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ВрученнятоваришевіЛ .і.1 
найвищої нагороди ЧССР

ПРАГА. (ТАРС). 2 червня Генеральний секретар ЦК КНЧ, 
Президент ЧССР Г. Гусак вручдв Генеральному секретареві 
ЦК КПРС, Голові Президії Верховної Ради СРСР Л. 1. Бреж
нєву найвищу Державну нагороду ЧССР — орден Клемента 
Готвальда.

ВІЗИ Т З А КІ II Ч II В с Я
Па запрошення Центрального Комітету КПЧ. Президента 

і уряду ЧССР з ЗО травня по 2 червня в Чехословацькій Соціа
лістичній Республіці перебувала з офіційним дружнім візитом 
партійно-урядова делегація СРСР на чолі з Генеральним сек
ретарем ЦК КПРС, Головою Президії Верховної Ради СРСР 
Л. 1. Брежнєвим.

Після завершення переговорів 2 червня відбулось підписан
ня спільної заяви про дальший розвиток братерської дружби і 
всебічного співробітництва між КПРС і КІІЧ, СРСР і ЧССР.

Заяву підписали: за Союз Радянських Соціалістичних Рес
публік — Генеральний секретар ПК КПРС, Голова Президії 
Верховної Ради СРСР Л. І. Брежнєв; за Чехословацьку Соціа
лістичну Республіку — Генеральний секретар 1_1К КПЧ, Прези
дент ЧССР Г. Гусак.

(ТАРС).

ПЕРША КОЛОНКА

ЛЕНІНСЬКИЙ 
УРОК
Сьогодні разом з усіма юнаками і 

дівчатами Кіровоградщипн ти станеш 
учасником Ленінського уроку «Зав
жди з партією, завжди з народом!». 
Його помітною рисою повинне бути 
глибоке вивчення завдань, поставле
них у привітанні ЦК КПРС XVIII 
з'їздові ВЛКСМ, промові на ньому 
Генерального секретаря ЦК КПРС, 
Голови Президії Верховної Ради 
СРСР товариша Л. 1. Брежнєва.

Ти і твої говариші-спілчани старан
но готувалися до Ленінського уроку. 
Склали план організації, визначили 
форму його ведення. Комітети ком
сомолу залучили до цієї роботи лек
торів, пропагандистів, викладачів, 
консультантів, бібліотекарів, широ
кий комсомольський актив.

Безумовно, добре підготував ти 
практичне завдання до Ленінського 
уроку, чекають його початку виготов
лені твоїми товаришами фотомонта
жі, стенди, діаграми, спецвипуски 
стіннівок, унаочнення, уважно вичи
тана остання сторінка запланованого 
па заняття реферату...

Лс’йпськіиі урок — ефективна фор
ма оволодіння марксизмом-лепіпіз- 
мом. Він допоможе тобі сьогодні че
рез призму ленінських робіт, праць 
її. І. Брежнєва, його книг «Мала зем
ля» і «Відродження» оцінити свою 
\часть у виконанні завдань третього 
року десятої п’ятирічки, в підготовці 
до відзначення СО-річчя ВЛКСМ.

Сьогодні тебе знову чекають цікаві 
зустрічі з делегатами XVIII з’їзду 
БЛКСМ, ветеранами партії І комсо
молу. передовиками виробництва, на
ставниками. Це саме ті люди, по яких 
ти і твої товариші повинні звіряти 
свій крок.

Є три рмніії людських вчинків. Мо
жу. Хочу Треба. Над тим, як об’єдна
ти їх. замислився ти, коли заповню
вав особистий комплексний план 
учасника Ленінського заліку «Вчимо
ся комунізму, будуємо комунізм». 
Сьогодні якраз той день, коли можна 
і треба поговорити, чи вдається тобі 
викопувати його положення і па 
скільки оті «хочу» і «можу» в твоєму 
житті узгоджуються. А це залежить 
г.ід ісбе самого, від твоєї життєвої 
позиції. Навчися володіти собою, 
вірно служити суспільним інтересам, 
і цс подарує радість .усвідомлення, 
що живеш ти не тільки для себе, я й 
для всіх. Нехай же стане цс предме
том сьогоднішньої розмови на Ленін
ському уроці.

Сьогодні V тебе Ленінський урок. 
Чи готовий ти до нього?

КЛЯТВУ ДАЄ 
ПІОНЕРІЯ

Були НЕІТИ до підніжжя пам’ятників, було по
лум’я червоних галстуків і маєво прапорів, були 
веселі піонерські пісні й урочисті піонерські клят
ви. В дс-нь, коли ьсс прогресивне людство відзна
чало Міжнародний день захисту дітей, діти нашої 
області розповідали про своє щасливе дитинство— 
піонери зібралися на обласний зліт правофланю- 
вих піонерських загонів. У присутності почесних 
гостей зльоту — члена підпільної організації 
«Спартак» К. А. Дабіжі, Героя Соціалістичної Пра
ці А. І. Ігнатьєвої, делегата XVIII з’їзду ВЛКСМ 
Леоніда Артеменка — зьучзли слова клятви на 
вірність Комуністичній партії, Ленінському комсо
молу.

Учаснини зльоту прийняли звернення до всіх 
піонерів області, в гкому. зокрема, говориться:

«Хорошими справами відповімо на піклування 
про нас, юних. Комуністичній партії на чолі з Ге
неральним секретарем ЦН КПРС, Головою Президії 
Верховної Ради СРСР товаришем Л І. Брежнєвим.

Наш головний труд — навчання. Будемо вчитися 
на совість, оволодівати знаннями, допомагати то
варишам у навчанні.

Напередодні ставного ювілею — 60-річчя Ленін- 
сьного комсомолу ми закликаємо всіх піонерів об
ласті стати на піонерську вахту — вахту ударних 
піонерських справ. Нехай кожна дружина, кожний 
загін дістануть трудове завдання від комуністів, 
комсомольців рідного села чи міста. 1 жовтня, на
передодні Всесоюзної піонерської лінійки, прове
демо обласний піонерський недільник, присвяче
ний ювілею номссмолу. Зароблені гроші пере
рахуємо на створення музею підпільної комсо
мольської організації «Спартак». У цей день збе
ремо 4 тонни макулатури, з якої буде виготовлено 
папір для святкового номера обласної молодіжної 
газети «Молодий комунар». Кожен піонер візьме 
участь в операції «Зернятко», виростить і здасть 
державі 5 кроликів. Нехай наші справи стануть 
трудовим вкладом піонерів області в десяту п’яти
річку.

Будемо рости інтернаціоналістами, зміцнювати 
дружбу з піонерами братніх республік, з нашими 
ровесниками із соціалістичних країн, з дітьми 
трудящих усього світу. В день початку роботи. 
Всесвітнього фестивалю молоді і студентів на Кубі 
проьедемо в усіх піонерських таборах фестивалі 
«Піонерський салют XI Всесвітньому».

До боротьби за справу Комуністичної партії Ра
дянського Союзу завжди напоготові!»

ЖОВТЕНЬ В КРАПЛИНІ ЧЕРВНЯ
Урочисто відзначено шістдесятиріччя Канізького 
повстання проти австро-німецьких окупантів.

РЕПОРТАЖ

Останні лагідні промені 
вечірнього сонця визеленю
ють листя дерев. Вечоріє. 
Клопітний трудовий день 
іде на спочинок. Навіть ві
тер, натомившись, утих,є І 
перестає тріпати полотни
щами прапорів, що уквітча
ли центральну вулицю Ка- 
нежа.

Урочисті звуки духового 
оркестру скликають кане- 
жан, їхніх гостей до Будин
ку культури. Сьогодні, З 
червня, тут відзначають 60-у

річницю Канізького по
встання.

Спочиває на околиці міс
та вітряк — пам'ятник за
гиблим у борні за волю ка- 
нежанам. Сьогодні біля 
нього було як ніколи бага
то людей. Численні делега
ції з довколишніх сіл при
їздили вклонитися пам’яті 
борців за Радянську владу, 
страчених тут у далекому 
1918 році, до пізнього вечо
ра стояли на почесній варті

піонери школи імені Ка
нізького повстання.

Поспішає до Будинку 
культури й Наталка Кошова. 
День сьогоднішній для неї 
весь у турботах. Ще б пак, 
восьмикласниці — гіди міс
цевого музею. І нині роботи 
у них вистачає. А ввечері їй, 
Наталці, довірили виступити 
на урочистих зборах від 
імені третього покоління на- 
нежан. Покоління, яке має 
найсвітліше право в житті — 
право на здійснення мрій.

«Люблю дітей, особливо 
малят. Харантери у них різ
ні, очі дуже спостережливі. 
Так і чекай від малюків не
сподіванки. Я до них при-

стосовуюсь, то суворішаю, 
то добрішаю. Це так вироб
ляю характер учительки. 
Уявляю себе в праці не тіль
ки з малятами, а й зі стар
шими. Буду їх учити мисли
ти...» Так пише про своє 
майбутнє Наталка Кошова в 
альбомі «Наші мрії», що 
його ведуть учні місцевої 
школи. І можна бути впевне
ним: ніщо не завадить дів
чині перетворити свої плани 
в реальність. А за цим пра
вом на мрію — коротке жит
тя й героїчна смерть 117 
нанізьких повстанців...

(Закінчення на 3-й стор.).

За всіма правилами
Торік механізатори першої тракторної 

бригади колгоспу імені Комінтерну ви
ростили па круг по 40 центнерів зерна 
кукурудзи Вони вирішили боротися за 
те, щоб у третьому році п’ятирічки поле 
вродило ще щедріше. Тому іі довірили 
вирощувати качанисту комсомольсько- 
молодіжній механізованій ланці, очолю
ваній молодим комуністом Миколою Ви
током. Нині хлібороби доглядають посі
ви за всіма правилами агротехніки, пла
нують підживи і и рослини мінеральними 
добривами.

Л. МАЛОЛІТКО, 
секретар комітету комсомолу.

Онуфріївський район. ЛІІТІШГ, ПРИСВЯЧЕНІМ 60 РІЧЧЮ КАНІЗЬКОГО ПОВСТАННЯ, Фото В. КОВПАКА,



2 стар ,,Молодий в чгервзгж 1.9%8 року

Налетів несподівано теплий 
дощ і заграз на листі дерев 
парку діамантами. Перехожі 
шукали притулку під деревами, 
і тільки діти бігли вздовж алеї 
наввипередки з дощем. Дощ 
гарно дріботів по листю, і не 
хотілося помічати ні поламаних 
гілок, ні куп сміття, що його 
якісь надто дбайливі ревнителі 
свого обійстя винесли, мабуть, 
нищечком пізнього вечора. 
Спробував уязити собі натоп
таного, міцного чоловічка, що

Посади 
свою 
троянду
тягне лантух з усіляким непо
требом до парк/, а вранці са- 
моадоволено походжає по
двір'ям, милуючись акурат
ненькими грядочками огірків 
та капусти. А може, й троянд. 
А чому, власне, на подвір’ї та
кого завзятого господаря не 
можуть рости троянди? Мій 
дім — моя гордість, мій прес
тиж. Яким би не було визна
чення, зоно освячене займен
ником «мій». Парк для такого 
чоловічка нічий.

Спразді, скільки троянд, ро
машок, гладіолусіз та всяких 
інших квітів продають на вули
цях міста, на базарі! Якось я 
йшоз і примружив очі, як у ди
тинстві, коли хотілося що-не- 
будь уявити собі. На мигь зда
лося: немає на вулиці Карпа 
Маркса отих бабусь, котрі на- 
в язлизо пропонують вам бу
кетик, немає кошиків, а є тіль
ки кзіти. Вздовж вулиці — га
зони нарізних квітів! Дивна си
туація, правда? Не так уже й 
багато квітів росте у нас 
уздовж вулиць. Уздовж вулиць, 
поки що не освячених для нас 
займенником «моя».

Спразедливо порушив «Мо
лодий комунар» питання лю
бові кіровоградціз до свого 
міста. Цілком згоден із тим, 
що басейн біля унізермагу 
УТО «Кіровоград» збудозано 
зовсім не для того, щоб про
давати там черевики чи кри
шталеві скляночки. Мабуть, пе
редбачались там і квіти, і про
холодна вода, і кілька лавочок, 
де можна було б перепочити, 
скажімо, дитині або чоловікові, 
поки дружина вибере в універ
мазі нову сукню.

А як часто доводилось вам 
бачити, що охоронці правопо
рядку, працівники міліції, чле
ни комсомольських оператив
них загонів зупинили людину, 
котра перейшла газон у недо- 
зволеному місці? Мені, на
приклад, не доводилось тако
го побачити, хоча наші міські 
газони вздовж і впоперек ви
топтані перехожими. Якби я 
був членом комсомольського 
оперативного загону, скажімо, 
то взяв би такого «господаря 
свого міста» за руку і приму
сив би вирізняти кожну стеб
линку чи иааіть перекопати 
грядку і пересіяти витолочене. 
Чомусь переконаний, що якби 
хоч раз перехожі побачили 
елегантного юнака з лопатою з 
руках, котрий, паленіючи від 
сорому, а оточенні кількох 
дружинників скопував би газо
ни, у багатьох відпала б охота 
поспішати, витоптуючи трави, 
яних, до речі, так мало в на
шому Кіровограді. На вулиці 
50 років Жовтня, наприклад, 
іазони настільки витоптують, 
що з деяких місцях поставле
но металеву огорожу. Тепер 
деякі молоді люди вважають 
хоробрістю хвацько переско
чити через металеві бильця, 
пробігти по траві і опинитись 
на другому боці вулиці. Або 
інша картина. Якось у дендро
парку мені довелося спостері
гати за кількома сімейками, що- 
відпочивали. Поруч гралися ді
ти, вони з нудьги почали ви
кручувати молоді деревця, а 
потім ламати великі гілляки І 
ставити з них собі намет. Жо
ден із батьків не зупинив свою 

дитину, яка чинила на очах 
варварство.

У січні цього року виконком 
обласної Ради народних депу
татів ухвалив постанову «Про 
встановлення матеріальної від
повідальності за шкоду, запо
діяну деревам і зеленим на
садженням у містах і селищах 
міського типу». Цією постано
вою передбачено відповідаль
ність у формі штрафу від 10 до 
200 карбованців за кожне по
шкоджене чи знищене дерево.

Та чи часто користуються 
цією постановою міськвикон
ком і його відділи?

На охорону природи і навко
лишнього середовища, на від
творення рослинного й тварин

ЧИ ЛЮБИМО МИ СВОЄ МІСТО! І В ЧОМУ ВИЯВ
ЛЯЄТЬСЯ ЦЯ ЛЮБОВ! ЯК ЗРОБИТИ НАШЕ МІСТО 
КРАЩИМ! ЧИТАЧІ ПРОДОВЖУЮТЬ РОЗМОВУ, ПО
ЧАТУ МАТЕРІАЛОМ «І Я КРАСОЮ ВУЛИЦІ ЗБУ
ДИВ...» |«МОЛОДИЙ КОМУНАР» ЗА 20 КВІТНЯ).

ного світу держава витрачає 
величезні кошти. Тільки наша 
республіка щороку асигнує на 
ці цілі майже 430 мільйонів 
карбованців. Це мудра політи
ка. Адже квітучі міста потрібні 
не тільки нам, вони потрібні й 
нашим дітям.

Яку участь у цьому беремо 
ми, мешканці Кіровограда? По
хвалитися нічим. Дуже багато 
з наших парках галявин, засія
них... консервними банками, 
пляшками, брудним папером.

Щоб виростити дерезо, по
трібні роки, а знищити його 
можна за секунду. Не можу 
зрозуміти людей, котрі не 
дбають про благоустрій нашо
го міста, нашого спільного до
му, де ми живемо, працюємо, 
відпочиваємо.

Чим, наприклад, пояснити 
той факт, що зданий три роки 
тому в експлуатацію дев’яти
поверховий будинок № 9 на 
вулиці Волкова досі стоїть си
ротою на пустирищі, де лише 
кілька молодих, та й то по
шкоджених дерев? А ось меш
канці будинку № 32 на тій же 
вулиці тільки торік посадили 
біля свого дому майже 400 де
рев і кущів. Знайшли і час, і 
саджанці. ■

Якби кожен десятий дорослий 
житель нашого міста посадив 
одне дерево на рік, через п’ять 
років Кіровоград потопав би в 
зелені. Так вважають, напри
клад. студенти інституту сіль
госпмашинобудування, які про
тягом року посадили тисячу 
дерев, багато квітів і кущів.

А для заводу радіовиробів 
охорона зелених насаджень і їх 
примноження стали частиною 
виробничої діяльності. На заво
ді створено спеціальну дільни
цю по благоустрою та озеленен
ню, яку очолює майстер Ніна 
Петрівна Райкова, торік наго
роджена медаллю «За трудову 

відзнану». Є тут власна оран
жерея, садовий розсадник.

Ця маленька дільниця торік 
біля житлових будинків, гурто
житків, що належать заводові, 
посадила 280 каштанів, 150 лип, 
230 беріз і 120 горіхів. 47 тисяч 
кущів різноманітних квітів ви
садили робітники підприємства 
в місті. Одних лише троянд 
зацвіло три тисячі кущів. Уже 
цього року заводчани подару
вали місту 1500 дерев.

На жаль, досвідом робітників 
заводу радіовиробів поки що 
не користуються наші інші чис
ленні підприємства.

Справді, любов до міста по
винна виявлятись у дбанні про 
нього, нашій спільній турботі. 
Я спитав кількох молодих лю
дей, чи знають вони, що 
5 червня щороку відзначається 
як Всесвітній день охорони 
навколишнього середовища, 

день охорони біосфери. З'ясу
валося, що й не чули. Можли
во, у зміні свят, великих і ма
лих, важко зразу оцінити зна
чення цієї дати. А чому б не 
зробити в Кіровограді тради
цією — цей день відзначати як 
свято — влаштовувати читання 
лекцій та бесід, проводити 
огляди на кращий парк чи 
сквер, обмінюватись досвідом 
догляду за деревами?

«Виховувати у молоді бе
режне ставлення до природи, 
дбати про охорону і раціональ
не використання їх багатств»,— 
ці слова прозвучали на XVIII 
з’їзді ВЛКСМ у резолюції ком
сомольського форуму. І нехай 
вони зронять зерна любові до 
зелених насаджень нашого 
міста, отих сирітських лип та 
кленів, котрі дарують нам 
улітку свою прохолоду і чека
ють від нас дбання.

М. ФІЛЯКОВ, 
консультант відділу юсти
ції облвиконкому.

Кому ЭК бути... 
двірником?

Йшла я вулицею, і мені спа
ло на думку: дефіцитна про
фесія прибиральниці. Або 
двірника. Чи не на кожному 
кроці запрошують на роботу. 
Магазини, жеки, підприємства.

Неохоче йде молодь у цю 
сферу. Може, тому, що мало 
знає про неї? Невелика зарпла
та? Нетворча, некваліфікозана 

праця? Це так. Але, думаю, що 
основні причини криються 
глибше.

Звичайно, ніхто не вимагає 
від школи чи дитсадка, щоб 
вони примушували своїх вихо
ванців мріяти про професію 
прибиральниці чи няні. Можна 
мріяти і про космос. Та на 
практиці виходить, що космо
навти, льотчики, вчені, актриси 
виходять не з усіх. Треба ко
мусь ростити хліб, лікувати, 
продавати, прибирати. І, ма
буть, не слід змалку виховува
ти безнадійних мрійників, які 
думають про зорі, не помічаю
чу бруду під ногами.

Чи не буває так, що вдома 
ми, батьни, коли не коли та й 

закинемо дитині, яка дістала 
погану оцінку:

— Знову трійна (чи двійка)? 
Ти що, у двірники зібрався (зі
бралася)?

Чи не виховуємо ми отак, са
мі того не помічаючи, велико- 
свістської зневаги до благород
ної праці санітарів наших дво
рів, вулиць?

Дедалі ширшого розмаху на
бирає в нашому місті будів
ництво житла. Ось нові мікро
райони — вулиці Волкова, Па
цаева. Обслуговує їх жек № 5, 
де начальником С. Г. Люненко. 
Господарство велике, клопітне. 
Бригаду двірників тут очолює 
молода, енергійна жінка — 
Н. І. Бондарева. У неї п’ятнад
цятирічний стаж роботи в си
стемі комунальної служби. За 
сумлінність, вимогливість до 
себе і товаришів по роботі по
важають її в мікрорайоні. Ніну 
Іванівну обрали депутатом Кі- 
ровської районної Ради народ
них депутатів.

Мені запам’ятався такий 
випадок. Якось двері нашої 
квартири рвучко відчинилися. І 
в коридор улетіла захекана, 
розчервоніла дочка.

— За тобою що, вовки же
нуться? — жартома спитала я.

Таня в сльози:
— Двірничка!..
За кілька хвилин до нас по

дзвонили. Виявляється, наша 
двірничка Віра Миколаївна Фе
дорова побачила, ян Таня, тоді 

ще дошкільниця, помилково 
(бо нижчий) висипала сміття в 
бак для харчових відходів. Но
ли вона хотіла зауважити дити
ні, та втекла. Жінка не поліну
валася піднятись на п'ятий по
верх і доброзичливо пояснити, 
чому не можна такого робити. 
Чесно кажучи, від сорому я го
това була провалитися крізь 
землю. Значить, ми, батьки, 
не прищепили дитині поваги до 
шматка хліба...

Зробили висновки. Минуло 
кілька років, і тепер з упевне
ністю можна сказати, що урок 
двірнички для нашої сім'ї не 
пройшов даремно. Скромна тру
дівниця виправила батьківський 
недогляд.

Рано-вранці, прокидаючись, 
ми вже чуємо за вікнами лег
кий шум. Це комунальники 
прибирають вулиці, подвір’я. 
Вчені сконструювали кілька 
розумних машин, які поступо
во витіснять ручну працю, за
мінять мітлу і лопату. Є вже ці 
машини і в нашому місті. Заві
дуючий гаражем шляхово-екс
плуатаційного управління М. О. 
Яковлев розповідає про них;

— Так, у нас є кілька машин 
для миття і підмітання тротуа
рів, вулиць, для очистки їх від 
снігу. На жаль, іще дуже мало 
їх, та й непотужна ця техніка, 

вже й самі робимо деякі 
пристосування, скажімо, вста
новлюємо на автомашини баки 
для поливання вулиць. Але 
всього цього ледве вистачає 
для прибирання центру. Якби 
в жеках теж були такі машини, 
нам було б куди легше...

Та в жеках їх немає. І хоч-не- 
хоч, а в наш час, коли дедалі 
більший тягар лягає на плечі 
машин двірники орудують тра
диційною мітлою, виходить, у 
нашому місті за шістдесят ро
ків недалеко відійшли від зна
менитого двірника Тихона з 
«Дванадцяти стільців». Не див
но, що молодь не приваблює ця 
потрібна грофесія.

А дшрничка Марія Іванівна 
урочиста ставить перед началь
ником жену мітлу й каже:

— Набридло! На завод пере
ходжу. Там хоч тепліше...

Ми не завжди дбаємо, щоб 
люди скромних, але необхід
них професій трудилися із за
взяттям, відчували свою по- 
трібність людям, причетність 

до загальної справи. Так, при
міром, як відчуває це Ганна 
Наумівна Палакан, старша се- 
стра-господарка госпіталю ін
валідів Великої Вітчизняної 
війни. Хворі тут — народ особ
ливий. Це люди, які дивилися 
смерті у вічі і перехитрили їі. 
Про це щодень пам’ятає Ганна 
Наумівна і робить усе для то
го, щоб повернути ветеранам 
утрачене здоров’я. Уважною, 
чуйною, тактовною знають ін
валіди цю жінку. За десять 
років роботи вона здобула по
вагу й авторитет у колективі, 
не раз виходила переможцем 
соціалістичного змагання, її 
відзначали в наказах начальни
ка госпіталю.

Та чи на всіх підприємствах, 
в усіх організаціях, установах, 
де часто переміняються при
биральниці, мийниці, няні, 
роблять усе, щоб закріпити ці 
кадри? Ні. Наприклад, у районі 
новобудов на вулиці Пацаєва 
двірникам не виділили жодної 
квартири. Не всюди а нових 
будинках є приміщення, де 
прибиральниця могла б поми
тись і переодягнутись.

Добрих рук нянь, санітарок, 
прибиральниць, двірників пов
ністю не замінять ніякі пилосо
си та автомати. Робота у двір
ників не з легких і не з приєм
них. Давайте ж навчимося по
важати цих невтомних людей. 
1 віддавати їм належне. Нехай 
не дошках пошани підприємств 
поруч портретів відомих пере
довиків, новаторів висітиме й 
портрет непомітної прибираль
ниці. Хай підприємство забез
печить її житлом, завком виді
лить їй путівку в будинок від
починку — вона цього заслу
жила. Нехай її тепло привіта
ють з днем народження чи ін
шим святом, пишуть про неї в 
стіннівці щирі слова, вручають 
їй грамоту, а не тільки премію. 
І тоді Марія Іванівна залиши
ться в колективі. Знайдеться 
їй у свій час і гідна зміна.

В. ВІКТОРЕНКО.
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■R У В всесоюзний турнір молодих 
борщв-самбістів, у якому брав 

участь і учень середньої школи № 5 
м. Кіровограда Костянтин Двор- 
ннцькнй. У матеріалі «Багаж для 
збірної» («Молодий комунар» за 
16 березня ц. р.) ми повідомили, що 
цей спортсмен став призером зма
гань. І ого ж дня в редакцію завіта
ла вчителька фізкультури згаданої 
школи ,'1. М. Коляда і болісно за
явила:

— Як можна називати його ім’я?! 
Дворницький — грубіян і двієчник, 
пі фізика, ні література його не ці
кавлять. Б’є однокласників. Ви знає
те, що може вийти з 
нього? Володіючи 
самбо, він 1 здатний 
на все...

Подаючи репор
таж із змагань, ав
тор не мав на меті 
торкатись мораль
них якостей кожно
го спортсмена. Тим 
більше, що в 
ріалі просто 
перелік імен
можціз турніру.

Після змагань 
Дворницький про
довжував тренува
тись і не змінив 
«почерку» у став
ленні до навчання, 
до своїх одноклас
ників і вчителів. в 
обласному спортко- 
глітеті представника 
редакцн повідомили, 
що з Доорницьниг.і 
вели розмови, але 
оажанш о уегилу поки

учнівському колективі, гуртом праг
нули вплинути на спортсмена. Але 
нічого з того не вийшло. Про це й 
пише адміністрація школи * листі 
До редакції. Пробачте, товариші, а 
хіба автор не про це саме писав?

Звісно, т. Кожевникову справед
ливо обурило те, що школа № 5 
раптом появилася на «чорній» дош
ці. Адже за спорт пізно-масову ро
боту шкільний колектив хвалили. І 
па сторінках «Молодого комунара» 
не раз розповідалося про його успі
хи. То чому ж Ви. шановний дирек
торе, коли Вас хвалили, не написа
ли тоді листа до редакції і не сказа
ли в ньому, що не все гаразд у шко-

Після виступу 
«Молодого комунара»

„Молодяй комунарі 3 с хлор

мате- 
йшои 
пера

І ГЛИБОКО
ОБУРЕНІ

що не досягни.
І ось 23 травня «Молодий кому

нар» опублікував статтю «Золота 
медаль за чесну гру», в якій ішлося 
про моральне виховання спортсме
нів. Порушуючи проблему, автор, 
зокрема, згадав і про негідну пове
дінку Костянтина, про те, що йому 
потрібна на турнірі перемога за вся
ку ціну, про ге, що чемпіона області 
Костянтина Дворняцького не пова
жають у середині школі № 5 мі»ла 
Кіровограда. «Значківцями ГІ1О пи
шаються, а члена збірної команди 
області осуджують. Бо Костянтин 
погано вчиться. Вчителям може на
грубити... 1 йому байдуже, що під
водить клас, учителів. Колись він 
може підвести й збірну. Бо еюїзм— 
поганий супутник...»

Тач авгорозі статті було відомо, 
що з Дворницьким мають чимало 
клопоту в школі, і коли він писав, 
що тепер важко перевиховати 
хлопця, що за це слід було братися 
раніше, «ще тоді, коли Костянтин 
робив перші кроки до сходження», 
то мав на увазі не тільки середню 
школу № 5, а н, передусім, ту, з якої 
прийшов Костянтин.

Як же зреагували на критику в 
школі № 5? На другий же день 
після публікації статті в редакцію 
прийшов лист, який підписала та
кож і директор закладу Л. Кожев
никова. «...Глибоко обурені непра
вильним трактуванням поведінки 
учня десятого класу Костянтина 
Дворняцького...»

Оце так новина! Мабуть, Костян
тин узявся за розум і виправив 
свою поведінку; Але ж в обласному 
спортивному комітеті незадовго до 
цієї публікації казали протилежне: 
виховна робота ведеться, а толку 
мало.

Отже, адміністрація обурюється: 
мовляв, автор звинуватив педколек- 
тив і комсомольську організацію 
школи в тому, що вони несвоєчасно 
взялися за виховання Дворницького. 
Давайте поміркуємо. Якщо вихова
телі мають рацію, то виходить, що 
Костянтин і народився бешкетником 
та грубіяном. Значить, школа про
понує взагалі оикинути з ужитку 
слово «виховання». Але і нам, і шко
лі відомо, що в дитинстві хлопець^ 
ставив перед собою хорошу мету —" 
стати першим у спорті. І він добив
ся успіху. Тільки якою ціною? Двор- 
кицьний схибив, забув про навчан
ня, зазнався. І його критикували. 
Критикувала Л. М. Коляда, прийшов
ши в редакцію. Критикували його в 

ч_________________ ___ _________________

лі з вихованням спортсменів, хоча б 
з вихованням Дворницького? Так 
за Вашими словами, «спеціально в 
школі збирались голова обласного 
спорткомитету О. 11. Бсрсзан, голова 
обласної ради ДСТ «Колос» В. Л. 
Сслончеііко, тренер В. Б. [Іокрншкін 
разом з педагогами», щоб вилинути 
на Костянтина. Але це вже було то
ді, коли настав критичний момент, 
коли «всі нсдаюі ічні заходи вияви
лись безліевими» (слова з листа).

1 Костянтин тепер ось який:
«У школі він відмовився складати 

нормативи комплексу ПЮ, які по
винен був скласти як допризовник, 
у шкільних змаїаннях жодною ра
зу не брав учасії, УО процентів уро
ків фізкультури прогуляв», — уточ
нюють автори листа. В газеті ж йо
го названо двієчником.

До речі, адміністрація школи ста
вить до відома редакцію, що «зі 
спорту Дворницький пішов кілька 
місяців тому, вичерпавши терпіння 
і добрі побажання і репера». Наві
що ж, мовляв, нас чіпаєте, адже ми 
намагалися зробити все належне». 
І тут адміністрація помилилась.

Ми ще повернемось до цього фак
ту, а зараз розглянемо, яка ж ефек
тивність виховної роботи зі спорт
сменом. Справді, заходів було вжи
то. Та коли? 1 як? І що після того 
змінилося, яка ж якість морального 
виховання Дворняцького? Вихо
дить, усе на пулі. Гож і виникають 
знову запитання: чому, наприклад, 
Л. Кожевникова, обурюючись, не 
поділилася досвідом проведення 
отих засідань «протягом двох ро
ків» з участю фізкультурних та 
комсомольських активістів? Чому 
не покликала на допомогу громад
ськість, щоб урятувати колись здіб
ного спортсмена? Як педагог вона 
мала відійти від «свого двору» і 
поміркувати не тільки про Костян
тина, бо питання виходить далеко 
за межі однієї особи.

Ми ознайомили з текстом листа 
Я. Кожевникової голову обласного 
слортномітету О. П. Березана. Бо 
дивували рядки: «Зі спорту Двор-

ницький пішов кілька місяців тому, 
вичерпавши терпіння і добрі поба
жання тренера». Чому кілька, коли 
ми бачили його з березні на змаган
нях у Кіровограді? Після цього, як 
повідомив О. Л. Березана тренер 
В. Б. ГІонришкін, Дворницький про
довжував тренуватись. Як допризов
никові у військкоматі йому запро
понували пройти медичне обстежен
ня. Вийшовши з лікарні, Костянтин 
знову брав участь у змаганнях.

26 травня О. Л. Березан іще раз 
телефонував Покришкіну:

— Де ж Дворницький?
— Минулої п’ятниці був на трену

ванні... На всесоюзні змагання від
мовився їхати...

— А як же в школі?
Того днл Л. і. Кожевникова відпо

віла обласному спорікомпету:
— Дворницький уже два тижні 

не був на уроках...
Автори листа до редакції гак і 

пишуть наприкінці: «Просимо з’ясу
вати причіпні вміщення в газет', 
«искаженною» матеріалу і повідо
мити школу».

Ог ми її повідомляємо.
їм, фізкультурним активістам і 

педаюгам десятирічки № 5, на наш} 
думку, треба реагувати на кришку 
не обуренням, а самокритичною 
оцінкою всіх промахів у вихованні 
Дворницького.

Звісно, ніхто не закреслює пози
тивної роботи колективу педагогів 
школи і тренерів «Колоса». Та десь- 
гаки було взято фальшиву ногу. Бо 
як же цс гак, що такий боєздатний 
загін учи і елів, комсомольських і 
фізкульїу рішх працівників за два 
останніх роки не зміг зрушити 
«важкого» підлітка? Може, був 
десь шаблон? «Виховання не іер- 
пить шаблону, навіть хорошою»,— 
писав М. І. Калпіііі. Може, до хлоп
ця підійшли дуже різко, лякали по
каранням? Та: «Страх не навчить 
відрізняти добро від зла; хто бої
ться болю, той завжди піддається 
злу» (Ф. Е. Дзержипськнй). А мо
же, слід було скористайся пора
дою А. II. Чекова: «Тоді людина 
стане кращою, коли ви покажете їй, 
яка вона є»?

1 останній крилатий вислів — 
про критику — ми використовуємо 
у своїй відповіді авторам листа: 
«Не слід думати, що велика кіль
кість критичних зауважень свід
чить про поганий етан справ, — пи
ше у своїй кинзі «Відродження» 
,’і. 1. Брежнєв. — Співвідношення 
якраз протилежне: чим більше від
критої їласної критики, тим кращекритої їласної критики, тим 
йдуть справи».

♦ • »

Як повідомив редакцію 
обласного спорткомітету О. 
резан, статно «Золота медаль 
чесну іру» обговорено в обласному 
спорі комітеті. Факти, наведені в 
статті, мали місце.

Нині К. Дворницького відчислено 
з ДЮСШ. Комітет указав керів
ництву обласної ради «Колоса» на 
допущені помилки і зобов’язав усі 
ради добровільних спортивних юва- 
риств звернути увагу на поліпшен
ня роботи по моральному вихован
ню спортсменів. Питания виховної 
роботи з членами збірних 
області буде розглянуто па 
них президій федерацій.

1 червня у відповідь на 
«Золота медаль за чесну 
діслав до редакції директор ДЮСШ 
облради «Колос» М. Водяницький: 
«К. Дзорницького виключено з 
ДЮСШ, виведено зі складу збірної 
команди області. Тренеру В. Б. По 
кркшкіиу суворо вказано на. неза
довільну виховну роботу в навчаль
них групах».

го.іоза
П. Бе-

за

команд 
заеідаїї-

статтю
гру» на-

А як ти шановний читачу, думаєш? Чи можна врятувати Дворницького, 
V минулому дуже здібного спортсмена? Що хотів би порадити йому?

Ми знаємо багато прикладів, коли найкращий вплив на людину робила 
саме громадська думна, висловлена через газету. Отож чекаємо ваших 
ЛИСТІВ.

У п’ятнадцятому турі чемпіонату 
країни з футболу серед клубів друго
го ешалону кіровоградська «Зірка» 
виступала також на виїзді. Вона в Ні
кополі зустрічалася з «Колосом» — 
лідером другої української зони, єди
ною командою, яка ще не зазнала 
жодної поразки. Матч, який проходив 
на місцевому стадіоні «Спартак» при 
заповнених трибунах, був принципо
вий для обох колективів. Бо від його 
Результату залежала розстановка 
місць у таблиці. Майже всі 90 хвилин 
точилася рівна, цікава гра. Перший 
тайм був нічийним. Наші земляки ма
ли змогу «розпечатати» ворота госпо- 
Япріп, дпа Сергій Вибиванцез заба
рився із завершалпним ударом у пус
ті ворота.

Розв’язка настала за сім хвилин до

кінця другого тайму, ноли арбітр 
Г. Іляков призначив у ворота кірово- 
градців пенальті. Нікопольці реалізу
вали його і повели з рахунку, в.н ие 
змінився до кінця поєдинку.

«Зірка » з дуже важкого ’«'ЗДУ "Ри: 
везла даа очна, тепер має 21 очно • 
посідає 5 місце. На першому - «Ко
лос». У нього 24 очка. На другу схо
динку перемістився «Кривбас» — 2» очка/Криворіящі у себе вдома пере
могли «Дніпро» з Черкас — зл.

Результати інших матчів. «Криста 
(Херсон) - «Торпедо» <ЛУЧЬН) - ЗЛ, 
«Фрунзенець» <СУМ**> *Л0Я Хп
(Хмельницький) — 20
НІГІВ) — «Буковина» (Чернівці) — 2.и, 
«Суднобудівник» (М и кола, в) - « Спар- 

7«М' - оТ«мЖ-

лісі» (Харків) — СКА (Львів) — 1:0. 
еКолзс» (Полтава) — «Говерла* (Ужго
род) — 4:0, «Локомотив* (Вінниця) — 
«Шахтар» (Горліака) — 0:0. «Атланти 
на- (Севастополь) — «Авангард* (Ров
но) — 1:1.

Наступний тур —у п’ятницю 9 черв
ня. «Зірка» прийматиме харківський 
«Металіст».

Таблиця на 
вигляд:

«Колос» Н. 
«Кривбас» 
«Кристал» 
«Металіст* 
«Зірка» 
СКА К. 
СКА Л.
«Десна» 
«Буковина* 
«Атлантика* 
< Локомотив* 
«Суднобудівник* 
«Спартак» 
«Колос* П. 
«Фрунзенець» 
«Авангард* 
«Новатор* 
«Поділля* 
«Шахтар» 
«Дніпро» 
«Говерла» 
«Торпедо* 
«Старт»

сьогодні має танки

1 М О
15 20— 7 24
15 26-11 23
14 18— 6 22
15 21— 5 22
14 21—9 21
15 22 — 11 18
14 18—10 18
1« 14—10 15
14 12- 9 15
14 16 — 12 14
14 11—10 14
14 14 — 14 14
15 13 — 23 14
15 16 — 15 13
14 10 — 14 13
15 13-17 11
14 18 — 23 10
14 6 — 18 10
14 12 — 23 3
14 8-22 9
14 8—18 8
15 7 — 27 В
14 S —23 5

В. ШАБАЛІН.

ЖОВТЕНЬ
У КРАПЛИНІ ЧЕРВНЯ

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

Займають почесні місця у 
президії ветерани, учасники 
череневих подій — П. П. 
Парозина, С. 3. Гончар, 
ҐІ. Я. Армаш, І. Н. Сімбаба, 
І. /Л. Живицький, А. К. Яро- 
венко, Г. С. Гончаренко, 
М. Ф. /(с/рієв, І. П. Стець та 
інші. їхній подвиг сьогодні 
вшановують вдячні сучас
ники.

У кожного учасника уро
чистих зборів на грудях по
лум'яніє стрічка, і Наталці 
Кошовій здається, наче весь 
зал розцвів раптом черво
ними маками.

Вітання, поздоровні листи, 
телеграми — скільки наді
йшло їх на адресу зборів 
звідус іль!

Наталка разом з усіма 
плескала в долоні у відпо
відь на вітання, що його 
прислали учасникам вечора 
обласний комітет Компартії 
України і виконавчий комі
тет обласної Ради народних 
депутатів. Вітання зачитав 
завідуючий відділом пропа
ганди і агітації обкому Ком
партії України І. П. Оліфі- 
ренко. Потім захоплено 
слухала доповідь першого 
секретаря райкому Компар
тії України М. І. Грабового, 
поділяла хзилюзання ко
лишнього першого голови 
ревкому П. П. Парозигіи,

коли той виступав зі своїми 
спогадами. Надали і їй сло
во. Що мала сказати? Зви
чайно, від імені третього 
покоління канежан подяку
вати оцим сивочолим вете
ранам за світле життя, за
певнити, що майбутнє внуки 
міцно триматимуть у ру
ках...

Гак, онуки гідні револю
ційної слави батьків. Нащад
ки повстанців ударно трудя
ться у всіх сферах колюсп- 
ного виробництва: Валентин 
Гончар, снажімо, тракторист, 
депутат сільської та район
ної Рад народних депутатів. 
Раїса Сімбаба —доярка, Вік
тор капрюр і Віктор Гіідлуб- 
нии — води автомашин...

Канежани вміють не тіль
ки добре працювати, а й ор
ганізувати своє дозвілля. 
Концерт, що відбувся після 
урочистої частини, підтвер
див це.

Наступного дня, 4 червня, 
жителі Канежа, гості з 
навколишніх сіл зібралися в 
центрі села. Маніфестацій 
вирушила до братської мо
гили, де поховано повстан
ців. Дорогою вшанували 
пам'ять загиблих і поклали 
квіти до підніжжя стели, що 
височить на місці першого 
бою канежан з кайзерівця
ми, зупинилися у скорботі 
перед пам’ятником-вітря- 
ком.

На кладозищі відбувся ба
гатолюдний мітинг.

Ю. ДМІПРЕНКО, 
спецкор «Молодою 
комунари».

7 ЧЕРВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00- 

«Час». 8.35 — Гімнастика. 
8.55 — Мультфільми. 9.25 — 
Телефільм «Талант*. 1 серія. 
10.35 — «Клуб кінонодоро- 
жей». 15.00 —Док. телефільм 
«Північні етюди*. 15.45 — 
«Театр Пушкіна». Переда
ча 1. 16.30 — «Робітнича га
рантія москвичів». 17.00 — 
Концерт ансамблю «Русь». 
17.30 — «Соціальний порт
рет колективу колгоспу 
«Жовтень» на Донеччині*. 
Передача 3. 18.00 — «День
за днем». (К-д). 18.15 —
Мультфільм «Розповіді ста
рого моряка». 18.35 — «Ро
сійський романс*. 19.10 — 
Тираж «Спортлото». 19.20 — 
«Алкоголізм». Бесіда лікаря. 
19.50 — Телефільм «Талант». 
2 серія. 21.00 — «Час-. 21.30 
— Футбол: збірна Бразілії — 
збірна Іспанії. (Аргентина). 
По закінченні — новішії.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Новини. 10.15 
«одні пуску».
Григорівського припортово
го заводу. 11.00 — «Нісші- 
78». 17.30 — «Відгукніться, 
сурмачії» 18.00 — «Класичні 
дуети». 18.15 — «Сільсько- 
і осподарськпй тиждень».
18.30 — «Вісті». 10.00 —
Футбол: «Динамо» (Київ) — 
«Зеніт». 20.45 — «Па добра
ніч. діти!* 21.00 — «Чає».
21.30 — Фільм «Вітрогонка». 
По закінченні — новини.

— «Папере- 
Репортаж з

8 ЧЕРВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 

«Час». 8.35 — Гімнастика.
• «Вілл порога твоєї 
Розмова про вибір 
:ії. 9.25 — Телефільм 

‘ 10.35 —

8.55 
мрії 
професії. — 
«Талант». 2 серія. 
Концерт оркестру народних 
інструментів імені 
ва. 15 00 — Док.
15.40 — «Рідна .
16.00 — «Винахідник». 16.30
— «По музеях і виставочних
залах». Мистецтво Японії. 
17,00 — «Соціальний порт
рет колі оспу «Жовтень» на 
Донеччині». Передача 4. 
17.30 — «Квітуче дерево 
дружби». Дні літератури 
письменників Алта й с і. ко і о 
краю в Українській РСР. 
18.00 — Повніш. 18.15 —
«Попереду комуністи». Ви
ступ секретаря парткому 
колгоспу імені XX з'їзду 
КПРС Бобрииецького району 
і. В. Кошлана. (К-д). 18.30 — 
С. Прокоф'ев. Музика до ба
лету «Ромео і Джульетта».
18.55 — «Кизилкумам —
комплексний розвиток». 
19.35 — «Разом дружна
сім’я». Музична програма. 
19.50 — Телефільм «Талант». 
З серія. 21.00 — «Час». 21.30
— «XII Всесоюзне Пушкін- 
ське свято поезії в селі Ми- 
хайловському ■>. По закінчен
ні — повніш.

М. Осило- 
фільми. 

природа».

ДРУГА ПРОГРАМА. Ю 00
— Новини. 10.15 — «Золоті 
Зірки України». Кіноварне 
про бригадира тракторної 
брінади колгоспу «Зоря ко
мунізму* Нові'архангель
ського району Героя Соціа
лістичної Праці II. М. Пам- 
пущепка. (К-д на Республі
канське телебачення). 10.30
— «Мелодії кохання». 16.15
— «Республіканська фізнко- 
математичпа школа». 16.45
— Співає Галина Оліі'шнчсн- 
ко. 17.00 — «Роби з. нами, 
роби, як ми, роби краще 
нас». (НДР). 18.30 — Вісті. 
19.00 — Футбол: збірна іол- 
ландП — збірка Перу. (Ар- 
гептіиа). 20 ЗО — Маленький 
концерт. 20.45 — «Па добра
ніч, діти!» 21.00 — «Час». 21.30
— Фільм «Містер Ікс». По 
закінченні — новини.

—п'ятниця-
9 ЧЕРВНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 
«Час». 8.35 — Гімнастика. 
8.55 — Концерт учасників 
дитячої художньої самоді
яльності Казахстану. 9.25 — 
Телефільм «Талант». З серія. 
10 35 — «Адреси молодих». 
15.00 —«За' безпеку па воді». 
Кіиопрогра.ла. 15.30 — «Те
атр Пушкіна. Передача 2. 
16.15 — «Шахова школа». 
16.45 — К. т. «Мереживо 
танцю». (К-д на Республікан
ське телебачення). 17.30 — 
«Соціальний портрет колек
тиву колгоспу «Жовтень» на 
Донеччині». Передача 5. 
18.00 — «День за днем». 
(К-Д). 18.20 — «Життя на
уки». 18 50 — В. Моцарт. 
Соната рс-мижор. 19.05 — 
Док. фільми «Ленін у Празі». 
«Розповідь про П з їзд пар
тії». 19.50 — Телефільм «Та
лант». 4 серія. 21.00—«Час». 
21.30 — Урочисте відкриття 
VI Міжнародного конкурсу 
Імені И. і. Чайковського. По 
закінченні — новини.

ДРУГ/\ ПРОГРАМА. 10.00 — 
Почини. 10.15 — «Конститу
ція діє, живе, працює». 10.4.»

Кіііопрогра.ла. 
атр Пушкіна.

— «Палітра». 16.45 — «Моск
ва і москвичі». 17.15 —
«Один за всіх, усі за одно
го». 18.00 — «Сонячне коло». 
18.30 -- «Па ідеологічних ру
бежах». 18.45 - «Естрадні 
мелодії». 19.00 — Вісті. 19..10
— «Корифей української 
сцени». 20.15 — «Молоді го
лоси*. 20.45 — «На добраніч, 
діти!» 21.00 —■ «Час». 21.30— 
Г. Плиткін. «Втрачений го
ризонт*. Вистава. В перерві
— повили.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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еИЄЕПіЮОйЖЕИХС. 
мквж,

Капітанівськс 
міське професійно-технічне 
училище Лі Ю
ПРИЙМАЄ УЧНІВ

НА 1978-1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Училище готує для цукрової промисловості квалі
фікованих робітників таких спеціальностей:

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

томатики,
електромонтер.

Випускників направляють на роботу на цукрові за
веди.

На навчання без вступних екзаменів приймають 
юнаків і дівчат віком не молодше 15 років, які закін
чили 8. 9. 10 класів, шляхом конкурсного відбору за 
оцінками, вказаними в документі про освіту.

До груп електрозварників та електромонтерів 
приймають осіб віком 16 років.

Учнів забезпечують триразовим харчуванням, одя
гом, взуттям, комплектом постільної білизни. Е0ІІ1) 
одержують у період практики 33 проценти заробітку.

Гуртожитком забезпечують у першу чергу сиріт і 
дітей інвалідів Великої Вітчизняної війни та праці.

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

значенням вибраної спеціальності, свідоцтво або 
атестат про освіту паспорт або (якщо не сповнилося 
16 років) свідоцтво про народження, характеристику 
зі ніколи або з місця роботи, довідку з місця прожи
вання із зазначенням складу сім’ї, довідку про стан 
здоров’я (форма № 286), довідку про щеплення 
(форма № 63), шість фотокарток розміром 3X4 сан
тиметри.

Всі, хто вст'.пае до училища, проходять співбесіду 
з членами приймальної комісії. ,

Початок занять з І вересня.

Адреса училища: Кіровоградська обл., Новомирго- 
родський район, емт Капітанівка.

ДИРЕКЦІЯ.

Криворізький ордена Трудового Червоного Прапора 
гірничорудний інститут

НАБИРАЄ СТУДЕНТІВ

НА 1978—1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

денний відділ —
технологія і комплексна механізація підземної 

розробки родовищ корисних копалин,
технологія і комплексна механізація відкритої роз

робки родовищ корисних копалин,
будівництво підземних споруд і шахт,
маркшейдерська справа,
електрифікація та автоматизація гірничих робіт, 
електропривод і автоматизація промислових уста

новок,
гірничі машини і комплекси,
промислове й цивільне будівництво,
збагачення корисних копалин,
геологічна зйомка і розвідування родовищ корис

них копалин,
технологія машинобудування, металорізальні вер

стати й інструменти,
прикладна географія.
Документи приймають з 20 червня по 31 липня; 
вечірній відділ —
технологія і комплексна механізація підземної 

розробки родовищ корисних копалин,
технологія і комплексна механізація відкритої 

розробки родовищ корисних копалин,
збагачення корисних копалин,
електрифікація та автоматизація гірничих робіт,
електропривод і автоматизація промислових уста

новок,
промислове й цивільне будівництво,
гірничі машини й комплекси,
будівництво підземних споруд і шахт,

технологія машинобудування, металорізальні вер
стати й інструменти.

Заклад готує ветеринарних фельдшерів для роботи 
в спецгсспах, колгоспах, радгоспах, ветеринарних лі
карнях, ветлабораторійх, на м’ясоконтрольнпх стан
ціях. м’ясокомбінатах.’

Учні набуваю п, додаткових спснійльпостей — тех
ніка по штучному есімсніїїню тварин, шофера-ама- 
тора.

Строк навчання — 3 роки і 6 місяців.
Вступники складають екзамени з української мови 

(диктант) і математики (усно).

Документи приймають по 31 липня;
заочний зггальнотехнічний факультет — 
розробка родовищ корисних копалин, 
енергетика,
машинобудування і приладобудування, 

електронна техніка, електрогіриладобудування та 
автоматика,

радіотехніка і зв’язок,
будівництво,
транспорт, 
економіка.
Документи приймають по 31 липня.
Вступники на в:і форми навчання і на всі спеціаль

ності складають екзамени з російської або україн
ської мови та літератури (письмозо), математики 
(письмово й усне), фізики (усно).

Особи, нагороджені по закінченні середньої шко
ли золотою (срібнсю) медаллю, або ті. ще закінчи
ли середній і спеціальний навчальний заклад з від
знакою, складають екзамен з математики (усно). 
Якщо екзамен з математики складено з оцінкою 
«відмінно», абітурієнта звільняють від подальшого 
складання вступних екзаменів.

Вступники до інституту в наступні після закінчення 
середнього навчального закладу роки, як правило, 
повинні маги стаж практичної роботи не менше 6 мі
сяців за кожний рік, коли вони не навчалися.

Умови прийому надсилає приймальна комісія ін
ституту після одержання запиту від абітурієнта.

Іногородніх, зс-рахованих на денний відділ, забез
печують гуртожитком.

Адреса інституту: 324СЗЗ, м. Кривий Ріг, вул. Пуш
кіна, 37.

РЕКТОРАТ.

Конпаїїіїиськпй ветеринарний технікум
ПРИЙМАЄ УЧНІВ НА І КУРС

НА 1978-1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.
Приймання заяв — по 31 липня.
До заяви на ім’я директора слід додачі свідоцтво 

про восьмирічну освіту (оригінал), медичну довідку 
(форма № 286), 4 фотокартки (3X4 см).

Вступні екзамени — з І по 20 серпня.
При технікумі з 15 липня працюватимуть підготов

чі курси.
Адреса: емт Компаніївка, ветеринарний технікум.

ДИРЕКЦІЯ.

Олександрійське технічне училище Ао З
НАБИРАЄ УЧНІВ

З ЧИСЛА ОСІБ. УВІЛЬНЕНИХ У ЗАПАС ІЗ ЛАВ РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ, НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
прохідник горизонтальних і похилих виробок (строк 

навчання — 7,5 місяця).
кріпильник (7.5 місяця).
електрослюсар підземний (10.5 місяця),
машиніст електровозів (підземних) (7.5 місяця), 
машиніст електровозів для вугільних розрізів 

(7.5 місяця).
машиніст підземних установок (7,5 місяця).
Учням в: планують стипендію в розмірі 100 карбо

ванців г<а місяць. Іногородніх забезпечують гурто
житком Під час проходження виробничої практики

Якщо їїи хочете мати середню освіту і спеціальність, вступайте 
до Бобрипеп.ького середнього сільського профтехучилища Л» 2

Заклад приймає учнів на такі спеціальності:
трактсрнст-машнніст широкого профілю з одночас

ним здобуттям загальної середньої освіти (строк на
вчання — 3 роки):

тракторист-машиніст 3 класу (строк кавчання — 
1 рік);

майстер-наладчик по технічному догляду за машин- 
по-тракторішм парком (сірок навчання — 6 місяців);

слюсар по ремонту, монтажу та експлуатації устат
кування тваринницьких ферм з кваліфікацією елек
тромонтера (строк навчання — 3 роки);

коваль-газозварник (строк навчання — 1 рік): 
майстер машинного доїння корів (стрзк навчання— 

З місяці);
механізатор тваринницьких ферм з кваліфікацією 

електромонтера (сірок навчання — 3 роки. Учні од
ночасно здобувають загальну середню освіту).

До закладу приймають юнаків і дівчат. Па триріч
не навчання приймають без екзаменів осіб, що закін
чили 8 класів.

7) Наша адреса і теле^оніїД
316050. 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
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 21059. Обсяг 0,5 друк, ари, Зам. № 237,

учні одержують 50 процентів від заробленої суми. _
Вступники подають атестат або свідоцтво про осві

ту, три фотокартки розміром 3X4 см. трудову книж
ку. Паспорт і військовий квиток пред’являють осо
бисто.

Випускники працюють па шахтах і підприємствах 
об’єднання «Ояексацдріявугілля».

Алроса училища’ Кіровоградська обл., м. Олександ
рія. площа Кірова, 18, технічне училише № 3. Телефон 
2-14-32.

ДИРЕКЦІЯ.

Вступники пред’являють документ про освіту, сві
доцтво про народження (або паспорт), довідку з міс
ця проживання, характеристику зі школи, 3 фото
картки розміром 3X4 см.

Початок занять з 1 вересня.
Учнів забезпечують триразовим харчуванням, об

мундируванням, стипендією, постільним приладдям, 
гуртожитком і підручниками.

В училищі працюють гуртки художньої самодіяль
ності, технічної творчості (зі спеціальних і загально
освітніх предметів), спортивні секції (волейболу, фут
болу, вільної і класичної боротьби, баскетболу, на
стільного тенісу).

Випускники училища мають перевагу при вступі до 
вузів.

Адреса закладу: Кіровоградська область, м. Бобри- 
нець, пул. Димитрова, І.

ДИРЕКЦІЯ.
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Кіровоградський технікум 
радянської торгівлі

ПРИЙМАЄ УЧНІВ НА ДЕННИЙ ВІДДІЛ

НА 1978-1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Заклад готує фахівців системи державної торгівлі 
за такими спеціальностями:

технологія готування їжі, 
товарознавство та організація торгівлі продоволь

чими товарами.
товарознавство та організація торгівлі промислови

ми товарами.

Приймають осіб віком до ЗО років:

на технологічне відділення — з освітою за 8 класів 
(сірок навчання — 3 роки і 6 місяців):

на товарознавче відділення — з’ освітою за 8 і 10 
класів (строк навчання — відповідно 3 і 2 роки).

Осіб, нагороджених по закінченні ніколи Похваль
ною грамотою чи золотою медаллю, зараховують до 
технікуму без вегуг.пих екзаменів.

Приймання документів: до груп на базі 8-рі'ШОЇ 
школи — з 1 червня по ЗІ липня: до груп на базі се
редньої школи — з 1 червня по 14 серпня.

Вступні екзамени — з 1 по 20 серпня, у два потоки.
Вступники складають екзамени з таких предметів: 

до груп на базі 8 класів — російська (українська)' 
мова (диктат), математика (усно); до груп па базі 
10 класів — російська (українська) література (твір), 
хімія (усно).

До заяви па ім’я директора слід додати свідоцтво 
(атестат) про закінчення школи (оригінал), п’ять фо
токарток (3X4 см), довідку про стан здоров’я (фор
ма .N« 286). 1

Паспорт, військовий квиток, свідоцтво про народ
ження пред’являють особисто.

При закладі працює їдальня. Стипендію виплачу
ють па загальних підставах.

При ісхііік\мі є заочний відділ, він готує фахівців 
тих же спсіїіальпсстсй без відрову від виробництва. 
Приймають осіб, які мають практичний стаж робот 
в торгівлі та освіту за 10 класів Строк навчання па 
технологічному вріаілепні — 2 роки і 6 місяців, на то
варознавчому — 2 роки.

Адреса технікуму: м. Кіровоірад-12, вулиця Васи- 
лини, 5. Телефони: 4-14-82, 4-14-S4.

ДИРЕКЦІЯ.
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