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молодь
ВИРІШИЛА

Минулу суботу вся мо
лодь Знзм’янсьного ра
йону провела у праці — 
юнаки і дівчата вийшли на 
суботник, присвячений 
Всесвітньому фестивалю 
молоді і студентів, що 
відбудеться на Кубі.

Дружно попрацювали 
комсомольці та неспілко- 
ва молодь вагонного депо 
і районної лікарні. Вени 
впорядкували подвір’я 
шноли № 3, будівництво 
яко" закінчується. У верес
ні навчальний заклад гос-

тинно розчинить перед 
юними знам'янцями двері 
в країну знань.

У відповідь на ініціативу 
комсомольських органі
зацій Москви, Ленінграда, 
України, Узбекистану та 
інших республік і облас
тей країни провести 24 
червня Всесоюзний ком
сомольсько - молодіжний 
суботник молодь району 
вирішила: кожна субота 
по 24 червня включно бу
де трудовою. До фонду 
фестивалю комсомольська 
організація перерахує 8,5 
тисячі карбованців.

К. КІВЕРНИК, 
перший секретар Зиа- 
м’янського міськкому 
комсомолу.

ПЕРША КОЛОНКА

Перед Григорієм 'Манойловим, голо
вою Світловодського міського спортко- 
мітету, план спортивно-масових заходів 
на один день — на неділю. Тут і поєдин
ки юних спортсменів, які тренуються в 
клубах мікрорайонів, і спартакіадні зма
гання ко/ланд колективів фізкультури, » 
турнір з багатоборства ГПО на призи 
«Ко/лсомольской правды», і матчові зу
стрічі найсильніших волейбольних та 
баскетбольних команд, і змагання юніо
рів у плавальному басейні. Отже, біль
ше тисячі юнаків і дівчат міста прове
дуть свій вихідний день на спортивних 
майданчиках.

А ще два рони тому важко було пла
нувати таку велику кількість змагань на 
неділю — не вистачало спортивних баз. 
Нині проблема розв’язується. Тільки в

НЕДІЛЯ- 
ДЕНЬ 
спортивний
парку культури імені Т. Г. Шевченка об
ладнано 16 спортивних майданчиків — 
для тенісистів, городошників, волейбо
лістів, гандболістів, баскетболістів. Усе 
це зроблено руками комсомольців під
приємств міста. Але це не значить, що 
юнаки і дівчата заводу чистих металів, 
наприклад, обладнали майданчики тіль
ки для себе. Вони----для ЕСІХ.

У резолюції XVIII з’їзду ВЛКСМ під
креслено: «Необхідно, щоб уся спортив
на база, незалежно від відомчої належ
ності, використовувалась в інтересах 
зміцнення здоров’я /лолоді. Більше ува
ги приділяти будівництву найпростіших 
споруд». І комсомольські організації 
Світлсводська по-діловому взялися за 
реалізацію рішення з'їзду. Під час су- 
ботників обладнали майданчики біля 
гуртожитків, за місцем проживання ді
тей і підлітків. Спорткомітет разом з 
міським комітетом комсомолу провів 
огляд готовності спортивних споруд у 
школах /ліста до літнього сезону. І нині, 
під час шкільних канікул, тут теж томи
тимуться споотивні поєдинки.

З таким орієнтиром працюють комсо
мольські й фізкультурні активісти Улья- 
невки. У них теж такий клич: «Неділя — 
день спортивний. Усі — на стадіон!». У 
фізкультурників сіл Лозуватого, Грушки, 
Кам’яної Криниці Ульяновського району 
стало вже правилолА — однієї неділі 
приймати на своїх стадіонах гостей, а на
ступної — їхати на змагання до суперни
ків. Таке ж правило і в учителя фізкуль
тури Созонівської восьмирічної школи 
Кіровоградського району В. А Нечипу- 
ренка: у вихідні дні на шкільному спор
тивному комплексі — найбільш магосі 
змагання У будні старшокласники в 
складі учнівської навчально-виробничої 
бригади працювати/луть у полі, в інших 
будуть свої турботи вдома. А неділя — 
день спортивний.

То нехай же виберуть такий орієнтир 
у кожній комсомольській організації. 
Хан у жени, піонерські табори прийдуть 
люди з фабрик та заводів і допоможуть 
піонервожатим і вихователям улаштува
ти «Старти надій», змагання «Хто ти, 
майбутній олімпійцю?» Нехай усюди бу
де виявлено комсо/лольське дбання, аби 
влітку кожна спортивна база використо
вувалась якнайефективніше, щоб усі 
спортивні поєдинки тут були святковими 
й закличними.— л

ф 6 червня в усіх комсомольських органі
заціях області відбувся Ленінський урок 
«Завжди з партією, завжди з народом!».

УРОК у

ЦЕЙ Леніна>кий урок був*, 
чимось схожий на інші 

і водночас у нього "було 
своє обличчя. Це був урок 
комсомолу у партії. Юнь 
звіряла себе по комуністах, 
визначала своє* м'/сце, свій 
внесок у будівництво кому
нізму.

Ми не ставили собі за ме
ту розповісти про все, що 
відбувалося. Надто широке 
коло питань охоплював Ле
нінський урок. Для 65 ком
сомольців він був часом 
спільних розду/иів про жит
тєву позицію .кожного. Го
ворилося про зроблене, 
про те, що ще треба зроби
ти, аби виконати завдання 
партії, поставлені перед 
комсомолом. Виступили не 
всі, але не було нікого, хто 
б лишився байдужим. А це 
головне, бо небайдужість — 
перший крок до успіху в 
будь-якій справі.

Ф Кілька штри
хів до Ленінсько
го уроку в колгос
пі імені 40-річчя 
Жовтня Вільшан- 
СЬКОГО району.

Перспектива
В. К. ЯЦЕККО, голова кол

госпу, пропагандист:
— Думки, висловлені Л. І. 

Брежнєвим у його книгах 
«Відродження» та «Мала 
земля», саме тим і актуаль
ні й повчальні, що безпосе
редньо пов’язані із завдан
нями сьогоднішнього дня, з 
перспективами дальшого 
розвитку нашого суспіль
ства. Це — чудовий посіб
ник, який учить, як треба 
будувати партійно-політич
ну, а, значить, і комсомоль
ську роботу в масах, як до
биватися її високої ефек
тивності...

(З виступу на Ленін
ському уроці).

Приклад
Анатолій ЗАБОЛОТНИЙ, 

водій автомобіля:
— Якщо говорити кон

кретно, то прикладом ак
тивної участі в боротьбі за 
ефективність і якість нашої 
роботи може бути робота в 
екіпажі І. М. Константинова 
комсомольців Віктора Се- 
реденка та Володимира МоХ 
пастирського, котрі зайняті 
нині на підживленні цукро
вих буря’ків. Щодня півтори

На фото: бухгалтер В. ОПРЯ і шофер А. ЗАБОЛОТНИЙ готуються до Ленінського урону.,'7 фото в ИОБПАВА

корми, щодня відмінна 
якість — закон роботи екі
пажу наставника і його мо
лодих помічників. Ось при
клад для наслідування, ось 
саме такий підхід до спра
ви, на якому наголошував 
Л. І. Брежнєв.

(З виступу на Ленін
ському уроці).

Проблема
Василь ТАНАСОВ, брига

дир будівельної бригади, 
заступник секретаря комсо
мольської організації:

— Скажу про капітальне 
будівництво, якому у висту
пі на XVIII з'їзді ВЛКСМ 
товариш Л. І. Брежнєв на
дав важливого значення. 
Безперечно, певні успіхи в 
цій галузі є й у нас. Серед 
новобудов п’ятирічки най
краще приміщення дитячого 

садка. Та на Ленінському 
уроці я скажу й про інше. 
■До питань будівництва ми 
не завжди підходимо по- 
господарському. Ось при
клад. Почали ставити побли
зу ферми будинок для тва
ринників. Стіни вигнали, 
кошти почали освоювати. 
Коли це раптом змінюється 
спеціалізація колгоспу, і 
нолишні ферми — під знос, 
а значить, і новобудову на
шу — теж. Будівництво но
вого комплексу починаєм.о 
в іншому місці... А кошти, 
матеріали, людська праця? 
Це ж усе наше, народне ба
гатство. А якщо так і в ін
ших господарствах? /Лені 
здається, є тут до чого до
класти рук і розуму молоді. 
Адже про увагу до капі
тального будівництва йшло
ся й на XVIII з’їзді ВЛКСМ...

(З розмови перед Ле
нінським уроком].

Спомин
І. І. ГУРЖОС, комсомо

лець з 192$ року:

— Подумки звертаючись 
де тих давноминулих днів, 
я наче живий пульс відчу
ваю міцну єдність, неви
черпну енергію, відданість 
справі партії вірних її моло
дих помічників. А які бойо
ві були! І не тільки хлопці. 
Перед початком Великої 
Вітчизняної війни на курсах 
трактористів при Келмазів- 
ській МТС навчалося понад 
сто дівчат. І хлопцям вони 
ні в чому не поступалися. 
Так, Федора Недєлкове з 
вашого колгоспу одержува
ла щороку по 300 центнерів 
цукрових буряків з гек
тара...

(З тезі® виступу на Ле
нінському уроці).
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При нинішньому розвитку продуктивних сил 
незмірно зросла ціна робочого часу. Його макси
мальне використання — серйозне джерело примно
ження суспільного багатства.

(Із звітної доповіді Центрального Комітету 
ВЛКСМ XVIII з’їздові комсомолу).

Рейд обласного штабу
« Комсомольського прожектора» 
і «Молодого комунара»

Ранок наче на замовлен
ня. І не тільки тому, що піс
ля надокучливої негоди на
решті яскраво світить сон
це, а обличчя будівельників 
обвіває теплий весняний ві
терець. Причина доброго 
настрою куди прозаїчніша: 
почав працювати баштовий 
кран. Факт сам по собі не 
вражаючий. Це на погляд 
сторонньої людини. А буді
вельники, що споруджують 
на вулиці Пацаєва 177-квар- 
тирний дев’ятиповерховий 
житловий будинок, че
кали цього моменту ці
лих три робочих дні. Викон
роб управління № 2 тресту 
«Кіровоградміськбуд» О. І. 
Бутовський навіть підраху
вав збитки:

— Три тисячі карбованців 
ми втратили за три дні. 
Добре, що хоч сьогодні в 
управлін н і 

механізац і і 
будівництва 
комбіна т у 
«К і р о в о- 
г р а д в а ж- 
буд» дога
далися прислати крснівникь. 
Правда, поки кран стояз, 
займалися іншою роботою, 
її на об’єкті он скільки! 
Але...

Але, хотів сказати Олек
сандр Іванович, усе-таки 
існує графік забезпечення 
субпідрядних організацій 
фронтом робіт. Що, коли, в 
якій послідовності повинен 
виконати генпідрядник (у 
даному разі БУ N° 1) — це 
розписано у графіку до 
дрібниць. У багатьох випад
ках будівельники виходять 
з честю зі складних ситуа
цій, що виникають не з їх
ньої вини. Так, вчасно за
безпечили фронтом робіт 
будівельні управління
№№ 411 і 418, дали змогу 
штукатурам управління ме
ханізації будівництва ком
бінату «Кіровоградважбуд» 
у визначений графіком час 
почати штукатурні роботи. 
Все добре, якби знозу не 
«але».

— Дуже часто виникають 
авральні моменти, коли 
субпідрядники наступають 
иа п’яти, а ми б і раді їх 
ощасливити фронтом робіт, 
але не можемо. Здані вчас
но, згідно з графіком об’єк
ти — здебільшого резуль
тат ааралу, — підводить 
риску під розмовою О. І. 
Бутовський.

Починаючи новий трудо
вий рік, в управлінні, ма
буть, не думали, що дове
деться будівельникам, котрі 
працююіь на об’єкті, своїми 
силами ремонтувати під’їзні 
шляхи. На початку весни 
дороги просідають і треба 
їх підлатувати. А механізми 
відомо які: ломи, лопати. 
Взагалі, це робота спеці
альної бригади ремонтників 
з управління механізації бу
дівництва, та не чекати ж, 
коли вони, нарешті, згада
ють про цей об’єкт. Отак і 
вийшли зі становища. За 
рахунок робочого часу.

Незабаром 640 молодих 
робітників заводу друкар
ських машинок оселяться в 
новому гуртожитку. Буду

ють його поблизу підпри
ємства, генпідрядна органі
зація — будівельне управ
ління № -2 тресту «Кірово
градміськбуд». Тут багато 
можуть розповісти про те, 
як розчинобетонний вузол 
виробничого об'єднання 
«Кіровоградзалізобетон» не 
забезпечує потреб будови 
в розчині. Системою «Су
пер» передбачено достав
ляти на об’єкт розчин у та
кій кількості і тоді, як це 
заплановано. Насправді ж 
від системи лишається одна 
красива назва. Скажімо, до 
обідньої перерви на будові 
чекають трьох машин ;— о 
8-й, 10-й і 12-й годинах. О 
10-й ранку привозять два 
куби розчину, наступний 
рейс — о 13-й. І це не випа
док, а прикра закономір
ність. На розчинобетонному 

вузлі суть 
системи «Су
пер» тракту
ють дещо 
своєрід н о. 
система — 
не догма. А

як це відбивається на рит
мічності роботи будівельни
ків, нікого не цікавить. Хоча 
ритмічність перебуває у 
прямому зв’язку з пробле
мою використання робочо
го часу. Залишився розчин 
на другу зміну (у зв'язку з 
тим, що його пізно зазез- 
ли), а людей не вистачає, 
та и нема куди вивантажу
вати. Отож і~лежить він, за
сихає. А вранці був потріб
ний. Додамо, що від якості 
розчину будівельники теж 
не в захваті, бо багато 'в 
ньому каміння, потрібен 
час, аби довести його до 
«кондиції».

У тижнево-добовому гра
фіку зоставляють лише ті 
матеріали, які є на складі 
управління виробничо-техно
логічної комплектації, інші 
викреслюють. Заяву пода
ють за тиждень, минає тиж
день, і починається: не за
возять матеріалів на об’єкт. 
Майстер уже не знає, що 
планувати надалі, а що ні.

Досі мова йшла про нероз
порядливість постачальни
ків. а організація праці на 
об’єктах/ Далеко не будемо 
ходити, візьмемо будівельне 
управління N1 2. Муляр 3-го 
розряду не може приступи
ти до роботи, бо немає у 
нього ні кельми, ні кирки. 
Телефонний апарат часто не 
працює, майстер не може 
подзвонити і довідатись, чо
му не прислали кранівника. 
Прийшли 15 чоловік із проф
техучилища, три дні проси
діли без роботи, бо не забез
печили їх спецодягом та ін
струментом. Сказати б, що 
люди не були потрібні, так 
ні, погрібні. •

Об’єктивні причини пору
шень графіків будівельних 
робіт є. Отож ними й опе
рують на гіланірках керів
ники УМБ, УВТК, об’єднан
ня «Кіровоградзалізобетон» 
та будівельних організацій. 
А час, мабуть, уже забезпе
чити високу якість ремонту 
механізмів розчинобетонно
го вузла, поліпшити плану
вання в управлінні виробни
чо-технічної комплектації, 
на перший виклик висилати 
людей для ремонту меха
нізмів на будовах. І, звичай
но ж, звернути увагу на та
ку «дрібницю», як кельма. 
Вона теж щось значить для 
економії робочої хвилини.

ДОВКОЛА — скільки око 
сягне — зеленопін- 

ною хвилею котяться в 
далечінь пшениці. І якби 
не вітряк-пам’ятник за 
спиною, то в цьому прика- 
нізькому степу, мабуть, ні
чого й не нагадувало б 
про криваві події червня 
1918 року. їх тільки семе
ро (на фото зліва напра
во): .1. П. Стець, П. П. Па- 
ровина, М. І. Гаврильчен- 
ко, А. К. Яровенко, О. П. 
Свинар, П. Я. Армаш, 
М. Ф. Дар’єв прийшло сю
ди через шістдесят весен, 
щоб іще раз поклонитися 
місцю, де розлучилися з 
життям їхні побратими- 
повсіанці. Найкращим па
м’ятником тому подвигу є 
оце мирне море майбут
ніх хлібів.

Гірлянда слави за мить 
опуститься на могилу ге
роїв. Честь покласти її 
випала кращим. Червоний 
і зелений кольори пере
плелися в гірлянді. Черво
ний — символ резолюції, 
зелений — символ життя. 
Революційній славі бать
ків—завжди жити! Так за
повідають сьогодні внуки.

Нескінченним потоком 
ідуть до могили героїв- 
повстанців люди. Йдуть, 
щоб засвідчити свою ша
ну. Традиційна маніфеста
ція каніжан. Традиційна і 
водночас незвичайна, юві
лейна. Важкі повільні кро
ки. Зупини&я, мить, замри 
в скорботі! Сини і внуки 
вшановують пам’ять бать
ків і дідів. Сувора й уроча 
мить, мить спогадів, мить 
роздумів, мить оцінок, чи 
все ти зробив, щоб стати 
гідним священої пам’яті 
повстанців.

Тиша над меморіальним 
кладовищем. Шматують її 
слова. Скупі, вагомі, запа
дають у серця. Скільки 
можна сказати, скільки 
треба вислозити, сто сім
десяти селянам-повстан- 
цям! Пам’ятаємо. Захоп
люємось. Пишаємось.

М. ДУМИЧ, 
В. КОВПАК. 

(Фото).

ШКОЛА КОМСОРГА
КАНІКУЛИ - НЕ ДЛЯ АКТИВІСТІВ

Червень — це перший місяць масових профспілкових відпусток, турист
ських поїздок і походів, початок нанікул шног.лрів. Від номітетів комсомолу 
і його ватажків він вимагає активних дій. Адже для того, щоб члени трудо
вих та учнівських нолективів могли змістовно відпочити, щоб літнє дозвіл
ля учнів стало для них справжнім джерелом сип і гарту, номітетам слід по
вести роботу так, аби в комсомольських організаціях і один не губився в 
сотні, а десятки і сотні спілчан діяли, як один. Досягти цього можна тоді, 
коли ппани матимуть актуальний характер, коли їх буде узгоджено із зав
даннями і вимогами на даний період вищих комсомольських органів. Інфор
маційно-методичний центр обкому комсомолу пропонує комсомольському 
активові ознайомитися з планами роботи, над якими працюватимуть у черв
ні місьні, районні та обласна комсомольські організації.

ня між молодими трудівниками, 
збиральними екіпажами на пе

ріод жнив, на проведення операції 
«Зернятко». 14 червня «прожекто
ристи» району почнуть перевірну 
догляду за просапними культурами. 

Світловодський міськком комсо
молу значну узагу приділяє органі
зації обслуговування учасників дні
провського круїзу — кращих моло
дих робітників і колгоспників рес
публіки. Протягом місяця турист
ське бюро міста прийме чимало ту
ристських груп школярів Кіровогра
да і області.

Рейдова бригада: В. ОРЕЛ — член обласною 
штабу «Комсомольського прожектора», О. БУБ- 
ЛЕИ — майстер будівельного управління № 2 
тресту «Кіровоградміськбуд», А. РОМАНЮК — 

спецкор «Ліолодого комунара».

9 червня відбудеться пленум 
обкому комсомолу. Він розгляне 
питання «Про підсумки XVIII з’їзду 
ВЛКСМ і завдання комсомольських 
організацій'області, що випливають 
із привітання Цеп грального Комі
тету КПРС XVIII з’їздові ВЛКСМ, 
промови на ньому Генерального 
секретаря ЦК КПРС, Голови Пре
зидії Верховної Ради СРСР това
риша Л. 1. Брежнєва, рішень Х\ 111 
з’їзду ВЛКСМ і XXIII з’їзду ЛКСМ 
України».

Протягом першої половини місяця 
обласний штаб «Комсомольського 
прожектора» перевірить використан
ня нафтопродуктів у сільському 
господарстві і готовність техніки до 
збирання врожаю зернових. Чер
вень—липень оголошено двомісячни
ком заготівлі кормів для громад
ської худоби. Комітетам комсомолу 
слід постійно тримати на контролі 
участь молоді в «зелених жнивах», 
ставити перед молодими заготівель
никами кормів конкретні завдання.

З перших днів місяця повсюди по
чалася підготовка до Всесоюзного

комсомольського суботиика, присвя
ченого XI Всесвітньому фестивалю 
молоді і студентів. Суботник відбу
деться 24 червня. Комітети вже сьо
годні повинні визначити фронт ро
біт, місце роботи кожного юнака і 
Мвчнни в день свята праці молоді.

У другій декаді в Новомиргороді 
відбудуться обласні змагання на 
приз клубу «Шкіряний м’яч».

Міські її районні комітети комсо
молу готуються до проведення 19— 
25 червня тижня молодіжного 
фільму.

25 червня — День радянської мо
лоді. Всюди урочисто відзначать 
його юнаки і дівчата, відбудуться 
масові гуляння, тематичні вечори.

У другій половині червня обком 
комсомолу влаштує три обласних 
конкурси професійної майстерності. 
Па них виборюватимуть першість 
переможці міських і районних кон
курсів деревообробників, мулярів, 
електрозварників.

Насичені плани роботи міських і 
районних комсомольських організа
цій. Устинівський райком ЛКСМ Ук
раїни основну увагу зосереджує на 
організації соціалістичного змаган-

Своя програма у Кіровоградського 
міського комітету комсомолу. Він 
проведе коннурс на кращого моло
дого середнього медичного праців
ника, міське свято пісні, присвячене 
ьи-річч:-о Ленінського комсомолу і 
Дню радянської молоді, семінар го
лів рад молодих спеціалістів.

Знам’янськин міськком готується 
до свого чергового пленуму. 22 черв- 
ппЛ»5І* в'Д6УДеться Лінійна Слави, 
присвячена Дню пам яті героїв. 
влиХИ^Уг»и.<аГу ®3Д°Р°зчій справі 

З КУ приділяє Новомиргородський 
райком комсомолу. Бюро заслухас 

роботу позашкільних 
шшЖ П° °Рг.ан'зації відпочинку 
в молоді», Протягом Місяця

районі буде влаштовано кілька 
?ькйїсВ'т-^Є“ір роботи піонер- 
злїт збет^-’??5" 9 червня на районний 
гандистиї Я но«сом°льеькі пропа-

Протягом першого місяця літа з 
оагатьох комсомольських організа- 
Шя.х триватимуть зустрічі з делега- 
нп^уиіп1 3/ЇЗАу комсомолу Украї
ни і Х\1Ц з їзду ВЛКСМ.

Отже, місяць напружений, сповне
ний турбот. Місяць без канікул та 
відпочинку для комсомольських ак
тивістів області.

Інформаційно-методичний ценір 
Обкому комсомолу.



8 червня 1978 року „Молодяй комуняр(/ З стар

Нещодавно студенти-філс- 
логи Кіровоградського педін
ституту під керівництвом кан
дидата філологічних наук, чле- 
на"Спілки письменників УРСР 
М. К. Смоленчука здійснили 
екскурсію в село Мар’янізку, 
де народився видатний україн
ський артист Іван Олександро
вич Мар’яненко.

Життя і сценічна діяльність 
народного артиста СРСР І. О. 
Мар’яненка охоплює один з 
найзначніших і найяскравіших 
періодів дожовтневого театру. 
Він пов’язаний з діяльністю 
корифеїв української сцени 
М. Л. Кропивницького, М. К. 
Заньковецької, І. К. Тобілеви- 
ча, М. К. Садовського, П. К. 
Саксаганського та їхніх сорат
ників. Мар’яненко-актор почи
нав свій сценічний шлях, а по-

майстер української «ііііі
Минуло 100 років з дня народження І. О. Мар’яненка, видатного актора, нашого земляка

тім і працював разом з цими 
визначними майстрами.

І. О. Мар’яненко стзорив на 
сцені цілу галерею класичних 
українських образів: Гната 
(«Безталанна» 
рого), Панаса 
Т. Шевченка), 
(«Сава 
рого), 
сбо Ж 
кого), 
господар» Лесі Українки).

Майстерно грав Іван Олек
сандрович і з російських дра
мах: Хлестакоаа («Ревізор»

образів:
І. Карпенка-Ка- 

(«Наймичка» 
Гната Голого 

Чалий» І. Карпенка-Ка- 
Андрія Когута («Глитай, 
Павук» М. Кропивниць- 
Дон-Жуана («Камінний

М..Гоголя), Жадова («Теплень
ке місце» М. Островського), 
Стрижня («Загибель ескадри») 
та Богдана Хмельницького 
(«Богдан Хмельницький»
О. Корнійчука), Ярослава Муд
рого («Ярослав /Лудрий» І. Ко
черги)....

У Мзр’янівці студенти взяли 
участь у мітингу. На ньому ви
ступили письменник Мї К. Смо- 
ленчук, студентка А. Орищук, 
голова виконкому сільської 
Ради, учні місцевої восьмиріч
ної школи.

У червні 
атральна 
ЮНЕСКО відзначають 100-річ- 
чя з дня народження Івана 
Олександровича Мар’яненка. 
Сам актор у своїй книзі «?Ли- 
нуле українського театру» про 
великих творців дореволюцій
ної сцени Кропивницького, 
Старицького, Карпенка-Карого 
сказав так: «Вдячна пам’ять 
про них жити/ле в серцях на
ступних поколінь щасливого, 
світлого комуністичного су
спільства». Ці слова можна

цього року вся те- 
громадськість і

сказати і про самого І. О. 
Мар яненка — одного з най
визначніших діячів українсько'! 
сцени.

До славного ювілею в селі 
Мар’янівці Бобринецького ра
йону відкрито музей І. О. 
Мар’яненка, який відновить у 
нашій пам’яті славні сторінки 
творчості видатного актора.

в. стлржинський, 
студент філологічного фа
культету Кіровоградського 
педагої ічного інституту.

НАШ КОНКУРС

ТАЄМНИЦІ 
НА ШАХІВНИЦІ

ВІДПОВІДІ
НА ЗАВДАННЯ № 7

1. Викладання шахів у 
нашій країні виникло на 
основі зростаючого інтере
су до них з боку мільйонів
трудящих. Ще 1919 року 
група московських шахіс
тів з участю Альохіна роз
робляла план створення 
«Шахової студії». Створи
ти її вдалося лише і 925 
рокус.коли було відкрито 
тримісячні шахові курси. 
Пізніше, 1926 року, такі ж 
курси, але з шестимісяч
ним навчанням, було від
крито і в Ленінграді.

Першу кафедру шахів 
як обов’язкової дисциплі
ни у вищій школі створи
ли при Ленінградському' 
інституті фізкультури іме
ні Лесгафта (1931 —
1936 рр.).

Систематичні шахові за
няття як факультативна 
дисципліна велись у Мос
ковському університеті під 
керівництвом заслуженого 
тренера СРСР П. Рома- 
новського (194/ —1957 рр.). 
Досвід викладання шахів 
в СРСР дістав своє уза
гальнення в підручниках і 
програмах для шахових 
секцій колективів фізкуль
тури, палаців піонерів і 
школярів.

1953 року в Москві при 
Центральному науково-до
слідному інституті фіз
культури (ЦНДІФК) ор
ганізували першу в світі 
аспірантуру з шахів. Ке
рівниками тут були про

фесор Гуляев і доцент 
Рохлін. Аспірантуру закін
чило 5 чоловік. 1958 року 
ступінь кандидата педаго
гічних наук присвоїли 
Алаторцеву.

Ніші викладання шахів 
як обов’язкового курсу 
запроваджено в Централь-
ношу інституті фізкульту
ри і Львівському інституті 
фізкультури. Для регу
лярних занять з дітьми 
створені шахові відділен
ня у спортивних школах 
молоді і в дитячих спор
тивних школах, при клу
бах.

2. Тактичний прийом на 
блокаду в шахах зустрі
чається дуже часто — з 
тією метою, щоб зменшити 
рухливість фігур і пішаків 
противника. Суть блокади 
в тому, що свою фігуру 
стазлягь перед пішаком 
чи пішаками противника. 
Блокада — важливий при
йом у боротьбі проти пі
шакової переваги. Блока
да двох чи кількох піша
ків може повністю паралі
зувати сили противника.

Подивіться приклад з 
позиції Сгаммп (1745 рік).

Два білих пішаки мають 
пройти у ферзі, але хід 
чорних, і останні блоку
ють білого пішака жерт
вою тури: 1... Тс8!! 2. Т:с8 
а2 — і чорні виграють,

3. Етюд має таке розв’я
зання:

1. І\ра4 (16 2. КрсЗ (15 
3. Кр(14 Ь4 4. КрДо ЬЗ 
5. Крсб КрЬ8 6. КрЬб 
Ь2 7. а?-;- І\ра8 8. Краб 
Ы Ф. Пат.

Першими правильні від
повіді прислали: інженер 
Чорноліського лісгоспзагу 
Зпам’янського району С. С. 
Харченко, інженер з міста 
Знам'янки В. І. Кирносов, 
інженер Кіровоградського 
заводу друкарських маши
нок В. 1. Ц1І8ІЛЬОВ, робіт
ник заводу «Червона зір
ка» Г. Л. Харитонов; ша
ховий гурток кіровоград
ського Буднику піонерів 
(тренер П. Г. Кравченко) 
та багато інших.

ЗАВДАННЯ № 8

1. Що таке «блискавич
на гра» в шахи? (І очко).

2. Що означають термі
ни «відвернення» і «зама
нювання»? Наведіть при
клади. (4 очка).

відділ мК
Група старшокласників 

цікавиться адресою учили
ща, яке готує ПОМІЧНИКІВ 
МАШИНІСТІВ ТЕПЛОВОЗІВ. 
Повідомляємо їм адресу 
Знам’янського ТУ № 2: 
м. Знам’янка,, вул. Рози 
Люксембург, 3.

ПРОВІДНИКІВ ПАСА- 
•4 ЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ готу- 

' ють Запорізьке міське 
профтехучилище № 14
(м. Запоріжжя, вул. Сема
форна) і Дніпропетровське

З грудня минулого року в нашій краї
ні проходить Всесоюзна творча естафе
та, присвячена XI Всесвітньому фестива
лю молоді і студентів на Кубі. На висо
кому ідейно-художньому й організацій
ному рівні відбуваються нині зональні 
огляди-конкурсп по жанрах мистецтв 
третього, заключного етану естафети.

27 травня цього року в м. Кніїіинєві 
першість серед танцювальних ансамблів, 
ансамблів пісні і танцю виборювали про
відні професійні й аматорські колективи 
двох братніх республік—України і Мол
давії. Нашу область на огляді-конкурсі 
представляв самодіяльний народний ан
самбль танцю «Юність» Кіровоградсько
го педінституту імені О. С. Пушкіна. 
Жюрі конкурсу високо оцінило виконав
ську майстерність наших земляків. Ра
зом із заслуженими самодіяльними ан
самблями танцю «Заграва» (м. Донецьк)

та «Молдованеска» (м. Кишинів) наш ко
лектив посів перше місце (його нагоро
дили дипломом першого ступеня. Всесо
юзного оргкомітету. Крім цієї нагороди, 
«Юність» одержала спеціальний диплом 
жюрі за кращу постановку і виконання 
танцю «Гопак», а також Почесну грамо
ту ЦК ЛКСМ Молдавії за творчі успіхи 
та активне культурне обслуговування 
сільського населення братньої респуб
ліки, адже після напруженого конкурсу 
студенги-амадори виступали перед тру
дівниками Чимишлійського та Слободей- 
ського районів, узяли участь у заключ
ному концерті зонального огляду-кон
курсу.

Окремо жюрі відзначило високу май
стерність оркестру ансамблю.

Б. РЕВЧУН, 
заступник завідуючого відділом 
пропаганди обкому ЛКСМУ.

3. Розв’яжіть етюд:

Білі: КраЗ, К17, п еЗ.
Чорні: Кра5, пп ЇЗ 117.
Білі починають і вигра

ють. (З очка).

Кіровоградське ТУ № 1 
(м. Кіровоград, вул. Іні
ціативна, 16/32).

МИТУ № З (м. Дніпропет
ровськ, Універсальний про
вулок, 7).

Світлані Волощук із села 
Тишківни Добровеличків- 
ського району і всім ін
шим дівчатам, котрі цікав
ляться професією ПЕРУКА
РЯ, повідомляємо адресу 
Кіровоградського ТУ Ні 4: 
м. Кіровоград, вул. Гого
ля, 79. Це училище готує 
також і ЗАКРІЙНИКІВ та 
КРАВЦІВ ВЕРХНЬОГО ОДЯ
ГУ. ШВАЧОК, В’ЯЗАЛЬНИ
КІВ ПАНЧІШНО-ШКАРПЕТ
КОВОГО ВИРОБНИЦТВА. -

Володимир Литвинчун з 
Голованівська запитує, Де 
можна вивчитись на РА- 
ДІОМЕХАНІКА ПО УСТА
НОВЦІ й РЕМОНТУ ТЕЛЕ
ВІЗОРІВ І РАДІОПРИЙМА
ЧІВ.

Таних спеціалістів готує

Всім, хто цікавиться про
фесією ЮРИСТА, пропонує
мо адреси Чернігівського 
юридичного технікуму
(м. Чернігів-10, вул. Лені
на, 116) і Львівського дер
жавного університету
(м. Львів, вул. Універси
тетська, 1).

КУЛІНАРІВ І КОНДИТЕ
РІВ ГОТУЄ Кіровоградське 
кооперативне професійно- 
технічне • училище. Ного 
адреса: м. Кіровоград, вул. 
Уфімсьна, 22а.

Хлопцям, котрі просять 
адресу МОРЕХІДНОГО УЧИ
ЛИЩА, радимо звернутися 
в Одеське морехідне учи
лище: м. Одеса-4, вул.
Свердлова, 8.

ИА ФОТО: ТАНЦЮЄ САМОДІЯЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ «ЮНІСТЬ».
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І

І

ми». 14.3э — «Кіпомозаїка».
15.50 — «Закон 1 ми». 10.20 £ 

І — «Пісні юності». Антологія [ 
і молодіжної пісні. 10.50—Те

лефільм «Сержант міліції».
1 серія. 18.00 — «Вечір на
укового кіно». 19.00 — Вісті.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00- — ^ПІВа® В' .
«Час». 8.35 — Гімнастика. 20.2а — Телефільм. 20.1о — 
8.55 — «Творчість юних». «На добраніч, діти;» 21.00 — 1 
9.25 — Телефільм «Талант». «Час». 21.30 — Футбол: збір- 
4 серія. 10.Зо — «Для вас. на Франції — збірна Угор- 
батьки». 11.05 — «Ранкова щишт. Но закінченні — во- 
пошта». 11.35 — «Більше хо- вини, 
роших товарів». 12.0о — 
«По музеях і виставочних 
залах». 12.35 — Грає Е. Мо- 
сквітїиа. (Арфа). 12.50 — 
Музична студія «Золотий 
ключик». 13.30 — Мульт
фільм. 13.50 — «Спортлото».
14.00 — «Здоров’я». 14.45 — 
«Молоді оперні співаки». 
15.15 — Тележурнал «Спів- 
дружність». 15.45 — «Пушкі- Дітей. 8.оа 
ну* присвячується». 17.00 — кального 
«У світі тварин». 18.00 —«Ісліос». ---- •
Новини. 18.15 — Мультфільм ник». 10.00 — «Служу 
«Сембо» 18.35 — «Пісня-78» папському Союзу!» 11.00 
19.05-В. Розов. «Ситуація». Тслс<1,1льм капітан Не:... 
Фільм-вистава. 21.00 —«Час». 2 серія. 12.10 — Концерт дп- ,
21.30 — «Салют, фестиваль», тячого ансамблю «Сигулде ‘
23.00 — «Мелодії і ритми за-ни». 12.30 — «Сільська го- ^’Аь’'и Лт.иямо» (Київ! — рубіжної естради». По закії: дина». 13.30 — «Музичний ФЛТ?°ЛІ?ц- ппб. 
пенні - новини. кіоск». 14.00 - Футбол; збір- <АІ І(; т «іН%2с»

на Італії — збірна Аргспті-Р;*-'1’• д І’ ’ 7 Олссч»’
ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00—ни. (Аргсптіна). 15.30—«Сьо-

Новини. 10.15 — Для дітей, годні — День працівників 110 закінченні новини. 
«Лісовий барабан». Лялькова легкої промисловості. 15.45^ 
вистава. 11.0а — «Народні— «За вашими листами».
таланти». 1155 — «Ііомсо- Музична програма. 16.30 — 
мольська традиція». 1-2.50 — «Міжнародна панорама» Редактор М. УСПАЛЕНКО. 
Телеклуб «Москвичка*. 1:1.50 17.05 — Фільм-концерт «Рит- ____________
—. «Галузь: досвід, пробле- ми арени». 17.30 — Мульт
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фільми. Новини.
18.15 — «Клуб кіноподоро- 
жсіі». 19.15 — Співає М. Па- 
хоменко. 19.45—Фільм «Сек
рет великого оповідача». 
іЧССР). 21.00 — «Час». 21 <30 
— Футбол; збірна Швеції — 
збірна Іспанії. (Аргсптіна). 
Но закінченні — новини.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00— ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
8.35—Гімнастика для Новини. 10.15 — Програма 
'— Концерт по-до Дня працівників леїкої 

ансамблю МДУ промисловості. 11.20 — Кой- 
9.30 — «Вудиль- церт дружби. 13.40 — сДоб- 

і Р'а-рого вам здоров’я». 14.20 — 
..CJ — «Слива солдатська». 15.20 — 
Нсмо». «Недільний сувенір». 16 05 — 

«Сержант мілі
ції». 2 і 3 серії. 18 15 — «Ак- 

камера». 19.00 —
20.45 — «На доб-



4 c mop „Молодий комунарі ___________________ — 8 червня 1&78 ропу

запрошують йнстмтукті, 
іштішжй

Харківський 
авіацій пий інститут 
імені М. €»• Жуковського
ПРИЙМАЄ СТУДЕНТІВ
НА ПЕРШИЙ КУРС ТАКИХ ФАКУЛЬТЕТІВ:

літакобудівний —
готує інженерів по конструюванню і виробництву 

літальних апаратів;
авіадвигунобудівний —
готує інженерів по конструюванню і виробництву 

двшунів літальних апаратів;
систем управління —
готує інженерів по авіапрпладах, системах автома

тичного управління, прикладній математиці, автомати
зованих системах управління виробництвом;

радіотехнічних систем —
готує інженерів по конструюванню і виробництву 

радіоапаратури і радіоелектронних пристроїв.
До інституту приймають осіб обох статей віком до 

35 років, які .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 спеціальний навчальний заклад і середнє проф
техучилище з дипломом з відзнакою, складають 
вступні екзамени з математики (усно).

Строк навчання в інституті — 5 років і 6 місяців.
Приймання екзаменів з 1 по 20 серпня.
З 1 липня працюватимуть безплатні місячпг підго

товчі курси, з 15 липня даватимуться консультації з 
математики, фізики, української та російської мов і 
літератур.

Для студентів установлено стипендію: на 1—4 кур
сах — 55 карбованців, па 5—б курсах — 60 карбо
ванців.

Відмінникам навчання виплачують,підвищену сти
пендію. Для визначних студснтів-відмілників установ
лено стипендію імені В. 1. Леніна — 100 карбованців 
на місяць і стипендію Імені М. Є. Жуковського — 80 
карбованців на місяць.

Іногороднім надають гуртожиток.
Адреса інституту: м. Харків-84, вул. Чкалова, 17, 

ХАІ. Телефон 44-93-13.
Проїзд до інституту: трамваями №№7, 12, 22 — до 

зупинки «Лісопарк», тролейбусами Л'?№ 12, 16, 17 — 
до зупинки «Авіаінститут».

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.

Харківський 
зооветеринарний 
інститут
ПРИЙМАЄ СТУДЕНТІВ
НА ПЕРШИЙ КУРС
ЗООІНЖЕНЕРНОГО
Й ВЕТЕРИНАРНОГО ФАКУЛЬТЕТІВ 
СТАЦІОНАРНОГО НАВЧАННЯ
НА 1978—1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Інститут готує зооінжеперів і ветеринарних лікарів 
для роботи в системі сільськогосподарського вироб
ництва, сільськогосподарської науки і ветеринарних 
закладів.

При зооінженерпому факультеті є відділення по 
підготовці зооінжеперів для роботи на птахофабри
ках і комплексах по виробництву молока і яловичини 
на промисловій основі.

Приймання на перший курс — згідно з правилами, 
встановленими Міністерством вищої й середньої спе
ціальної освіти СРСР.

Вступники подають заяву па ім’я ректора, доку
мент про середню освіту (оригінал), характеристику- 
рСЕОмендацію, медичну довідку (форма № 286). ви
писку з трудової книжки. 4 фотокартки розміром 
3X4 сантиметри.

Документи приймають по 31 липня.
З 1 по ЗО липня в інституті працюватимуть підго

товчі курси. Вартість пав іаїшя па курсах — 10 кар
бованців.

Вступні екзамени — зі по 20 серпня з хімії (усно), 
фізики (усно), біології (усно), російської або україн
ської мови і літератури (письмово).

Строк павчання: на зооінжевернзму факультеті — 
4 роки і 6 місяців, на ветеринарному — 4 роки і 10 
місяців.

При інституті працює підготовче відділення, па яке 
приймають осіб, що мають середню освіту і стаж ро
боти в сільському юсподарстві не менше року.

Початок занять па підготовчому відділенні з 
І грудня.

Адреса інституту: 312050, м. Харків, п/в «Мала Да
нилівна», Харківський зооветеринарний інститут.

РЕКТОРАТ.

Професійне училище 
Чернігівського 
камвольно-суконного комбінату 
імені 50-рі'ічн
Ради пської У краї вн
НАБИРАЄ УЧНІВ
НА 1978-1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Заклад готує висококваліфікованих стрічкарок, 
рівничніїць, прядильниць, мотальпнць-сукальнпць, 
ткаль, крутильниць, операторів чесальних машин з 
умінням виконувати роботу контролера по освоєній 
професії.

До училища приймають без вступних екзаменів дів
чат віком 15—20 років з освітою за 8—10 класів. 
Строк навчання: на спеціальностях «Стрічкарка», 
«Крутильниця», «Могальннця-сукальппця» та «Опе
ратор чесальних манни» — 1 рік, на спеціальностях 
«Рівничниця», «Ткаля»: на базі 10 класів — 1 рік, на 
базі 8 класів — 2 роки.

Всіх учнів забезпечують стипендією в розмірі від 
36 до 40 карбоваї нів на місяць, протягом 8 місяців 
учням падають гуртожиток. До одержання гуртожит
ку вони проживають на приватних квартирах, які 
оплачує комбінат. ‘Адреси квартир дає училище. Всі 
учні користуються пільговими квитками лля проїзду, 
ьа міському транспорті і пільгами при купівлі квит
ків па всі види транспорту міжміського сполучення.

У період виробничої практики учні повністю одер
жують свій заробіток.

Випускникам присвоюють 3-й. 4-й і 5-й розряди по 
вибраній спеціальності текстильника і видають ате
стат про закінчення училища.

Час навчання в закладі зараховують де трудового 
стажу.

Під час навчання в училищі учні мають можли
вість одночасно вчитися у вечірній школі робітничої 
молоді і із механіко-технологічіїому технікумі, який 
знаходиться в приміщенні професійного училища Тих, 
що закінчили училище, до цього технікуму приймають 
поза конкурсом.

Вступники подають документ про освіту (оригінал), 
свідоцтво про народження, характеристику, авто
біографію, медичну довідку (форма № 286), довідку 
з місця проживання, 6 фотокарток розміром 3X4 сан
тиметри.

Документи приймають V канцелярії училища що
дня. крім неділі, з 9 по 17 годину.

Зарахування до училища /лінснює відбірна комісія 
без екзаменів.

Початок навчання з 1 серпня, 1 вересня.
Адреса училища: ч. ЧернІгів-23, вулиця Щорса, 64.

. ДИРЕКЦІЯ.

Професійне училище 
Черкаського 
шовкового комбінату
ПРИЙМАЄ УЧНІВ
НА 1978—1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Заклад готує кваліфікованих ткачів, снувальниць, 
крутильниць, раклістів. апретурників.

До закладу без вступпих екзаменів приймають юна
ків і дівчат що мають освіту за 8—10 класів.

Початок занять з І вересня.
Строк навчання —-1—2 роки, залежно віл спеціаль

ності.
Учнів забезпечують стипендією в розмірі 39—45 

карбоваг.ців на місяць. Крім того, в установленому 
порядку оплачуються роботи, виконані у процесі ви
робничого навчання.

Час навчання в училищі зараховують до.безперерв
ного .трудового стажу.

При училищі працюють їдальня, школа робітничої 
молоді.

Випускники закладу мають можливість поза ков- 
K'.’dcom вступати до текстильного технікуму.

Кращих випускників посилають па навчання до ви
щих учбових закладів за направленням комбінату.

Вступники подають .заяву па ім’я директора, доку
мент прз освіту, довідку з місця проживання, копію 
посвідчення про народження, 4 фотокартки розміром 
3X4 сантиметри.

Вступники проходять медичну комісію за направ
лениям училища.

Адоеса закладу: 257004. м. Черкаси, вул. Енгель
са, 170. їхати тролейбусом № 7. автобусами №№ 9, 1 
до зупинки «-Фарбувальне виробництво».

Телефон 94-32-58.

ДИРЕКЦІЯ УЧИЛИЩА.

ЕЕолтавськнй 
електротехнічний техніку и

ПРИЙМАЄ УЧНІВ
ПА 1978—1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

На 1 курс денного відділу — на спеціальності: 
промислове в цивільне будівництво, 
санітарно-технічне обладнання будівель (спеціалі

зація — промислова вентиляція і кондиціювання по
вітря),

електромашинобудування, 
електроосвітлювальні прилади та устаткування,, 
електроустаткування та устаткування промислових 

підприємств;
на 11 курс — на спеціальності: 
електроосвітлювальні прилади та устаткування, 
промислове іі цивільне будівництво, 
електроустаткування та устаткування промислових 

підприємств;
на II к>рс вечірнього відділу — на спеціальності: 
електромашинобудування, 
обробка металів різанням,
електроосвітлювальні прилади та устаткування; 
на 111 курс .заочного зідділу — па спеціальності: 
електроустаткування та устаткування промислових 

підприємств,
промислове й цивільне будівництво.

Осіб, що закінчили неповну середню школу, прий
мають на І курс денного відділу. На II курс денного, 
па II курс вечірнього і на 111 курс заочного відділів 
•приймають осіб, що закінчили середню школу.

Вступники па І курс складають екзамени з україн
ської або російської мови (диктант), математики 
(усно); па 11 курс денного, па II курс вечірнього і па 
ІІ! курс заочного відділів — з української або росій
ської мови (твір), математики (усно).

Без вступних екзаменів зараховують нагороджених 
після закінчення непевної середньої інколи Похваль
ною грамотею або після закінчення середньої школи 
золотою чи срібною медаллю (60 процентів плану 
прийому па дану спеціальність), офіцерів, прапорщи
ків і мічманів Збройних Сил СРСР, військ та органів 
Комітету державної безпеки при Ралі Міністрів 
СРСР. Міністерства внутрішніх справ СРСР. звільне
них від військової служби в запас (протягом двох 
років, після звільнення).

Заяви приймають щодня з 10 по 18 голину, крім 
вихідних днів (у суботу — по 14 годину):

на І курс денного відділу—з 1 червня по 31 липня, 
на II курс денного відділу—з 1 червня по 14 серпня, 
на вечірній відділ — з 15 червня по 15 листопада, 
на заочний відділ — з 3 травня по Ю серпня.
Вступні екзамени:
на І курс денного відділу — з 1 по 20 серпня, 
на II курс денного відділу — з 1 по 21 серпня, 
на вечірній відділ — з 1 липня по 20 листопада, 
на заочний відділ — з 10 по 20 червня, з 10 по 20 

гип.чя, з 10 по 20 серпня.

Зарахування до складу учнів:
на І курс денного відділу — з 21 по 24 серпня, 
на II курс денного відділу — з 22 по 24 серпня, 
на вечірній відділ — з 21 по 24 листопада, 
на заочний відділ — з 21 по ЗО серпня.
Учні денного відділу одержують стипендію на за

гальних підставах, тим, хто має потребу, надають 
гуртожиток.

Вступники подають на Ім’я директора технікуму 
заяву із зазначенням вибраної спеціальності, доку
мент про 8-річну чи середню освіту (оригінал), довід
ку про стан здоров'я (форма № 286). видану лікарем, 
що обслуговує школу, або дільв/чиим лікарем. 4 фо
токартки (без головного убору, розміром 3X4 см).

Особи які вступають па вечірній, заочний і денний 
відділи і мають не менше 2 років робочого стажу, 
пред’я.зляють виписку з трудової книжки, завірену 
керівником підприємства, а колгоспники — виписку 
з колгоспної книжки, завірену правлінням.

Вступники на денний відділ зобов’язані лр початку 
навчального року подати оригінали документів, що 
потверджують стаж роботи. Особи, яких направля
ють па навчання в технікум промислові підприємства, 
будови, госполарсікі організації, радгоспи, колгоспи, 
повинні мати не менше 2 років стажу і при вступі 
подати рекомендацію єдиної форми.

Абітурієнті) пред’являють особисто свідоцтво Про 
народження або паспорт, військовий квиток (військо
возобов'язані) або приписне свідоцтво (особи призов
ного віку).

При технікумі з 1 липня працюватимуть платні під
готовчі курси. Заяви приймають по 25 червня нього 
року.

Документи висигати на адресу: 314000, м. Полтава, 
вул. Пушкіна. 83-а. електротехнічний технікум. Теле
фони: 7-28-81, 7-29-53.

ДИРЕКЦІЯ.

?) Наша адреса і те/іе^о Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

316С-50. ІСП, Кіровоград 50, еул. Луначарського, '6. 
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.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
opian Кпрової раленої о обкома 

ЛКСМУ г. Кііропоірад. 
Газе і а печаїлеге» *■ 

па украинском языке.

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоірад, еул. Глінни. 2.

ПОГОДА
Вдень 8 червня по території області і місту Кіро

вограду передбачається малохмарна погоди, без 
опадів. Вітер південний 5—10 метрів за секунду. 
Температура повітря по області 23—28, по місту — 
24 — 26 градусів.

За даними Українського бюро поіЬдн 9—10 черв
ня передбачається невелика хмарність, без опадів. 
Вітер південно-західний 3—7 метрів за секунду. 
Температура повітря вночі 11 —16, вдень 23—28 
градусів.
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