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КІРОВОГРАД. ОБКОМ КОМСОМОЛУ. 
УЧАСНИКАМ ФІНАЛУ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ 
ВІЙСЬКОВО-СПОРТИВНОЇ ГРИ «ОРЛЯ».

ДОРОГІ ЮНАРМІЙЦІ!

СЕРДЕЧНО ПОЗДОРОВЛЯЮ ВАС З ВІДКРИТТЯМ ФІНАЛУ 
ГРИ «ОРЛЯ». УПЕВНЕНИЙ, ЩО ВІН СТАНЕ СПРАВЖНІМ СВЯ
ТОМ ЮНИХ ПАТРІОТІВ, ОГЛЯДОМ СИЛИ І МУЖНОСТІ, ПРО
ДЕМОНСТРУЄ ГОТОВНІСТЬ ДО ПРАЦІ І ОБОРОНИ НАШОЇ 
БАТЬКІВЩИНИ.

БАЖАЮ ВСІМ ЮНАРМІЙЦЯМ УСПіХІВ У НАВЧАННІ І ПРА
ЦІ, У ВИКОНАННІ РІШЕНЬ XVIII З’ЇЗДУ КОМСОМОЛУ. ТРИ
МАЙТЕ РІВНЯННЯ НА БАТЬКІВ І ДІДІВ, УЧІТЬСЯ В НИХ ПО- 
ЛЕНІНСЬКИ ЖИТИ, БОРОТИСЯ І ПЕРЕМАГАТИ.

Командуючий Всесоюзною грою «Орля» двічі Герой 
Радянського Союзу льотчик-космонавт СРСР генерал- 
лейтенант авіації Г. Т. БЕРЕГОВИЙ.

У ЦК Компартії 
України

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ 
УКРАЇНИ ПРИЙНЯВ ПОСТАНОВУ 
«ПРО 60-РІЧЧЯ І З’ЇЗДУ КОМУНІСТИЧ
НОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ».

У 1978 році, підкреслюється в пій, минає 
60 років І з’їзду Комуністичної партії (біль
шовиків) України. З’їзд, який відбувся 
5—12 липня 1918 року в Москві, завершив 
процес об’єднання більшовицьких організа
цій України па основі ленінських ідеологіч
них, організаційних і тактичних принципів. 
Створена під безпосереднім керівництвом 
ЦК РІ\П(б), В. І. Леніна як складова части
на єдиної партії комуністів. Комуністична 
партія України завжди була і є вірною 
опорою Центрального Комітету КПРС, 
неухильно проводила і проводить у життя 
її леїґінську генеральну лінію.

Па чолі з комуністами трудящі України 
разом з робітниками і селянами всієї країни 
розгромили внутрішню контрреволюцію та 
іноземних інтервентів, відстояли завоюван
ня Жовтня. Цілковитого ідейного і політич
ного краху зазнали українські буржуазні 
націоналісти. Послідовно відстоюючи єд
ність партійних рядів, комуністи України, 
як і вся наша партія, вели непримиренну 
боротьбу проти їроцькізму, правого і «лі
вого» опортунізму, паціонал-ухильнпцтва 
та інших антипартійних течій і груп.

Компартія України очолила рух трудя
щих республіки за об’єднання Української 
РСР з іншими братніми республіками в єди
ну багатонаціональну державу — Союз 
РСР. У братній сім’ї народів Радянська 
Україна досягла всебічного розквіту. Інду
стріалізація, колективізація сільського гос
подарства, культурна революція забезпечи
ли перемогу соціалізму в СРСР, яскраво 
розкрили невичерпні творчі можливості і 
таланти людини праці, велику життєдайну 
силу ленінської національної політики 
КГ1РС.

Вірність українського народу ідеалам ко
мунізму, полум’яний патріотизм та інтерна
ціоналізм з величезною сплою проявились 
у суворі роки Великої Вітчизняної війни і 
відбудови зруйнованого фашистами народ
ного іосподарства.

Найважливішим підсумком титанічної 
роботи партії і народу стала побудова в 
нашій країні розвинутого соціалістичного 
суспільства, створення першої в світі за
гальнонародної соціалістичної держави. Ри
си зрілого соціалізму характеризують сьо- 
юдні все обличчя Української РСР.

її досягнення в соціально-економічному і 
культурному розвитку, ленінські принципи 
справжнього народовладдя, національно- 
державного будівництва знайшли закріп
лення в новій Конституції УРСР, розробле
ній на основі Конституції СРСР.

Історичний досвід з усією переконливістю 
підтверджує, що життєдайним джерелом 
сили і успіхів Компартії України — надій
ного загону ленінської партії є її непохитна 
вірність марксизму-лейінізму, пролетарсько
му інтернаціоналізму, нерозривний зв’язок 
з трудящими.

У постанові ІДК Компартії України під
креслюється, що 60-річчя І з’їзду КП(б)У 
слід відзначити як важливу політичну по
дію в житті Компартії України, всього ук
раїнського народу, як складову частину 
організаційно-пропагандистської роботи, що 
проводиться в республіці в зв’язку з 75-річ- 
чям 1Г з’їзду РСДРП.

Обкоми, міськкоми, райкоми партії, пер
винні паріорганізації роботу по підготовці 
до 60-річчя І з’їзду Компартії України по
винні спрямувати па дальше підвищення 
політичної і трудової активності комуністів, 
всіх трудящих республіки, успішне вико
нання рішень XXV з’їзду. КПРС, завдань, 
що випливають з доповідей і виступів това
риша Л. І. Брежнєва.

Важливі і відповідальні завдання постав
лені перед засобами масової інформації, 
зокрема, перед місцевою пресою.

ОСТАННІЙ 
ШКІЛЬНИЙ

А шкільний дзвінок завжди чо
мусь називають веселим. Мабуть, 
і справді, всі десять років спів 
його був саме таким для кожного 
школяра. Він кликав їх на цікаві 
уроки та безтурботні перерви, він 
дарував їм довгі канікули і жада
ні зустрічі з друзями. Він і сам 
став другом для них. Справжнім, 
добрим, принциповим.

А вчора у веселому співі дзвін
ка був смуток. Бо він, дзвінок, 
прощався зі своїми друзями. Він 
був останнім. Останнім для два
надцяти тисяч десятикласників на
шої області. І для вісімдесяти п’я
ти десятикласників середньої 
школи № 19 м. Кіровограда він 
теж був останнім. А вони, вісім
десят п’ять, — перші. Перші ви
пускники цієї школи, яка два роки 
то/лу відчинила свої двері для 
юних жителів нового мікрорайону 
міста. І яка на все життя стала їм 
рідною. Як стане рідною і для 
першокласниці Оленки Зелєвої, в 
руках котрої трепетав учора дзві
нок. Останній для перших.

Фото В. КОВПАКА.

РІК УДАРНОЇ ПРАЦІ

ШЕФИ- 
ВСЕ УЧИЛИЩЕ

Нещодавно сад колгоспу 
імені Ілліча залунав голоса
ми десятків юнаків і дівчат. 
Це учні Капітанівського 
профтехучилища № 10 при
йшли сюди на суботник. 
Прийшли ділом підкріпити 
ініціативу «60-річчю ВЛКСМ 
— 60 ударних днів у під
шефних господарствах ра
йону!», з якою ще на по
чатку року виступила ком
сомольська організація на
вчального закладу. Першо
го дня роботи в рахунок зо
бов'язання учні обкопали 
близько тисячі фруктових 
дерев, познімали з них гу
сінь.

О ЗАВІРЮХА, 
завідуючий відділом 
комсомольських орга
нізацій Новомиргород- 
ського райкому ком
сомолу.

СЛОВА ДОДЕРЖУЮТЬ 
ПО-КОМСОМОЛЬСЬКОМУ
Серед 32 комсомольсько- 

молодіжних бригад у соціа
лістичному змаганні на 
честь 60-річчя Ленінського 
комсомолу попереду йде 
бригада Анатолія Скарбо
вого з механоскладального 
цеху № 2. По-ударному тру
дяться верстатники цього 
колективу. При зобов'язан
ні місячний план виконува
ти’ на 120 процентів за пер
ший квартал вони довели 
цей показник до 168 про- 

•-центів.
В. КУЛИК, 

заступник секретаря зав
кому комсомолу заводу 
«Червона зірка».

Партія і комсомол виховують молодих громадян 
нашого суспільства вірними синами і дочками Радян
ської Вітчизни, стійкими борцями за справу комуніз
му. Ці якості втілюються у великі діла мільйонів лю
дей, примножують могутність Батьківщини і добро
бут народу.
(З промови Л. І. Брежнєва па XVIII з’їзді ВЛКСМ).

До отчої слави

* РЕПОРТАЖ З ОБЛАСНОГО ФІНАЛУ ВСЕСОЮЗНОЇ 
ВІЙСЬКОВО-СПОРТИВНОЇ ГРИ «ОРЛЯ» ЧИТАЙТЕ НА 2-й СТОР.
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«...A МРІЯ У НАС ПРО ВЕСНИ»
ф Репортаж з обласного фіналу Всесоюзної 

військово-спортивної гри «Орля»?,
Вони виходили на плац як 

справжні воїни — стрункі й 
підтягнуті, міцні й завзяті, у 
формі юнармійців, у сол
датських пілотках та бере
тах. Шикувалися в шеренги, 
складали рапорти команди
рам відділень і гордо кро
кували перед колишніми 
фронтовиками. У кожного 
загону своя пісня — про 
Радянську Армію, про и 
ззитяжців. Пісні, які наро
дилися в роки громадян
ської і Великої Вітчизняної 
воєн. Лунали пісні-марші, 
що їх подарували їм їхні 
старші брати, які нині слу
жать у Збройних Силах 
Країни Рад.

Командири відділень від 
імені сзоїх товаришів обі
цяли воїнам-фронтовикам;

— Ми будемо схожі на 
вас, зірних синів Радянської 
Вітчизни. Ми готуємось до 
випробувань, щоб стати на 
зоряному кордоні Батьків
щини...

Кожен із них — значкі
вець ГПО або спортсмен- 
розрядник, кожен склав за- 
лїк з фізичної та військово- 
тзхнічйої підготовки. І ось 
тут, на обласному фіналі 
Всесоюзної військово-спор
тивної гри «Орля», вони'ма
ли ще раз продемонструва
ти свої майстерність і вмін
ня. Щоб визначити, чий за
гін першим стане на правий 
фланг. Юнармійці поспіша
ли на вогневий рубіж, а над 
їхніми шеренгами розкри- 
люаалось червоне полотни
ще з написом: «Ми мрією 
про мир живемої»

Командир відділення се
редньої школи N2 4 м. Кіро
вограда не таккй, як в ар
мії, — тут не юнак, а дізчи- 
на-комсомолка Олександра 
Ліщименко. Бо це тільки 
гра, цікава, зесела й серйоз 
на гра.

Але діачина-командир нз 
поступається перед хлопця
ми. її відділення було най
кращим під час огляду пісні 
і строю.

А хто ж сильніший, чий

ся всі її товариші по команді. 
Віджимання рук з упорі. 

Знозу «сенсація» — учени
ця середньої школи № 4 
м. Кіровограда Тетяна Іль- 
ченко дизує воїнів-шефів— 
віджалася 101 раз. Додамо, 
що й у тиру вона була се
ред лідерів — вибила 46 
очок з 50 можливих, пере
кривши норматив на золо
тий значок на 12 очок.

Серед хлопців похвали 
заслуговуваз учень Кірово
градського профтехучили
ща № 8 Григорій Жизиць- 
кий, котрий підтягнувся на 
перекладині 25 разів і ки
нув гранату на 53 метри. 
Про нього потім сказали:

— Відмінник навчання 
Григорій Живицький — гро
мадський інструктор по 
спорту, він багатьом своїм 
товаришам допоміг підготу

загін буде завзятішим далі? 
Кросова дистанція. Тут від
значилися комсомольці 
Світлозодської середньої 
школи N2 4. І найбільше де
в’ятикласниця Наталя Фа
деева — на п’ятисотметрівці 
зона фінішувала з результа
том 1 хвилина 25 секунд. 
Кращий показник дня. І з 
нею намагалися порізняти-

ватися до складання нор
мативів ГПО. Григорій — 
серед організаторів масо
вих спортивних змагань з 
училищі. Він спортсмен- 
розрядник, приклад для інг 
ших.

Так і про учня Кірово-. 
градського профтехучилища 
М» 2 Олександра Ілюхіна. 
дев’ятикласника Володими- 
рівської середньої школи

Кіровоградського району 
Леоніда Ьазика, чемпіонів 
Черзоновершської _ серед
ньої школи Компаніївсьиого 
району з багатоборства ГПО 
ііасиля Бережного і Зіктора 
Гончарова, ученицю Олек
сандрійського профтехучи
лищ? ?& 7 Валентину Книж
ник.

Дано старт пімлбінованіи 
естафеті. Тут перемотс »ом, 
хто найбільш спритний і ви
нахідливий, хто вміє зібрати 
сили і зорієнтуватися на лі
нії перешкод так, щоб уся 
команда діяла злагоджено і 
стрімко йшла до фінішу. І -з 
цьому виді змагань найбіль
ше пощастило команді Чер- 
воноасршської середньої 
школи.

Старти тризали три дні. 
А коли між ними була па
уза, її заповнювали теж ці
кавими й корисними видо
вищами. Спортсмени-дтса- 
афіаці запросили юнармій- 
ціа на свій аеродром, і 
учасники гри мали нагоду 
побачити затяжні стрибки 
парашутистів. Зустрілися 
вони з воїнами Кіровоград
ського гарнізону, відмінни
ками бонової і політичної 
підготовки.

До останнього виду зма
гань судді не могли перед
бачити, хто буде перемож
цем, —.на всіх етапах по
руч ішли два загони — юн- 
армійці із Сзітловодська та 
середньої школи № 4 м. Кі
ровограда. І навіть під час 
підбиття підсумків гри 
важко було судити, хто най- 
сильніший. Та зсе. ж попе
реду кірозоградці — всьо
го на одне очко вони випе
редили сзітлозодців. А на 
третьому місці були пред
ставники Черзоновершської 
середньої школи.

їм вручали кубки і грамо
ти обкому комсомолу, при
зи та пам’ятні сувеніри. 
І знову шикувалися загони 
юнармійців, ішли, карбуючи 
крок, перед ветеранами 
війни. І несли червоне по
лотнище з написом: «Ми 
мрією про мир живемо!»М. ШЕВЧУК.

Фото В. КОВПАКА.

ТА що там про нас писати до 
газети? — зннзаз плечима 

зоотехнік першого відділка радгоспу 
«Олександрійський» Іван Купріяио- 
вич Ба-шпський. — Нічого писати, і 
все. Бо мп працюємо цього- року, 
м’яко кажучи, не дуже активно.

Під словом «ми» треба вважати 
колектив доярок відділка, який то
рік надоїв у середньому від корови 
майже 3500 кілограмів молока. 1, 
звісно' зоотехнікові прикро, що НІШІ 

МТФ порівняно з минулими рока
ми не виконує планів виробництва і 
заготівель молока.

— Навіть у неврожайному 1975-му 
мали ми значно вищі надої в що 
пору, —’признається Іван Купрія- 
нович.

Як же сталося, що торік за спри
ятливих для виробництва кормів 
умов у радгоспі фактично не ство
рили достатнього їх запасу?

— Кою це торік хвилювало? — 
здивованим чи невдоволенню го.іо-
сом питає се
редніх літ 
доярка. — Ке
рівництво пе
ремінялося, як
погода ран
ньої весни. 
Зрештою, ма
буть, і спила-
ти ні з кого 
було. А моло
ко давай!..

З початку 
минулого літа

і і.її. Мо.; іяв, Пршммо, внески пла
тимо регулярно. А що ще треба?

МаДуть, треба більшого, коли на 

фермі палю строкаті надої. Якіцо 
передова доярка Марія Іваниченко 
одержала торік від кожної свосі 
корови 4777 кілограмів молота, 
Ганна Тсрещук — 4002, то в ба: 
тьих групах річна продуктивність 
корів не перевищувала 2800—2908 
кілограмів. Хтось, може, закине, щч 
цей показник — вищий від середньо- 
обласною. Так. Але ж на фермі п. е- 
міние стадо, асі тварини виключно 
червоної степової породи. 1 ніхто не 
скаже, що Марії Іваиичешіо дібра
ли в групу тільки високоудійних ко
рів. Ту г кожна доярка щороку до
бирає собі В групу П .’ТОЛІВ. 1 ПІНІ- 
дуктивність групи значною мірою 
залежить від старанності доярки, 
гід її вміння роздоїти первістку.

Тим часом не доводиться чекати 
високої віддачі від групи, котру
нроіигом року доглядає кілька гос-

ВИ ЗОБОВ'ЯЗУВАЛИСЬ...

А ТОРІК -
НЕ ХВИЛЮВАЛО...
• Адреса перевірок виконання 
соціалістичних зобов’язань — 
радгосп «Олександрійський».

косили куку
рудзу на зе
лений корм, 
інші культу
ри. А про по
жнивні ПОСІВИ
спеціалісти не подумали. Під осінь 
уже годували стадо тією кукуруд
зою, яку мали покласти в силосні 
траншеї. Сіно попріло під дощами. 
Отож гидували корів переважно 
соломою і не завжди свіжим жо
мом, а силос був неначе святковим 
еоідом. . Інше нещодавно до раціо
ну ввели 2а кілограмів зеленої ма
си — почали косити озиме жито. 
Надої трохи підвищились, та все 
одно ферма виробляє щодня 34 
центнери молока, хоча завданням 
передбачено надоювати 36 Державі 
недодають щодоби 2,5—3 центнери 
продукції. За чотири місяці недо
одержали 17 тонн молока, державі 
заборгували 23,7 тонни.

— А в попередні роки о такій по
рі ми вже на -1U—5U тонн перевико
нували план, — каже зоотехнік.

Па цій фермі працює невеликий 
комсомольсько-молодіжний колек
тив, де групкомсоргом Валентина 
Столяревій. Усі п’ять членів колек
тиву заішлтг в одному корпусі. Тут, 
здається, і корови найкраще догля
нуті, і проходи чистіше підметені, і 
сгіші дбайливіше побілені. Немає 
до дівчат претензій — трудяться 
нони сумлінно. Але ж скільки їх? 
Усьою п’ятеро. Комсомольців ІЗ НИХ 
троє — Валентина, Євгенія та Гали 
і-.а Журавські.

І тут претензії до комітету комсо
молу радгоспу. Враження іаке, що 
ком со м ол ьсько - м олод і жн и й колек
тив створили тут для форми. Про 
внутріспілкову роботу ніхто з дів- 
чаї нічого певного сказати не міг: 
на зборах їм майже не доводиться 
бувати, бо проводять їх тоді; коли 
на фермі вечірнє доїння. Рідко ви- 
паде, що збори проходять у внхід-

СОФІЯ. З великим ус
піхом проходять Дні 
Москви в Софії. Велику 
увагу привернула ви
ставка «Москва — сто
лиця СРСР». У софій
ському кінотеатрі «Сер- 
дика» почався тиждень 
радянських фільмів. На 
підприємствах столиці 
НРБ відбуваються хви
люючі зустрічі з пред
ставниками москов
ських трудящих. У 
спортивних залах про
ходять змагання спорт
сменів Москви і Софії.

БАЗЄЛЬ. Тут закінчи
лась Всесвітня конфе
ренція за ліквідацію ра
сизму і расової дискри
мінації, скликана з іні
ціативи Всесвітньої Ра
ди Миру. її учасники 
обговорили широке ко
ло питань, зв’язаних з 
мобілізацією світової 
громадської думки на 
підтримку боротьби на
родів за повне викоре
нення расизму і апар
теїду.

ПАРИЖ. Одностайним 
прийняттям «Звернен
ня до спеціальної сесії

гіодарів Часто-густо буває, що кіль
кох груп взагалі доїти нікому. Тоді 
тваринниці гуртом, хто сумлінно, а 
хто й так-сяк, попорають стадо. 
Звідси — кругленькі суми недоодер
жаних коштів, а то й збитків. Так,з 
початку року радгоспові- не зарахо
вано IU тонн молока через низьку 
і’іоіо жирність — поспішаючи, ви
падкові на фермі люди недодоюіоі ь 
корів. Цс відбивається на результа
тах роботи всього колективу.

Отже, плинність кадрів на фермі 
давно вже стала для керівниціва 
проблемою номер один, але розв’я
зати її не поспішають. А комітет 
КОМСОМОЛУ не взяв під свій контроль 
якості роботи колективу, де працю
ють і комсомольці.

...Недавни прийшла на ферму ком
сомолка Люба Мальована. Дівчина 
вже встигла зарекомендувати себе 
працьовитою, зібраною, меткою. 
Однак спілчани не квапляться 
прийняти її в комсомольську групу, 
в комсомольсько-молодіжний ко
лектив.

— Вона ще нс стала до пас па об
лік, — пояснює групкомсорг. — А 
працює в іншому приміщенні.

Цс наче на іншій фермі або в ін
шому селі...

Комсомольсько-молодіжний ко
лектив тут — звичайна формаль
ність. А про ТС, ЯКІ у нього функції» 
яка роль у збільшенні виробництва 
молока і підвищенні ного якості» 
давно забули Комсомольці, пра
цюючи добре, вважають, що цьою 
вже досить. Але ж ферма відстає! 
То чи ж виконають вони своє зобо
в'язання — надоїти в рік ювілею 
Ленінського комсомолу по 3500 кі
лограмів молока від корови? Адже 
честь колективу — то і їхня честь.Р. МАРЧЕНКО.

по роззброєнню» завер
шилася тут національ
на зустріч по роззбро
єнню, скликана з іні
ціативи французького 
руху за мир. Представ
ники різних політичних 
партій, громадських 
організацій і профспі
лок рішуче засудили 
«вклад» західних дер
жав і багатонаціональ
них монополій у безум
ну гойну озброєнь.

КАБУЛ. У Демокра
тичній Республіці Аф
ганістан триває процес 
зміцнення народної 
влади, яка ліквідувала 
в ході нвітневої рево
люції старий режим ко
рупції і експлуатації. В 
різних районах країни 
проходять народні мі
тинги і збори. їх учас
ники виступають на 
підтримку нового демо
кратичного уряду.

ЛОНДОН. Зупинились 
конвейєри на одному з 
автомобілебудівних за
водів компанії «Брітіш 
лейланд» поблизу Бір
мінгема. Близько 2 ти
сяч трудящих підприєм

ства оголосили страйк, 
вимагаючи збільшення 
заробітної плати.

ВАШІНГТОН. Амери
канці, яких останнім 
часом буквально за
хлеснула нова хвиля 
зростання цін на спо
живчі товари, невдовзі 
будуть змушені плати
ти більше і за поштові 
послуги. Згідно з поста
новою поштової служ
би США з 29 травня по
дорожчають поштові 
марни, вартість листі
вок зросте майже на 
третину, а відправка 
посилок стане дорож
чою на 36,8 процента.
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ДОБРОТА
ЛЮДСЬКА

Дивлюсь я в дзеркало джерельне 
І ніби бачу там на дні:
Душі земної щедрі зерна 
Яіггарять сонячно мені
У кожнім камені — споруди, 
У кожнім пагоні — житія.
Які чудові наші люди, 
Що пишуть книгу майбуття. 
Повік дивитись так у воду. 
Широка хвиля, гладь ясна. 
Душа великого народу. 
Щедрота добра ця земна.
Хан з-п'д ступні водиця ллється, 
Немов березовий напій.
Де доброта людська нап'ється, 
В щедроті купана земній,

КОЛИ МЕНЕ 
ПРИЙМАЛИ 
В КОМСОМОЛ 

Весняний цвіт стелили яблуні ДО НІГ, 
Тривога в «рудих ластівкою билаш»> 
Як вперше стала на райкомівський 

поріг, 
Рум'янцем ніжним щоки заюрілись. 
Медами пахло в небі. Явори 
Своїх пісень замріяно співали.
О, незабутній день квітневої пори, 
Коли мене до лав івої.х приймали. 
Мі«"« літре буйний, молодість ясна, 
Ти долі дав моїй квиток багряний. 
Навік з іобою нас звела весна, 
О, комсомоле, бра «є мій коханий.

Людмила ПОПЧУК.
с. Защита

Шовомнргородського району.

II О К Т10 Р н
і знову плеск іравневиих вечорів,
І зустрічі, й ожплі сподівання.
І серця наболілого вагання.
І блиск очей, і трепет юних брів.

І срібло мови дивної твоєї. 
Жага життя, і в скронях серця грім.
1 рук твоїх схололих дві лілеї, 
Що зігрівав я подихом своїм.

• Степан ШЕВРЯК08.

емт Голованівськ.

Мамо, мені треба з тобою по
говорити. — Ганка дивилася на ма
тір почервонілими очима.

Олена І Істрівна, вчителька почат
кових класів, сорокап’ятирічна, але 
вже помітно прив’яла жінка, гляну
ла на доньку, і все їй стало зрозу
мілим. Застукотіло серце у матері. 
ОЛ і вона дочекалася сурм у своє
му дворі. «Хан же щастить тобі, 
моя одиначко!»

— Чого ж ти хочеш?
— Я... того, що її він.
— Дала йому слово?
— Знаєш, мамо, мені здається, що 

я дала його ще тоді, коли ми впер
ше зустрілися на вулиці. А вій ка
же, що не чув мого слова.

— Отже, ти йому прямо ще нічо
го не сказала?

— Мабуть, ні.
— Чому? Вагаєшся?
— Вагаюся.
— У чому ж сумніви?
— Мамо, вибач мені. Але ж... У 

мене майже нічого немає...
Це була свята правда. У Олени 

Петрівни зарплата ніколи не була 
високою. Та найбільших втрат їх
нім сімейним статкам завдав Андрій 
Трифонович, батько Ганки.

Винятково талановитий педагог, 
художник і співак, він мав змогу 
далеко піти. Але згубила його без
межна товариськість. І досі живе в 
селі Микола Безураб; людина мало
зрозуміла, як і його прізвище. По
стійно водиться у Миколи винце. 
Там і прнсмокгався до нього Андрій 
Трифонович. Потім покотився вниз 
та вниз. Микола й тепер гендлює 
нишком тією рідиною, Андрія ж 
давно немає. Виразка шлунка, і всі 
земні справи скінчено. Перед цим, 
уже звільнений від викладання спі
вів та .малювання, він тяг з дому 
все, що тільки попадалося під рушу.

— Ти хотіла зі мною радитись? 
Тоді слухай. І запам’ятовуй. Не від 
майна бувають люди щасливими, а 
від радості, злагоди, повного розу

міння одне одною. Коли він тебе 
справді лю... справді поважає, то 
всі твої страхи оці — дим від го
рішнього вогнища. і\ коли це ного 
засмутить, примусить передумані, 
то...То туди йому її дорога. Зрозумі
ла?..

Два дні ходила Танка, як навро-

ГАННА
4 І.-

(УРИВОК З ПОВІСТІ)

чена. Сумна, домна. Василь це зро
зумів із першого погляду.

— Що трапилось?
Дівчина в плач. А коли відхляпа

лася і стала розповідати, що її гні
тить, Василь обірвав на півслові.

— Ти не могла ще щось придума
ти? Аж не віріггься! Двадцятий вік. 
ми, освічені люди, і сльози через 
брак ганчірок!

— Васильку! Або ти мене вислу
хаєш до кінця, або я піду назовсім. 
Я мушу все тобі розповісти. Мушу 
зняти тягар з моєї душі. І чого б то 
я починала цю розмову? З радості 
може?

Зрозумів юнак усе, і поки Гайка 
говорила, міцно обняв її і сидів на
віть не ворухнувшись. Слухав дів
чину, пригадував попередню їхню 
зустріч; слова, почуті годі від неї. 
1 його полонила хвиля ніжності до 
цієї дівчини, яка не терпить ні най
меншої фальші, ні найменшої неви
значеності.

— Спасибі тобі, Гайко, — сказав 
схвильовано.

— За що. Васильку?
— За те... За те, що ти така.
Через кілька днів занесли до сіль

ської Ради заяви. Лизавета Олек
сандрівна. яка саме була в кімнаті 

Івана Антоновича, псбачила їх по
руч і дуже зраділа. Поздоровила їх, 
а потім попросила Гайку, як тільки 
матиме вільний- час, зайці до неї в 
кабінет.

— Я можу й тепер. Бася спішить 
у поле, а у мене є час.

Про що вони гам розмовляли, для 
всього села зосталося таємницею. 
Одного з наступних днів легкова 
автомашина, випрохана Лизаветою 
Олександрівною у І ригорія Степа
нович і, везла її та Ганку до район
ною центру. Додому ї'знка повер
нулася з вузлом різних речей. Біля 
тієї копиці обнов і застала її Олена 
Петрівна.

— Що Це? — жахнулася.
— І Іридапе молодої, — відповіла 

донька.
— Звідки?
Танка все розказала. І про розмо

ву, яка досі була відома лише двом, 
і про те, де воші побували,

— Цу а гроші?
— і чого б я жахалася, мамо! 

Питала я її. Вона її каже: «Навіть 
найбідніша сільрада може підтри
мати грішми одного свого культ
працівника. А у пас воііа не бідна. 
Я не через засідання виконкому 
проведу. Не турбуйся, дівчино. Я 
хочу, щоб ти була щасливою. А за
мість гучних слів, палких поба
жань — бери ці речі. Воші для тебе 
не будуть зайвими».

Приголомшені такими подіями, 
мати і донька ще довго сиділи, об
нявшись і притулившись одна до 
одної, як дві найближчі подруги, 
аж поки вечірні сутінки не заснува
ли хату.

Першою вегала мати.
. — Що ж, дошо, знай. Добрі люди 
ще не перевелися і ніколи не пере- 
ведуться.

Іван ЧЕРКАШЕНКО, 
журналіст.

емт Нозоархаїїгельськ.

На знімку: учасни
ки художньої самодіяль
ності Кіровоградського 
інституту сільгоспмаши
нобудування.

Фото В. ГРИБА.

ТЕАТР ЧІП ЦЯ
Цей жанр дедалі частіше появляється 

на естраді. В чому ж його особливість? 
Читці не створюють образів, а розпові
дають про них, про події, про міуце дій. 
Головне — переконати глядача, прісму- 
сі.'тн повірити, в те, що іак було і так є 
насправді. Цього можна досягти лише 
при повній самовіддачі і вірі в події, 
про які оповідаєш.

У технічиому училищі № 5 міста Світ- 
ловодсіка театр читця існує з жовтня 
1977 року. Точніше, тоді цс. був' іще не 
театр, а просто група хлопчиків і дівча
ток, які любили мистецтво читання. За,-

Ох, ця весна!
ГУМОРИСТИЧНА 
МІНІАТЮРА

До фінального свистка . 
зоставалося кілька хвилин, 
коли хтось із півзахисни
ків «Сили» помилився і 
м'яч потрапив до мене. 
Зробивши два-три обман
них рухи, я залишив двох 
захисників позаду і опи
нився віч-на-віч із ворота
рем. «Ну, постривай, го
лубчику, — майнуло в го
лові, — тепер і ти нічого 
не вдієш! За таких обста
вин жоден голкіпер не 
встоїть проти мене». Гар
матним ударом я послав 
м’яч у верхній правий кут 
ьоріт і... проснувся від 
нестерпного болю. Вели
кий палець лівої ноги, кот
рим я тільки-но вдарив по 
м’ячу, чи то пак, по стінці, 
біля якої стоїть моє ліж
ко, почервонів і розпухав 
прямо на очах.

Що то значить весна! 
Вона й нині впливає на ме
не, як і двадцять років то
му, коли я грав центро
форвардом «Урагану».

Г. КРАСНИЙ.
м. Мала Виска.

АПАСІОНАТА
Тиша розбита/ 

розкута, 
розрубана.

Знову в нестримнім 
Бурнім плині я.
1 стрепенулась,
Здригнулась
Розбурхана
Серця червона ватерлінія. 
Сили збираю,
Стискаю,
Напружую,
Всі до краплини.
Всі до останньої,
1 розквітають. 
Палають ружею
Щирі надії 
Ясними світаннями.
І Іочі осінні,
Безсонні,

Беззоряні
Мов недосяжні вершини
Скорюїо.
1 молодіють,
Яріють незборено
Сили,
1 знову
Йду під гору я,
Радосте-пісне,
Провісна,
Крилата,
Вдар у литаври
Урочо-підпссеио,
Слався,
.Невтомно свята. 
Троєкратно.
Серця вогонь,
ІІ.томснін з.тотовсспяпо! 

Степан ШЕВРЯКОВ. 
емт Голованівськ.

ниття проходили цікаво. Працювали над 
діікцією і диханням, займалися розвит
ком діапазону мови, рухів; пантомімою, 
співами і танцями.

Перший виступ — для енергетиків. 
Глядачі прийняли час дуже тепло. Для 
роботи міі взяли розділ «Гармонь» з 
поеми О. Гвардовського «Василі, Тьор- 
кіїї». Чому саме цей розділ? Гут є і тра
гедія сійни, і оптимізм, і віра в перемо
гу; і сумний фроіновіпї вальс, і вогненна 
«Бариня». Все близьке її зрозуміле сьо
годнішнім хлопцям і дівчатам.

JI ГИХОІІЕНКО, 
художній керівник театру.

ТРАКТОРИСТ
Далеко ще
До того, як у ріст
Піде зело
З-під чорноземних скиб.
А полем йде
Русявий тракторист
І мріє
Про липневий хліб.
Рокоче трактор.
Поспішає плуг.
І борозна
З-під лемеша тече.
І березневий промінь,
Паче друг, '
Торкає тракториста
За плече.

Класдія БАШЛИКОВІ.
м. Олександрія.

НЕЗАБУТНЄ
Співає мирно жайвір над покосами,
Д я — в думках — в літа тривожні 

лину.
...В спіні і трави падали Матросови, 
Щоб захистити рідну Батьківщину.

І я сьогодні — в котрий раз! — 
Випробувань тяжких пригадую 

годину:
Двобій нерівний мужності з блокадою. 
Що обпалила голодом хлопчину...

Той деш» прийшов!
І справді, ми побачили
Знамена перемог на виднокрузі.
За все фашисту лютому віддячили,

Незламні у братерському союзе 
За все! Гримлять салюти

над' столицею. 
На Красній площі — співи, сміх 

і сльози...

Вітчизна салютує вірним лицарям. 
Які пройшли крізь всі воєнні грози,

І н:м, хто в миті» останню став 
Матросовим, 

Щоб мир спасти, поліг
за Батьківщину... 

Співає мирно жайвір над покосами, 
А я — в думках — в тривожні роки 

лину.

Кость ЛЕСЬЄВ.

Гайвороиський район.

11ЕБЕСИ ЫЙ
ХЛЕБОРОБ

Пускай за плугом он не ходит, 
11с знает деревенских трон,
Но с хлеборобом дружбу водит, 
Он сам — небесный хлебороб.
Он мчится с юными ветрами
Страды начало открывать
I! хочет крыльями руками 
Поля бескрайние обнять.
Под ним земля весною дышит,
Из зимней вырвавшись тоски.
И гостью встретить озимь вышла, , 
Подняв зеленые флажки.

Михаил БЕСКОКОІОВ.
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Кіровоградське бюро 

подорожей та екскурсій 
прагне якнайкраще орга
нізувати дозвілля трудя
щих області. Воно постій
но дбає про нові форми 
екскурсійного обслугову
вання.

У неділю, 28 тразня. 
трьома літаками ЯК-40 
бюро відправить туристів 
на одноденні екскурсії до 
легендарного міста-героя 
Волгограда. Учасники по
дорожі — трудівники сіль
ського господарства Ма- 
ловисківського району та

• Молодіжна
реклама

ЕКСКУРСІЮ
ЛІТАКОМ
будівельники обласного 
центру — здійснять огля
дову екскурсію по місту, 
відвідають меморіальний 
комплекс на Мамасвому 
кургані.

Інший літак цього ж дня 
візьме курс на овіяне 

Й славою місто-герой Мінськ. 
В екскурсії по СТОЛИЦІ 
братньої Білорусії і в по
дорожі до меморіалу 
«Хатинь» візьмуть участь 
працівники обласного уп
равління торгівлі.

Завідувач відділу бюро 
подорожей та екскурсій 
Володимир Бекасв каже:

— У нас добре налагод
жено співробітництво з 
Кіровоградським аеропор
том. Разом з працівника
ми аеропорту ми прагне
мо допомогти любителям 
подорожей та екскурсій 
розширити їхній СВІТОГЛЯД, 
побувати в найцікавіших 
куточках нашої Батьківщи
ни. Такі туристські подо- 

| рожі на комфортабельних 
|| літаках незабаром стануть 
І традиційними.

Ю. ГАДЖІЄВ.

ПОНЕДІЛОК.
29 ТРАВНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 3.00
— «Час». 3.35 — Гімнастика. 
8.55 — Фільм для дітей. 
«Увага, черепаха!». 10.29 — 
« Адрес:і молодих». 15.00 — 
До 50-річчя утворення Спіл
ки товариств Червоного 
Хреста і Червоного Півміся
ця СРСР. Док. фільми. 15.45
— Теленарис «Артековсць 
завжди». 16.15 — Концерт 
оркестру народних інстру
ментів Палацу культури 
«Перемога» м. Горького. 
16.45 — Дітям про звірят.
17.15— «Олімпіада-80». і 3.00
— «День за днем». (К-д)
18.15— «За високу ефектив
ність». (К-д). 18.30 — Теле
фільм. (К-д). 18.40 — «Уро
жайне поле Кіровоградщиии 
1978 р.». (К-д). 18.55 — Дж. 
Пуччіні. «Тоска». Вистава. 
21.00 — «Час». 21.30 — Док. 
фільм «Важкий шлях*. 22.00
— Фільм-концерт «Памят
ник-». О. С. Пушкіну присвя
чується. ---- '
новини.

ДРУГА
— К. т. 
«Доброго 
10.50 —

По закінченні

ПРОГРАМА, і 0.00 
Новини. 10.20 — 

вам здоров‘я> 
К. т. Для дітей. 

«Студія «Золотий ключик». .

• Завтра — День прикордонника

60 РОКІВ ТОМУ РАДНАРКОМ 
ПРИЙНЯВ ДЕКРЕТ
ПРО ЗАСНУВАННЯ
ПРИКОРДОННОЇ ОХОРОНИ

«Під час своєї поїздки на Схід я познайомився із 
тим, як поставлено охорону наших кордонів, і з ти
ми, хто несе там свою нелегку службу, — із слав
ними воїнами нашої армії, нашого Військово-Мор
ського Флоту, наших прикордонних війсьіі. Скажу 
одне, товариші: кордони Батьківщини надійно при
криті від будь-яких несподіванок, справа її захис
ту — в досвідчених, вірних руках. І можу запевнити, 
ще молоді люди Радянської країни, які охороняють 
її мир і спокій, мають усе необхідне, щоб з честю 
внконузати свою високу місію».

(З промови Л. І. Брежнєва 
па XVIII з’їзді ВЛКСМ).

ЗАВЖДИ
На тисячі 

простягнувся 
кордон нашої 
Уеажко охороняють спо
кій і мирну працю ра
дянських людей воїни в 
зелених кашкетах. Три
вожну і.напружену служ
бу беззмінно несуть на 
кордоні воїни Н-ської

НА ПОСТУ
кілометрів 

західний 
Вітчизни.

відмінної прикордонної 
застави Червонопрапор- 
ного Західного прикор
донного округу.

На фото: відмінник 
бойової і політичної під
готовки рлдозий Генна 
дій ПЕТРОВ з своїм чет
вероногим другом.

Фото В. ПЕСЛЯКОВА. 
(Фотохроніка РАТАУ).

ДО ВІДОМА АБОНЕНТІВ 
м. КІРОВОГРАДА "

Можливість користуватися міжміською 
автоматичною телефонною станцією на
дається всім абонентам, що мають 
службовий, квартирний чи готельний те
лефони, підключені до АЕС-2, АГ;.-», 
АТС-4, АТС-7, АТС-6, крім телефонів, 
номери яких починаються на 21, 33 (на
бирання з цих телефонів не гарантова
не з конструктивних причин станції).

Абоненти відомчих А1С виходу на
АМТС не мають.

Через Кіровоградську автоматичну 
міжміську станцію здійснюється зв язок 
з ниж^езазначеними містами:

Місто Умовний помер 
міста (код)

Київ
Черкаси
Донецьк
Миколаїв
Одеса
Дніпропетровськ 
Кривий Ріг 
Полтава
Біла Церква 
Фастів 
Володарка 
Переяслав- 
Хмельницький

89-044-2 
89-047-00 
89-062-0 
89-051-00 
89-048-0 
89-056-0 
89-067-0 
89-053-00 
89-044-63 
89-044-65 
89-044-69

89-044-67

№№ теле
фону До
відкового 
бюро міста

22-22-22
2-22-22

92-22-22
5-15-55

22-22-22
22-22-22
22-22-22
7-30-51
5-12-99
5-30-40
5-15-32

3-19-09

РАЙОННІ ЦЕНТРИ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Для виклику абонента іншого міста 
слід зняти трубку і набрати: 89 — вихід 
і-а астоматичну станцію, умоєний номер 
потрібного міста — код, номер телефо
ну абонента, якого викликають, номер 
телефону, з якого робиться виклик.

Олександрівна 89-202-0 25-03
Сзітловодськ 89-203-0 34-34
Олександрія 89-204 3-22-22
Петрове 89-206 9-13-03
Знам’янка 89-207-0 21-02
Долинська 89-208 2-17-59
Мала Виска 89-210 9-13-87
Ноєоукраїнка 89-211-0 25-25
Ульяновка 89-213 9-15-99
Гслсваніеськ 89-212 2-14-44
Компаніївка 89-200 9-12-29
Новгородка 89-201 —

Після подвійного сигналу, через 20-—. 
40 секунд, ви почуєте «посилку викли
ку»: якщо тривалі гудки — чекайте від
повіді, якщо короткі (сигнал «зайнято») 
— покладіть трубку і через деякий час 
повторіть набирання. ;

Пам’яіаіітеІ Якщо номер телефону 
абонента, якого викликають, в обласних 
і республіканських центрах складається 
менш як із семи знаків, а в районних 
центрах Кіровоградської області — 
менш як із п’яти знаків, то перед наби
раниям номера телефону абонента слід 
набрати відповідну кількість пулів, що 
доповнюють помер телефону абонента, 
якого викликають, до семи знаків для 
обласних і до п’яні знаків — для район- 
них центрів.

Примітна: Перед набиранням комора 
телефону абонента Києва слід набрати 
цифру 2:

Наприклад, помер телефону в Києві —
20-28-71,

у Черкасах
в Олександрії 
у Знам'янці

— 7-31-18,
— 3-37-51.
— 23-12,

немер вашою телефону — 2-58-20,
•го необхідно набрати:

на Київ — 89-044-2-20-28-71-2 58-20.
на Черкаси — 89-047-00-7-31-18-2 53-20, 
па Олександрію—89-204-3-37-51-2-58-20, 
на Знам’янку — 89-207-0-23-12-2-58-20.

Якщо номера телефону, з якого наби
рають, не буде набрано або його буде 
набране неправильно, з'єднання не від
будеться.

Набирати треба уважно, не поспішаю
чи. Якщо номер довго не набирається, 
необхідно заявити про це черговому 
АМ1С по телефону 2-58-20 або 2-82-18.

Для одержання довідок у питаннях 
розрахунку за міжміські телефонні роз
мови з квартирних тєлефоніз у кредит ї 
авансом звертайтесь по телефону 
2-80-75 або 2-54-23.

При користуванні АМТС відповідаль
ні« ть за оплату вартості розмов несе 
власник телефону (власник квартири, ке
рівник підприємства, установи закладу).

Тривалість розмови рахується автома
тично 2 моменту відповіді абонента, 
якого викликають.

Користуйтеся АМТС — зручним І 
швидким способом зв’язку!

КІРОВОГРАДСЬКА ТЕЛЕГРАФНО- 
ТЕЛЕФОННА СТАНЦІЯ.

Кам’янсько-Дніпровський 
навчальний комбінат міністерства меліорації 
і водного господарства УРСР

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ БЕЗ ВСТУПНИХ ЕКЗАА1ЕНІВ
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

11.30 — ЇС т. Концепт на
родного артиста СРСР А. Со- 
лов’япепка. 17.00 — Для 
школярів. . «Дівчатка—хлоп
чики». 17.30 — Тележурнал

Партійне життя». 18.00 — 
Гоццсрт камерної музпіШ. 
13 30 — Науково-иопуляр-
гпй фільм - Дожени апто?.ю- 

Зі.ті. >. 13.00 — К. т. 'Вісті».
19.30 — К. т. Заключний 
концерт Всесоюзного фес- 
гпраліо мистецтв «Київська 
весна». В перерві — -'.На 
добраніч, діти!». 22.30—К. т. 
Чемпіонат СРСР з футболу: 
• Динамо» (Київ) — ЦСКА. 
(II тайм). По закінченні — 
к. т. Новини.

ВІВТОРОК, 
30 ТРАВНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА.
— «Час». 3.35 — Гімнастика. 
8.55 — Мультфільми. 9.25 — 
«Дружіть. діти». Піонер
ський концерт. 9.55 — Ін
формаційна програма. По 
.закінченні — друга симфо
нія О. Бородіна. 12.30—Док 
фільм «Злата Прага». 12.45
— Інформаційна програма. 
По закінченні — концерт з 
творів Б. Сметани і А. Двор
жака. 14.00 — • ЧехослоБач- 
чииа сьогодні». 14.30 — «По 
музеях і виставочних за
лах». Державний Ермітаж. 
15.00 — О. Твардовський. 
«Поеми». 15.30 — «Основи 
Радянської держави і пра
ва». 10.00 — « Народна твор
чість». Телеогляд. 10.45 —

8.00

7) Наша адреса і телес

17.15 — «Хлопці 
18.00 — Нозіпш.

т. Театральне
19.30 —До 75-річ- 

РСДРП. * Фі льм

«Наш сад», 
справжні 
18. і 5 — К. 
фоне. (К-д). 
<:л II з'їзду 
-Пролог-. 21.00—-«Час». 21.45 !
— Зустріч з письменником 
В. Капері ним. По закінчен
ні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 0.35 — 
Інформаційна програма. По 
закінченні — Дпуг.т симфо
нія О.-Бородіна. 10.55 — К. т. 
-Наші прем’єри». Док. теле
фільм <ІІІостка». 11.10 — 
К. т. «У світі рослин». 12.10
— К. т. < Зустрічі з піснею».
12.30 — Док. фільм «Злата 
Прага--. 12.45 — Інформацій
на програма. По закінченні ’
— концерт з творів Б. Сме
тани і А. Дворжака. 16.10.— 
«Рубежі 10-ої п'ятирічки». 
Репортаж з будівництва Ра- 
дехівського цукрового заво
ду на Львівщині. 16.25 — 
Для школярів. «Орієнтир». 
17.25 — К. т. «Наука і жит
тя». 13.00 — К. т. Співає, на
родний артист СРСР II. Бі- 
линиик. 18.30 — Док. теле
фільм «Східний причал Ро
сії». 19.00 — К. т. «Вісті».
19.30 — К. т. Концерт Дер
жавного академічного за
служеного народного хору 
ім. Г. Всрьовки. 20.30—Док. 
телефільм «Садам ивісти». 
20.45 — К. т. «На добраніч, 
діти!». 21.00 — «Час». 21.45
— К, т. «Ноні мелодії року». 
22.35 — «Стапт». По закін
ченні — к. т. Новини.

т. І
муляр-монтажник, 
машиніст автокрана, 
машиніст екскаватора, 
машиніст землерийної 

машини із суміжною спе
ціальністю машиніста гу
сеничного крана,

шофер-слюсар, 
машиніст екскаватора 

та екскаваторного крана.
Строк навчання — 6 мі

сяців.
Приймають юнаків і 

дівчат віком не молодше 
18 років з освітою не 
нижче семи класів.

Учням виплачують сти
пендію в розмірі 75 кар
бованців на місяць.

Іногороднім надають
гуртожиток.

Випускники закладу 
працюватимуть на будів
ництві гідромеліоративних 
споруд у будівельно-мон
тажних управліннях Ук
раїни.

Вступники подають на 
ім’я директора заяву, ав
тобіографію, свідоцтво 
про освіту,. медичну до
відку (форма № 286),

6 фотокарток розміром 
3X4 см (можна вислати 
поштою). Паспорт, ' вій
ськовий квиток і трудову 
книжку пред’являють осо
бисто при приїзді на на
вчання.

Початок занять з 1 ве
ресня, 1 жовтня, 10 листо- 
пада.

Наша адреса: 332600, 
Запорізька область, м. Ка- 
м’янка-Д ніпровська, про
вулок Олега Кошового, 16, 
приймальній комісії.

АДА11НІСТРАЦІЯ.

Дніпропетровське, Донецьке, Херсонське, 
Львівське, Київське, Харківське 
технічні училища поліграфістів

Т. в. о. редактора М. СЕМЕНЮК.

НАБИРАЮТЬ УЧНІВ НА

Училища готують: складачів па скла
дальних рядковідливних машинах, скла
дачів ручного набору, друкарів високо
го друку, друкарів плоского друку, палі
турників — на базі 8-класної освіти 
(Дніпропетровське та Херсонське учили
ща), наладчиків поліграфічного устатку
вання (м. Львів), фотоцнпкографів 
(м. Львів), продавців книг.

Газета виходить
• у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОЛШУНАР» - 
орган Киоовоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград. 
Газета печатается 

на украинском языке.

316650. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій- 
скксво-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінкн. 2.

1978—1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.
Строк навчання — 2 роки.
Вступники подають па ім’я директора, 

училища заяву, із зазначенням вибраної 
спеціальності, документ про освіту, сві
доцтво про народження, довідку з місця 
проживання і про склад сім’ї, характе
ристику зі школи або з міспя роботи, чо
тири фотокартки розміром 3X4 см, ме
дичну довідку (форма № 286), направ
лення. облполіграфвпдаву.

Приймання документів — по 20 серпня 
нинішнього року.

Учнів забезпечують стипендією на за
гальних підставах.

З усіх питань вступу до училищ, одер
жання направлень облполіграфвпдаву 
необхідно звертатися до керівників міс
цевих друкарень.

Початок занять з 1 вересня.

БК 23141. Обсяг 0,5 друк, арк, Зам. № 223, Тираж 59200, , Індекс 61197,

Наша адреса: м. Кіровоград, вул. Лу
начарського, 36.

ОБЛПОЛІГРЛФВИДЛВ.
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