приладів і автома
тики (приймають юнаків і дівчат віком від 17 років з 
освітою за 10 класів; строк навчання — 1 рік).

Вступники подають заяву на ім’я директора із зазна
ченням вибраної спеціальності, документ про освіту, 
паспорт або свідоцтво про народження, довідки з місця 
проживання, про склад сім’ї та медичну довідку (форма 
№ 286), шість фотокарток ЗХ‘1 см«

Вступники проходять співбесіду з членами припмаль-

Осіб, що мають стаж практичної роботи не менше 2 
років, військовослужбовців, звільнених у запас, та осіб, 
направлених на навчання за рахунок колгоспів, при ус
пішному складанні вступних екзаменів приймають до 
технікуму поза конкурсом.

і Осіб, які закінчили школу па «відмінно», зараховують 
без екзаменів.

І Для вступників організовано платні очні п заочні
І курси по підготовці до вступних екзаменів.І Заяви про вступ приймають па денним відділ у групи 
І на базі восьмирічної школи — з 1 червня по 31 липня, у 
І групп на базі середньої школи — з 1 по 14 серпня, па 
І заочний відділ — з 2 жовтня по ЗО листопада.

Вступники подають атестат або свідоцтво про закін- 
I чення школи (оригінал), медичну довідку (форма 
І № 286), чотири фотокартки розміром 3X4 см.
І Вступні екзамени:

на денному відділі — з 1 по 21 серпня, иа заочному 
І — зі листопада по 15 грудня.

Вступники складають екзамени:І на перший курс — з української мови (диктант), ма- 
I тематики (усно), на II курс — з української мови і лі- 
I тературн (твір), хімії (усно).
І Початок навчання: на денному відділі з 1 вересня 
І 1980 року, на заочному — з 2 січня 1981 року.
І Встигаючих учнів забезпечують стипендією. Відмінпп- 
I кн навчання одержують стипендію, підвищену на 25 про- 
I центів. Усім учням надають місця в гуртожитку.
І Заяви подавати па адресу: м. Бобрннець Кіровоград- 
I ської обл., провулок В. Порика, 4, сільськогосподар- 
■ ський технікум. Шляхи сполучення: залізнична станція 
І Кіровоград, автобус Кіровоград — Бобрннець.

Зам. 343.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № З

ХАРКІВСЬКИЙ ОРДЕНА ЛЕНІНА АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ М. Є. ЖУКОВСЬКОГО

ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ
на І курс таких факультетів:
літакобудівний — готує інженерів по конструюванню 

і виробництву літальних апаратів;
авіадвигунобудісний — готує інженерів по констру

юванню і виробництву двигунів літальних апаратів;
систем управління — готує інженерів по евіаприла- 

дах, системах автоматичного управління, прикладній 
математиці, автоматизованих системах управління ви
робництвом;

радіотехнічних систем — готує інженерів по констру
юванню і виробництву радіоапаратури і радіоелектрон
ного обладнання.

Приймають осіб обох статей віком до 35 років, що 
мають закінчену середню освіту.

Вступники складають екзамени: з математики (пись
мово й усно), фізики (усно), української або росій
ської мови і літератури (письмово).

Особи, нагороджені по закінченні середньої школи 
золотою (срібною) медаллю, або ті, що закінчили се
редній навчальний заклад чи середнє ПТУ з дипломом 
з відзнакою, складають вступний екзамен з математи
ки (усно). ч . -
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КАПІТАНІВСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 10

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

І

Особи, які мають у документі про середню освіту 
середній бал 4,5 (без округлень), складають вступні 
екзамени з математики (усно), фізики (усно). При скла
данні їх у сумі на 9 балів вони звільняються від даль
шого складання екзаменів.

Строк навчання — 5 років і 6 місяців.
Документи приймають з 20 червня по 31 липня.
Вступні екзамени — зі по 20 серпня.
З 1 липня працюватимуть безплатні місячні підготов

чі курси, з 15 липня — консультації з математики, фі
зики, української й російської мов і літератур.

1 Для студентів установлено стипендії: І—IV курси — 
55 крб., V—VI — 60 крб. Відмінникам виплачують під
вищену стипендію за особливі успіхи — встановлено сти
пендії: імені В. І. Леніна — 100 крб,,"імені М. Є. Жуков
ського — 80 крб. на місяць.

Іногородніх забезпечують гуртожитком.
Адреса інституту: м. Харків-191, вул. Чкалова, 17.
Довідки по телефону 44-23-13. їхати: трамваями №№ 

7, 12, 22 — до зупинки «Лісопарк», тролейбусами №№ 
12. 16, 17 — до зупинки «Авіаінститут».

• - п ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.

'Л;

І

І

навчальний рік.
ної комісії, час якої буде вказано у виклику або при 
подачі документів.

Учнів зі строком навчання 2—3 роки забезпечують 
безплатними харчуванням, одягом, взуттям, комплектом 
білизни, вони одержують 33 проценти заробітку під час 
виробничої практики.

Учні зі строком навчання 3 роки одержують по закін
ченні училища атестат про середню освіту і атестат за 
вибраною спеціальністю.

Учні зі строком навчання 1 рік одержують стипендію 
в розмірі 30 крб. на місяць, відмінники — підвищену на 
25 процентів, під час практики їм виплачують 33 про
центи заробітку.

Учнів з числа випуеннинів дитячих будинків, сироти, 
діти інвалідів Вітчизняної війни І і II груп забезпечу
ють безплатними харчуванням, 
одягом, гуртожитком (у першу 
стипендію.

При училищі працює заочна
ним строком навчання..

Початок занять з 1 вересня.
Адреса училища: Кіровоградська обл., Новомнргород- 

ський район, с. Капітанівка.

і І і II груп забезпечу- 
обмундируваннпм, спец- 
чергу), нони одержують

школа для груп з 2-річ- *

ДИРЕКЦІЯ.
гемзаззж

ОГОЛОШУЄ
НАБІР УЧНІВ

на 1980—1981 навчальний рік.
Училище готує кваліфікованих робітників для вироб

ничого об’єднання «Олексаидріявугілля» з числа юна
ків і дівчат, що мають середню осніту.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
машиніст гірничо-виймальних машин (строк навчання 

— 1 рік, стипендія — 129 крб. па місяць);
електрослюсар підземний (строк навчання — 1,5 ро- 

ку, стипендія — 129 крб.);
машиніст електровозів підземний (строк навчання — 

1,5 року, стипендія — 129 крб.);
машиніст електрог озів для вугільних розрізів (строї: 

кавчання — 1 рік, стипендія — 100 крб.);
машиніст екскаваторівхДля вугільних розрізів (строк 

навчання — І рік, стипендія — 100 крб.);
апаратник вуглезбагачення для брикетних фабрик, 

токар по металу, електрослюсар промислового устатку
вання (строк навчання — 1 рік, стипендія — 85 крб.);

автослюсар-шофер, слюсар-сантехнік, слюсар-рсмонт- 
ник (строк навчання — 1 рік, стипендія — 72 крб):

слюсар-інструментальник, наладчик верстатів (строк 
навчання — 1,5 року, стипендія — ЗО крб.);

продавець промислових і продовольчих товарів (строк 
навчання — 1 рік, стипендія — 30 крб.);

кухар громадського харчування (строк навчання — 2 
роки, стипендія — ЗО крб.).’

З освітою за 8—9 класів приймають учнів на такі 
спеціальності:

токар по металу, автослюсар (строк навчання — 2 ро
ки). Учні перебувають на державному утриманні.

Під час виробничої практики учні гірничих спеціаль
ностей додатково до стипендії одержують 50 процентів 
заробітку, інших спеціальностей — 33,3 процента. Від
мінники одержують стипендію, підвищену на 25 про
центів, а ті, іцо вчаться на «4» і «5», — на 15 процентів.

Іногородніх забезпечують гуртожитком.
Вступники подають заяву па ім’я директора училища 

із зазначенням вибраної спеціальності, документ про 
освіту, свідоцтво про народження, 4 фотокартки 3X4 см, 
характеристику, медичну довідку.

Початок занять з 1 вересня.
АДРЕСА УЧИЛИЩА: 317921, КІРОВОГРАДСЬКА 

ОБЛ., м. ОЛЕКСАНДРІЯ, пл. КІРОВА, 18.
ДИРЕКЦІЯ.

ЮНАКИ І ДІВЧАТА!
Якщо ви хочете здобути середню освіту і набути 

спеціальності, вступайте до Оникіївського сільського 
середнього професійно-технічного училища № 7і

ОГОЛОШУЄТЬСЯ НАБІР

на 1980—1981 навчальний рік

на спеціальності:
транкторист-машиніст широкого профілю і водій ав

томобіля категорії «С» (учні дістають середню освіту і 
спеціальність; строк навчання — 3 роки),

тракторист-машиніст III класу (строк 
рік),

тракторист-машиніст III класу (строк 
місяців),

тракторист-машиніст для роботи на
і Т-150К (строк навчання — 1 рік).

Училище приймає: на трирічне навчання — юнаків і

НЗЕЧоННЯ

навчання

тракторах

— 1

— 8

Т-150

дівчат, що мають освіту за 8 класів, на однорічне—юна- 
нів і дівчат, що мають освіту за 8—10 класів.

Випускники 10 класів і воїни Радянської Армії, звіль
нені в запас навчаються за скороченою програмою 8 мі
сяців і одержують стипендію в розмірі 96 карбованців 
на місяць.

Учнів забезпечують гуртожитком, харчуванням, вихід
ним і робочим сдягом, вони одержують стипендію. 
Учні, які закінчили училище на «відмінно», /лають право 
вступу до вузів поза конкурсом.

Початок занять з 1 вересня і далі — в міру комплек
тування груп.

Вступники подають заяву на ім’я директора, автобіо
графію, документ про освіту, довідки з місця прожи
вання і про склад сім’ї, медичну довідку, чотири фото
картки 3X4 см.

Адреса училища: 317051, Кіровоградська обл., Мало- 
внсківський район, с. Оникісве.

їхати автобусами: Кіровоград—Плетений Ташлик (че
рез Оникісве) і Мала Виска — Оникісве.

Зам. 340. ~

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ТЕХНІКУМ МЕХАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
■г

ДИРЕКЦИЯ.

*

Технікум готує: на відділенні «Механізація сільського 
господарства»—тєхніків-механіків по експлуатації та ре
монту тракторів, автомобілів і сільськогосподарських 
машин (на базі 8 класів і середньої школи); на відділен
ні «Механізація та електрифікація тваринництва» —— 
техніків-електромеханіків по монтажу, експлуатації й 
ремонту машин та електрообладнання тваринницьких 
ферм (на базі 8 класів); на відділенні «Бухгалтерський 
облік у сільськогосподарському виробництві» — бухгал
терів сільськогосподарських підприємств (на базі 8 кла
сів та середньої школи).

Вступники складають екзамени«
на баз[ 8 класів — з математики (усно), української 

або російської мови (диктант); на базі середньої школи 
? математики (усно), укратнсьної або російської мо

ви і літератури (твір).
Відмінників навчання зараховують без вступних ек

заменів.
Строк навчання на відділеннях: «Механізація сільсь

кого господарства» та «Механізація й електрифікація 
тваринництва» на базі 8 класів — 3 роки і 10 місяців,на 
базі середньої школи — 2 роки і 8 місяців; «Бухгалтер
ський облік у сільськогосподарському виробництві» на 
базі 8 класів —- 2 роки і 10 місяців, на базі середньої 
школи — 1 рік і 10 місяців.

на 1980—1981 навчальний рік денного навчання.

Заяви приймають:
на базі 8 класів — по 31 липня,
на базі середньої школи — по 14 серпня.
Вступники подають заяву, свідоцтво (атестат) про 

освіту (оригінал), довідку про стан здоров’я (формо 
№ 286), 6 фотокарток 3X4 см, виписку з трудової (кол
госпної) книжки (для осіб, що працювали не менше од
ного року). Свідоцтво про народження, паспорт, вій
ськовий квиток (приписне свідоцтво) пред’являють осо
бисто.

Вступні екзамени — з 1 серпня.
Почаюк навчання з 1 вересня.
Всіх учнів нового прийому забезпечують гуртожит

ком.
При технікумі є заочний відділ зі спеціальностями: 

«Механізація сільського господарства», «Бухгалтерсь
кий облік у сільськогосподарському виробництві».

При закладі з 14 липня працюватимуть - підготовчі 
курси.

Адреса: 316050, м. Кіровоград, вул. Волкова, 11, 
приймальна комісія.
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316050, МСП

м. Кіровоград,

вул. Луначарського, 36.

еідділ листів 1 масової роботи, відділ 
пропаганди — 2-45 36; відповідальний 
оЄ1сРоІаР>. вфДІл учнівської МОЛОДІ — 
/-лб-87; ВІДДІЛ комсомольського життя, 
відділ військово патріотичного вихо
вання та спорту — 2-45-35; фотолабо- 
3Л(Л}О!?3П “ 2-56-65; нічна редакція —

Друкарня Імені Г. М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України, 
м. Кіровоград, вуп. Глінки, 2.
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