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ВІДБУВСЯ обласний семінар 
З ПИТАНЬ ІДЕОЛОГІЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖНИВ

Жнива... Сотні літ промовляють люди 
це просте слово. Та досі не стало воно 
ні звичним, ні буденним. Бо щоразу ми 
вкладаємо в нього все глибший зміст, 

і есє більші свої надії і сподівання, бо
• завжди лунає воно тривожним закликом 

до випробувань. І нехай ще висвічують 
зеленим сяйвом хліба, нехай ще лише 
наливається радістю серце хлібороба, та 

В про жнива сьогодні його найперша тур
бота. Отож і невідкладне завдання сіль
ських комітетів комсомолу — повсюдно 
надати цій турботі спрямованого, проду
маного, ділового характеру. З чого тут 
почати?

З чіткого плану підготовки до жнив і 
збирання врожаю. Особливу увагу тут 
слід приділити високоякісному ремонту 
техніки, зробити все для того, щоб не 
допустити втрат зерна.

Передбачаючи вдосконалення техно
логії збирання хлібів, треба добитися 
повсюдного впровадження досвіду іпа- 
тобців. Адже торік збирально-транспорт
ні загони цілком себе виправдали.

Безперечно, на жнивах цього року 
працюватимуть тисячі юнаків і дівчат. 
Тому вже сьогодні необхідно подбати, 
щоб кожен із них знав своє завдання, 
глибоко усвідомив особисту відпові
дальність за долю врожаю. Ось де точ
на прикладання дій ідеологічного акти
ву комсомолу. Центр масово-політичної 
роботи повинен бути в полі. Закличне 
слово агітаційних груп щодня має луна
ти у збирально-транспортних загонах, на 
токах, у тракторних бригадах. У колгоспі 
імені Фрунзе Новоукраїнського району, 
на базі якого проходив обласний семі
нар, завдання активістів ідеологічної ро
боти, скажімо, визначено так, щоб ні на 
день, ні на годину не залишався поза 
увагою жоден екіпаж, жоден учасник 
жнив. Безпосередньо о загінках діяти
муть пересувні агітвагончики, на токах і 
в бригадах — агітпункти. Комітет ком
сомолу щодня інформуватиме молодих 
жниварів про хід соціалістичного зма
гання, узагальнюватиме та оперативно 
поширюватиме передовий досвід.

Дбаючи про гласність трудового су- . 
перництва, не менш важливо вчасно 
привітати переможця з досягнутим успі
хом. Звісно, існує багато хороших форм 
морального стимулювання праці жнива
рів. Але бажання ще краще трудитися 
ми викличемо у людини тільки тоді, ко
ли оперативно забезпечимо громадське 
визнання її трудового подвигу, коли і 
зміст, і форма палкої вдячності учасни
кові змагання за його'ударну працю бу
дуть сповнені щирості і краси. Ну що, 
здавалося б, нового можна придумати в 
ідейно-виховній роботі на перший же 
день жнив? Виявляється, дещо можна 
придумати. В тому ж таки колгоспі імені 
Фрунзе жнива почнуть святом стиглого 
нслоса. А потім кращі з кращих хлібо
робів першими виведуть у загінки свої 
степові кораблі. Будуть у числі цих лю
дей і ті, ко/лу доручать відправити пер
ший хліб державі.

У роботі семінару взяли участь і ви
ступили на ньому завідуючий відділом 
пропаганди і агітації обкому Компартії 
України І. П. Оліфіренко і заступник го
лови облвиконкому Є. М. Чабаненко.

Учасники семінару ознайомилися з ор
ганізацією масово-політичної роботи се
ред трудівників колгоспу імені Фрунзе, 
подивилися виступ художньої агітбрига
ди Новоукраїнського районного Будин
ку культури.

РЕК
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На орбіті—космічний комплекс 
„ Салют- 6 “—„ Союз-29“

17 червня 1978 року здійснено стикувалня космічного ко
рабля «Союз-29» із станцією «Салют-6», яка з 16 березня цьо
го року здійснювала поліг в автоматичному режимі. Стикуван
ня корабля «Союз-29» проведено до сіикувальної о вузла, роз
ташованого на перехідному відсіку станції.

Після переходу на борт станції космонавтів Ковальова В. В. 
та Іванченкова О. С. па навколоземній орбіті почав функціону
вати пілотований науково дослідврії комплекс «Салют-6» — 
«Союз 29».

Екіпаж орбітального .комплексу продовжить початі космо
навтами Ромівенком і Ґрсчком дослідження й експерименти.

Бортові системи орбітального комплексу працюють нор
мально.

Космонавти товариші Ковальонок В. В. та Іванчепков О. С. 
розпочали виконання програми робіт на борту комплексу «Са
лют-6»'— «Союз-29».

(ТАРС).

УДАРНОЇ
А Ц І

У штампуеально-заготовчому цеху 50-го корпусу заводу «Червона зірна» шанують молоду штампувальни
цю Галину Чорномаз. Щозміни значно перевиконуючи норму, вона веде й єсг ину громадську роботу — Галина 
профгрупорг зміни.

Н а ф о т о: Г. Ч0РН0МАЗ.
Фото А. ДІБРОВКОЮ.

(Іт Е/ІЕТЙЙГІ 1 НА РУБІЖ ОСТАННЬОГО РОКУ
П’ЯТИРІЧКИ!

ТУГИЙ КОЛОС
Приклад 
правофлангових

Вузловий комітет комсо
молу станції Помічна уза
гальнив досвід роботи пере
дової номсомольсьно-моло- 
діжної колони депо, де не- 
рівнином О. В. Спориш, груп- 
комсоргом О. Нанушенко. , 
Цей колектив у соціалістич
ному змаганні на честь 
60-річчя Ленінсьного комсо
молу за підсумками минуло
го місяця посів перше місце 
серед чотирьох таких же 
колективів. До першого 
червня комсомольсько-моло
діжна колона провела 152 
великовагових поїзди і по
над план перевезла 68 з 
лишком тисяч тонн народно
господарських вантажів. 
При цьому колектив добив
ся й найбільшої порівняно 
із суперниками по змаган
ню економії електроенергії. 
За п’ять місяців його за
ощадження становлять ■5724 
кіловат-години.

Нагороди ждуть 
героїв жнив

Нещодавно Новоунраїн- 
ський райком комсомолу 
затвердив умови соціалістич
ного змагання між молоди
ми хліборобами на період 
жнив третього року п’яти
річки. На збирання ранніх 
зернових у районі вийдуть 
понад 40 комбайнових, 130 
транторних і 180 автомобіль-

них комсомольсько-моло
діжних екіпажів. Для заохо
чення молодих трудівників 
села до високих темпів 
жнив райком особливу ува
гу приділяє системі стиму
лювання. Підсумни змагай- 
ня підбиватимуть щодня, 
скіпажам-переможцям вру
чатимуть перехідні вимпе
ли. Вперше кращим механі
заторам та водіям автомобі
лів планується воучати ві
тальні листи райкому ком
сомолу. Та найдорожча на
города жде того комбайнера, 
який у найноротший строк 
збере найбільше хліба. Рай
ком установив пам’ятний 
кубок «Рекорд-60», присвя
чений 60-річчю Ленінського 
комсомолу. Кубок буде вру
чено на вічне зберігання.

Напередодні свята
Останні уточнення вніс до 

програми відзначення Дня 
радянської молоді Онуфріїє- 
ський райком комсомолу. 
Головні події свята відбу
дуться на стадіоні районно
го центру. Урочисту части
ну його відкриє своїми 
спогадами одна з ватажків 
перших комсомольських 
осередків району Тамара 
Степанівна Різник.

Завершиться свято вели
ким звітним концертом мо
лодих учасників художньої 
самодіяльності, які від нож
ного господарства приве
зуть по 3 — 4 найкращих но
мери своїх програм.

Розповідає про себе Гри
горій неохоче. Пояснює 
це він так:

— Говорити про себе 
завжди незручно. Та й, 
правду кажучи, зробив я 
ще мало. Нічим хвали
тися.

Напевно, все життя лю 
дини полягає в утверд- 

. женні себе. Як особистос
ті, як майстра своєї спра
ви. Відносно дороги Гри
горія Гнатюка, молодого 
тракториста колгоспу
«Більшовик» Гайворон-
ського району, до поля, 
то була вона справді не 
простою. Після закінчення 
школи працював на фер
мі, а коли виникла потре
ба в механізаторах, він 
поповнив їхні ряди. Його 
посвідчення на право во
діння трактора до уваї и 
не бралося. Григорій мав 
пройти випробний строк у 
бригаді Д. М. Сонура. 
Строк цей для нього, як і 
для інших новачків, дорів
нював майже року. Вони 
заточували 'лапи культива
торів, обмітали та обмива
ли від пилюки й болоту 
різну сільськогосподар-

ську техніку. Бригадир, ін
ші механізатори в такий 
спосіб учили Григорія лю
бити й берегти машини. 
Комусь навчання може ви
датись довгим, але він не 
вважає, що пізно сів за 
кер/ло. На свій трактор 
Григорій не спізнився.

— Шостий рік механіза
тором, — каже Гнатюк. —« 
Працювати мені легко. Ді
стану наряд — знаю: зу
мію виконати, навіть най
складніший. Мабуть, це то
му, що мені щастило на 
старших товаришів-настав- 
ників. Андрій Павлович 
Соловійчук Володимир 
Хомич Бабій — майстри 
хліборобської спраеи. Про 
них повісті писати...

Ставлення до поля у мо
лодого механізаторе сер
йозне. Пригадують у 
бригаді такий, на перший 
погляд, незначний епізод. 
Орали в нічну зміну. Один 
із механізаторів, який 
відставав, прагнучи на
здогнати своїх товаришів, 
зменшив глибину оранки.

Див. 2 стор.
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Час усім працівникам ідеологічного фронту покін
чити з незжитою ще подекуди практикою механічно
го, бездумного повторення прописних істин, із сло
весною тріскотнею. Час зробити правилом — гово
рити з людьми простою і дохідливою мовою, писати, 
вкладаючи в кожну фразу живу думку і почуття. Це 
теж питання якості й ефективності, причому на такій 
важливій ділянці будівництва, як виховання нової 
людини.
(З промови Л. І. Брежнєва на XVIII з’їзді ВЛКСМ).

В ДУМКУ, слово - 
ПОЧУТТЯ

Лекція починається з оголошення. 
Так-так, з того, як скаже воно про тему 
лекції, запрошуючи барвистою мовою 
реклами прослухати її. Як же рекламу
ють майбутній виступ лектора у нас в 
області? Мені здається, на таку «дрібнії- 

І цю» взагалі не звертають уваги. Навіть 
лекції, що читаються в центральному 
лекторії майстрами слоза, часто мають 
загальні назви. Звичайно не обов'язково, 
щоб назва повідомляла все про зміст 
лекції. Головне — яскраве і вражаюче 
назвати суть теми. Особливо, коли йде
ться про лекцію для молоді.

Практика показала, що для молоді ве
лике значення має особнстіть лектора: 
мого наукова кваліфікація, громадське й 
службове становище, життєвий досвід. 
Про це теж не слід забувати, коли го
тується оголошення.

Буваючи у відрядженнях, мені дово
дилося не раз спостерігати, як другий 
сс-кретар райкому комсомолу, посилаю
чи в район когось із своїх співробітників 
(членів лекторської групи), вже навздо
гін нагадував:

— Прихопи лекцію,,буде можливість— 
прочитаєш!

Якість читання «при можливості» 
вельми сумнівна. Зате цифра прочита
них лекцій виглядає солідно. Хочеться 
наголосити на слові «прочитаних», бо в 
подібних ситуаціях читається, як прави
ло, рекомендована розробка лекції, при- 

I слана обкомом комсомолу чи віддруко- 
і вапа для місцевої організації толарн- 
I ства «Знання». Зрозуміло, що мети, 
» яку має па увазі лектор, виступаючи 
И «попутно», він пе досягне. А чому б не 
у робити так, як практикує, скажімо, один 
В з пайдосвідченіших лекторів Більшай- 

сьхого району Ц О. Космап? Хто-хто, а 
другий секретар райкому партії 'добре 
знає стан справ у кожному господарстві 
району. І все ж перед кожною лекцією, 
яку він читає (за винятком, можливо, 
кількох випадків), лектор приїздить у 
господарство, де читатиме лекцію, за

довго до того, коли вона повинна поча
тися. Поговорить із секретарем партко
му, побуває на виробничих ділянках, зу
стрінеться з людьми, 1 все це для того, 
щеб мати уявлення про стан справ у ко
лективі. В результаті визначається чіт
кіше мета виступу серед молоді, виді
ляються основні напрями лекції, Коли 

'йтиметься, скажімо, про підвищення 
ефективності і якості виробництва, то 
план її виглядатиме приблизно так: да
ти слухачам певні теоретичні знання, по
казати, як переломлюються вони у прак
тиці їхнього колективу, підказати шляхи 
і засоби розв’язання назрілих проблем, 
підняти на це молодь. 1 свої докази (бо 
лекція завжди у Петра Омеляновича до
казова, переконлива) Косман підтвер
дить фактами, іменами.

Як читати лекції для молоді? Взагалі 
це складно. Навряд чи лектор, який 
не може відірватися від тексту лекції, 
зацікавить аудиторію. Здається, істина 
безперечна. 1 все ж чимало лекторів чи
тають у прямому розумінні слова. Ду
мається, сучасним лекторам молодіжної 
аудиторії слід чітко засвоїти правило 
ораторів іще стародавніх часів: не спус
кати очей зі своїх слухачів. А це можли
ве тільки тоді, коли лектора не сковують 
записи, коли він вільно викладає думки, 
лиш зрідка поглядаючи на текст. Як тут 
не згадати деяких лекторів, котрі лише 
час від часу відриваються від паперів і 
поглядають у зал. Чи не для того це, 
щоб переконатися, чи зацікавлено тебе 
слухають? Співтворчість в аудиторії не 
виникне, якщо лектор уткнувся в текст, 
Зеідси виникає необхідність вузької спе
ціалізації лектора.

Признаюся, що коли я спитав одного 
лектора, які лекції, окрім названої 
(«Зовнішня і внутрішня краса людини») 
він ще прочитав цього року і не по
чув очікуваної відповіді, я здивувався. 
Як? Кваліфікований лектор, член това
риства «Знання» — і півроку виступає 
з однією лекцією?

І лише ближче ознайомившись зі сти
лем роботи молодих лекторів-маловис- 
ківиів, я зрозумів: назва лекції для них 
визначає лише тему, над якою кожен 
постійно і наполегливо працює. Як об
разно підкреслив у розмові керівник 
лекторської . групи райкому ЛКСМУ 
Анатолій Михайлов, те, що лектор чи
тає, — тільки видима частина аисоерга. 
Насправді ж від того, перед якою моло
діжною аудиторією доводиться виступа
ти, лектори змінюють зміст викла
ду, а без вузької спеціалізації, доскона
лого знання теми цього пе зробиш.

Молодіжну аудиторію надзвичайно 
важливо зацікавити з перших же слів. 
Та й взагалі елементам цікавості, емо
ційності при роботі з молоддю треба на
давати першочергового значення. Хоча 
не слід засувати, що там, де немає їли- 
бскої думки, там не допоможуть і “емо
ції. Дослівно наведу початок однієї з 
лекцій, з якою виступив перед робітни
ками Маловисківського цукрокомбінату 
Анатолій Михайлов, другий секретар рай
кому комсомолу: «Чи знаєте ви, що якби 
всі гроші, витрачені на озброєння, пере
творити на золото, то можна було б опе
резати земну кулю по екватору золотим 
поясом шириною шість метрів і товщи
ною тридцять сантиметрів...» .Гак з ціка- 
винки почав лектор розкривати тему 
«К11РС у боротьбі за мир та міжнародну 
розрядку», ...

У Михайлова не завадило б повчитися 
багатьом лекторам, що читають для мо
лоді. Лекції про міжнародні відносини 
найактуальніші. їх важко читати вже ю- 
му, що сучасна молода людина диснть 
добре обізнана з політичними подіями з 
газет, передач радіо, телебачення. Отже, 
сам по собі виклад факту нічого ще не 
дає слухачеві, Розробки ж лекцій на 
важливі політичні теми часто спізнань 
ться в часі, події їх випереджають. Отут і 
виявляється компетентність лектора, йога 
робота над собою. Конкретний приклад. 
Коли відбулися квітневі події в Афга
ністані, появилися перші публікації про 
це в пресі, у молоді зросла цікавість до 
даних подій. Але їй хотілося знати біль
ше. Михайлов, розуміючи це і готуючись 
до чергової лекції, прочитав усе, що зміг 
дістати про Афганістан. Ось лише один з 
прикладів, якими Анатолій обгрунтував 
необхідність і своєчасність революційних 
подій в Афганістані. «За даними енци
клопедичних щорічників 1966 і 1976 ро
ків, 99 процентів населення цієї країни 
неписьменних. Протягом десятиріччя ні
яких змін». Один штрих до характерис
тики колишнього режиму в Афганістані, 
ного піклування про народ, зате який 
переконливий. Далі, розшукавши в ен
циклопедії матеріал про Нур Мехамеда 
Тараку, лектор змалював постать нового 
голови уряду ДРА. До сказаного лише 
додам, що лекцію цю Михайлов читав у 
квітні, коли в пресі ще пе встигли опуб
лікувати достатню кількість матеріалів 

про ДРА. Ось що значить уміти вчасно 
зорієнтуватися в обстановці, зрозуміти, 
що цікавитиме слухачів, і прагнути за
довольнити їхню цікавість. На жаль, чи
мало ще лекторів пе можуть похвали
тись такою оперативною реакцією па 
події.

досі йшлося про звичайні лекції, не 
об’єднані ні з якими заходами. Лекційна 
пропаганда серед молоді на сучасному 
етапі вимагає нових форм. Тут і агітпо- 
ходи, подібні «Вершинкам революції», 
організовані Гіовоукраїнськнм та Онуф- 
ріівським райкомами ЛК.СМ України, і 
лекції-концерін, що їх разом з музичною 
школою ще тільки планують проводити 
лектори Новомнргорода, і виїзди лекто
рів на виробничі місця в складі худож
ніх агітбригад, що їх практикують у 
Компаніівському та іМаловисківськсму 
районах. Безумовно, починання ціані. 
Тільки чому вони не стануть системою, 
не ввійдуть у практику ідеологічної ро
боти як одна з постійних форм лекційної 
пропаганди? Якщо, скажімо, агітпоїзд 
створити не так і легко, то поєднати бе
сіду лектора з виступом художньої агіт
бригади зовсім не важко. Зуміли ж оріа- 
нізуватй концертно-лекторську бригаду 
в малій Висці. Правда, часто підво
дить техніка, автобус районного відділу 
культури не в найкращому стані, але ж 
залам яталися жителям Мануйлівки, 
Араснопілки, Злшщн, иникієвого недав
ні виступи «Факела». 1 лекцію А. Михай
лова «Україна за 60 років» слухали з 
цікавістю.

На початку року в одній із статей 
«Молодіш комунар» акцентував увагу на 
деяких проблемах молодіжної лекції. Не 
випадково сьогодні згадувалась і робота 
лекторських груп Маловисківського та 
Ііовомиргородського районів. Саме в цих 
районах лекційна пропаганда раніше пе
ребувала на правах пасинка райкомів. 
Бідрадні зміни сталися протягом п яти 
місяців. Зуміли тут розв'язати и пробле
му кадрів лекторів молодіжної аудиторії 
і проблему якості самої лекційної роботи 
На жаль, зосталися проблеми в інших 
районах, Тому-то хочеться наголосити, 
ще раз: у лекційній пропаганді немає 
дрібниць, а в лекційній пропаганді серед 
молоді — особливо. Тема лекції, оцінка 
аудиторії, джерела, якими користується 
лектор при підготовці, композиція і плац 
виступу, доказовість лекції — все це 
складний шлях до успіху,

Якщо одну з металевих ланок заміни
ти глиняною, ланцюг не витримує наван
таження. Так само якщо з уваги лектора 
випаде, бодай, один з важливих факто
рів, бодай, до одного з них поставиться 
він несерйозно — не бувати успіху. Мо
лодь чутлива до будь-якої неохайності в 
роботі ідеологічного працівника.

Ю. ДМИТРЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

«ПРАЦЮЄ

БІЛЬЯРД

ДЛЯ ХЛОПЦІВ»
Під таким заголовком у 

номері нашої газети за 
6 травня цього року було 
надруковано матеріал, у 
якому йшлося про незадо
вільний стан культмасової 
роботи окремих сільських

ТУГИЙ
(Закінчення.

Поч. на 1-й стор.).

На це йому зауважили. 
«А, різниця не велика», — 
на те відказав він. «Ні, ве
лика», — відповіли меха
нізатори. «Це ви так ду
маєте, бо ваше поле». І 
тоді Григорій, стриманий 
по натурі, не витримав: 
«За поле ми всі однаково 
відповідаємо. Поле для 
всіх одне — наше поле!» 

Позиція досить "ясна: 

будинків культури та клу
бів області. Начальник об
ласного управління культу
ри М. І. Сиченко повідомив 
редакцію, що виступ газети 
обговорено на нараді пра
цівників обласного управ
ління культури.

Кришку визнано справед
ливою.

«Обласне управління 
культури, — говориться в 
листі М. І. Сиченка, — на
мітило заходи щодо поліп
шення культурного обслу
говування сільського насе
лення, зокрема молоді, пе
редбачило конкретні шляхи 
дальшого розвитку худож
ньої самодіяльності в об
ласті.

Районні відділи культури, 
про незадовільну роботу 
яких ішла мова в надруко
ваній кореспонденції, зобо
в’язано усунути вказані 
недоліки».

КОЛОС
«Чим краще я догляну по- 
сізи, тим більший одержи
мо врожай з кожного гек
тара, тим кращий буде у 
мене настрій...» Візьміть 
до уваги: не з поля вза
галі, а з кожного гектара. 
Хоч деякі механізатори 
забувають, що мірка у 
хлібороба одна — вро
жайність.

Погода стримує ріст 
рослин, обробляти посіви 
нині важко, та Григорій

не гониться за виробітком, 
він думає про завтрашній 
день — про врожайність. 
У цьому якраз і виявляє
ться у Григорія його «не
сезонне» ставлення до вро
жаю, до лану. Причому він 
добре розуміє, що праця 
ного багато в чому зале
жить від інших людей. То
му уточнює: «Я ще хочу, 
щоб ножний, хто зараз у 
полі, також мав хороший 
настрій від роботи, вико
наної на совість».

Уроки, які щорічно дає 
йому поле, він сприймає 
не тільки у професійному, 
а й у моральному, загаль
нолюдському плані. Торік 
своїм бурякозбиральним

Фото
Ю. ДНІПРОВСЬКОГО.

ТІ, ЛАРИСА СТАЛА 
УДАРНУ ВАХТУ 
ЧЕСТЬ РІЧНИЦІ

• СТ1ІТУЦІЇ СРСР.
ЗМАГАННЯ: ДО ДНЯ КОН
СТИТУЦІЇ — РІЧНЕ ЗО
БОВ'ЯЗАННЯ. •

ЩОБ ВОНА НЕ ПЕРЕ
ВИКОНАЛА ЗАВДАННЯ 
ЯК І ПОДРУГИ ПО РОБО- 

----------- ---------- ї НА 
НА

КОН- 
ДЕВІЗ.

ЩОРАЗУ, КОЛИ ЗАКІН
ЧУЄТЬСЯ ЗМІНА, КОМ
СОМОЛКА БРИГАДИ
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК І В 
СПМК-2 ОБЛМІЖКОЛ- 
ГОСПБУДУ ЛАРИСА 
КУРЛОВА ПІДБИВАЄ ПІД
СУМКИ РОБОТИ. НЕ БУ
ЛО ЩЕ ЖОДНОГО ДНЯ,

комбайном Гнатюк нако' 
пав по колгоспу найбільше 
солодких коренів. € і його 
заслуга в тому, що їхня 
ланка на кожному гектарі 
зібрала на 70 центнерів 
коренів більше, ніж визна
чила у своїх зобов’язаннях, 
його комбайн працює на
дійно, бо завжди догляну
тий. Високих рубежів пла
нує досягти Григорій і цьо
го року. Два місяці готує 
комбайн — мов сторінки 
підручника гортає, повто
рює пройдене, щоб бути 
впевненим у теперішньому.

Поле вчить його працю
вати технічно грамотно, з 
повною віддачею. Це від
значають ті, хто трудиться 
поруч Гнатюка.

Бригадир тракторної 
бригади Д. М. Сокур:

— Наша бригада — од
на з кращих у районі. її 
не раз нагороджували пе
рехідним Червоним пра
пором райкому партії та 
райвиконкому — за високі 
врожаї, за високі показни
ки експлуатації техніки, 
економії пального та ін
ших матеріалів. У цьому 
заслуга наших людей, на
самперед ветеранів праці, 
таких, як Андрій Павлович 
Соловійчук, Ростислав 

Петрович Левицький, Во
лодимир Хомич Бабій. 
Працюють вони механіза
торами по 25—29 років, 
мають високі урядові на
городи.

Ноли мова заходить про 
правофлангових змагання, 
то поряд з іменами ветера
нів ми називаємо й ім’я 
Григорія Гнатюка. Визнан
ня це він завоював своєю 
сумлінною працею.

А. БЄЛІК, 
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».
Гайворонськпн райощ
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МАЛА ЗЕМЛЯ: ПЕРЕКЛИЧКА ГЕРОЇВ

ВАЛЬС
ДЛЯ ХІРУРГА
лей3 виб?искують десятки орденів і меда-
Х^п° пЕ'ИНИ-аіН Урятував життя сотням бійців і 
Службу * Л,каР 1 сьогодні продовжує свою нелегку 

Мглоземельці... Про їхні подвиги складали легенди.
Але правда куди багатша за них. Для Валентина Івано
вича Квашина та правда повторилася сьогодні в рядках 
хвилюючої розповіді 1 енерального секретаря ЦК К1ІРС. 
іолови Президії Верховної Ради СРСР Л. І. Брежнєва 
<с ала земля». Неначе відчув у руках невеликий лист- 
звернення, що його начальник політвідділу 18-ї десант
ної армії полковник Брежнєв написав у наикритичніший 
момент ооів на плацдармі. «Вона хоч і мала, та вона 
наша, радянська, зона полита нашим потом, нашою 
ьров ю, і ми ії ніколи і ніякому ворогові не віддамо». 
Та,< клялися малоземельці. І вони лишилися вірними 
клятві до кінця. На них кидали бомби сотні Літаків, по 
них безугавно вели вогонь гармати і міномети. «Горіла 
земля, димилося каміння, плавився метал, але люди, 
вірні своїй клятві, не зробили й кроку назад з цієї зем
лі». Не зробив ні кроку назад і армійський хірург кому
ніст Валентин Іванович Квашин.

...Урочисті збори малоземельців наближалися до кін
ця. Валентинові Івановичу передали записку. «Лікареві 
Квашину. За те, що не відрізали мені ноги, перший- 
вальс — Ваш».

Хірург уважно оглянув присутніх. Погляд його зупи
нився на одній із жінок. На якусь мить хірург замислив
ся. Так і є. це вона — бойовий друг, старшина медичної 
служби Ніна Соловйова. В одному з боїв її тяжко пора
нило. 1 він, лікар Квашин, урятував їй ноги, вдало зро
бивши операцію. Та хіба ж тільки одній Соловйовій! Хто 
може точно сказати, скільки тих операцій за роки війни 
зробив військовий хірург Квашин? Скільком людям уря
тував життя, скількох бійців повернув у стрій? Полк, ма
буть, набереться. А може, й більше. Це тільки иа Малій 
землі. А коли врахувати все, із самого початку?

Йшов другий рік війни. Військову частину, в якій слу
жив лікар «вашим, було перекинути на північнім Навка». 
безперервні, тяжкі Оої. Неймовірно складні умови робо- 

■ ти. А втім, надам слово донументу — червоноармійськін 
газеті «Боевая слава» за 7 травня 1942 року; «Лікар 
Квашин оглянув голі стіни напівзруйнованої хати, земля
ну підлсгу, стелю, що відстала від сирої стіни, розоит, 
шибки, Оін вирішив підготувати тут операційну. За кіль
ка хвилин хата оула готова до прийому поранених. Пер
шим пацієнтом ьиязився командир кулеметної роти, о 
числі перших сін увірвався в це «.е'ло на світанку і дістаь 
тяжке поранення. З поля бою його винесла дружина — 

"^санінструктор роти. Куля влучила а груди, уразила леге
ні і серце, операції на серці Квашин іще не робив. Дове
лося лише раз оути присутнім на подібній операції в 
одній із клінік Дніпропетровська, коиив її знаменитим 
хірург. Опісля про нього в яскравих тонах написали га
зети. І ось тепер тут, за три кілометри від передової, в 
напівзруинсваши хаті, все це доводилось п ваши ну вико
нувати самому.
, Операція триває годину... півтори... дві... Руки хірурга 
діють рішуче і вміло. Останні рухи, останні заключні 
жести майстра, якни- оживляє людське серце... Мис
тецтвом героя-лікаря, силою розуму і знань в нього бу
ло знову вкладено життя, відвойоване у смерті».

...Валентин Іванович вкотре перечитує спогади Л. І. 
Брежнєва.

Ось тут Леонід Ілліч говорить про висадку десанту на 
Малу землю. Кожному, хто пересікав бухту і добирався 
до плацдарму, давали орден.

У ніч на 1/ березня чергова група десантників виса
дилась на Малу землю. Серед них був і хірург Валентин 
Іванович Квашин. У своїх спогадах Л. І. Брежнєв не на
зиває прізвища цієї мужньої людини. Але це про нього 
і його товаришів ідеться в книзі. «Укріплений плацдарм 
став своєрідним містом-фортецею. Появилися навіть ву
лиці — і оспітальна, Саперна, Піхотна, Матроська. На 
них не було жодного будинку, невідомо хто придумав ці 
назви, але випадковими вони не були. Скажімо, Сапер

ам— це яр, захищений від вогню, а Госпітальна — 
бугриста місцевість, наскрізь прострілювана, звідки лю
ди потрапляли в госпіталі».

Госпіталь... Важко уявити собі, яким він був на Малій 
землі. Величезна яма, зверху затягнута брезентом, — 
такий вигляд мала операційна. Частенько в неї потрапля
ли осколки бомб і снарядів, що вибухали поблизу. Вони 
ранили вже поранених, не обминали й /иедиків.

Особливо тяжка обстановка була на Малій землі із 
17 по 25 квітня. Ударна група фашистських військ чи
сельністю до 27 тисяч чоловік при підтримці великої 
кількості техніки обрушилась на захисників Малої землі. 
То було справжнє пекло. Госпіталь не встигав приймати 
поранених, а вони все надходили й надходили. Бійці 
вірили в чудодійну силу лікаря. І він творив чудеса. Хі
рург не знав утоми, працював по кілька діб підряд без 
відпочинку, без сну.

...На опс-ргційнии стіл поклали пораненого в живіт чер- 
аоноармійия. Лікар уважно оглядає рану і встановлює; 

потерпілого може врятувати негайне переливання 
крові. Але консервовано? лід рунами нема. Хірург нака
зує визначити групу крові і приготувати все необхідне 
Для переливання.

— Для чого? — тихо питає сестра. — Адже у нас крові 
нема.

— Є! — впевнено каже Квашин. — Візьмете и у мене. 
Сотні захисників Малої землі поверталися о стрій 

їавдяки невтомній праці лікаря Квашина. Подвиг, який 
важко переоцінити.

Немало фронтових реліквій зберігає ветеран війни, їла- 
лоземелець Валентин Іванович Квашин. Листи-подяки з 
Дарчими написами і нині приходять до Кіровограда з усіх 
куточнів країни, його називали чарівнином. Він повертав 
Миття аоїіам на поллх боїв з лютим ворогом, його пам я- 
їЗ'Оть Україна і Кавказ; Мала земля і Польща.

Хірургом із золотими руками називали його в дні зій- 
Чуйним, уважним, принциповим спеціалістом пока- 
себе комуніст Квашин під час роботи в Кіровоград

ській обласній лікарні. Таким залишається він і сьогодні, 
■'лицюючи в госпіталі інзалідів Великої Вітчизняної вій- 
*и. І хоча йому вже шістдесят п’ять, але ветеран на бо- 
‘’Оїому посту, на варті здоров я людей. Бо лікар Кза- 

■—комуніст, гвардієць, малоземелець.

виблискують десятки орденів і меда-
LIL4 «*■■■ _______ — - . .

стрій

Кіровоград,

О КБ1І в шостому віці до нашої ери ве- 
■■ лись репортажі з Олімпійських ігор, 
то старогрецький коментатор напевно б 
почав один із них приблизно так:

— Зліва від нас на рингу атлет з Кро- 
тона Піфагор. Цей кулачний боєць, не
одноразовий переможець різних зма
гань, відомий також і як математик та 
філософ.

Так, той класичний Піфагор, чиї 
безсмертні теореми кожний із нас зубрив 
у школі, в молодості і навіть у зрілі ро
ки пристрасно захоплювався спортом. 
Незаперечних успіхів він добився в дав
ньому. боксі. Лаврових вінків і пальмо
вих гілок — найвищих нагород старо
давньої Елладігза спортивну доблесть—

Нй РИНГ 
виходить 
ПІФАГОР
удостоювались на різних змаганнях і ба
гато інших великих греків. Чудовими 
спортсменами називають історики Со- 
фокла і Євріпіда, Сократа і Платона, 
відомим атлетом серед еллінських бор
ців і наїзників вважався «батько меди
цини» Гіппократ.

Стародавні елліни зводили в культ гар
монійно розвинуту людяну. В ті далекі 
часи була популярною приказка: «Спо
чатку треба створити міцну посудину, а 
потім уже наповнити її вином освіти». 
Великий Платон називав «кульгавим» і 
того, хто ае вмів писати, і того, хто не 
вмів бігати чи плавати,

Відроджувати в наші дні старогрецькі 
традиції різнобічного розвитку особи за
кликав засновник сучасних Олімпійських 
ігор ІІ’єр де Кубергсн. і Олімпійські при 
стали з часом всесвітнім святом моло
дості, краси і сили, тією високою ареною, 
на якій кожні чотири роки доводиться 
незаперечна істина: духовним і фізичним 
можливостям людини немає межі, будь- 
яке досягнення людини може бути пере
вершене людиною.

Радянські атлети — учасники останніх 
XII зимової і ХХІ літньої Олімпіад в 
Інсбруку і Монреалі—яскравий приклад 
гармонійного розвитку сучасних юнаків 
і дівчат. Збірні нашої країни, що посіли 
в неофіційних заліках перші місця, було 
визнано н наиінтелектуальнішими комаи-

дами світу. Більше трьох чвертей спорт
сменів у них становили студенти і спе
ціалісти з вищою освітою.

З перших років Радянської влади в 
нашій країні надається величезного зна
чення науці, мистецтву і спорту — тим 
класичним основам, на яких можуть все
бічно розвиватися творчі і фізичні сили 
людини. 1 історія залишила нам багато 
прикладів, коли «на ринг» виходили й 
радянські Піфагори.

1923 року відбувся перший чемпіонат 
Радянського Союзу з важкої атлетики. 
В ньому взяли участь десятки найкра
щих вітчизняних богатирів. Лаврами 
переможця у важкій вазі було увінчано 
Михайла Громова — видатного авіатора 
нашої країни. 1934 року за наддалекі пе
рельоти йому було присвоєно звання Ге
роя Радянського Союзу. В тому ж чем
піонаті в напівлегкій вазі переможцем 
став Давид Ехт — пізніше відомий гене
рал. До похилого віку він брав участь у 
змаганнях штангістів.

Проректором Ленінградського держав
ного університету працює нині перша 
рукавичка Олімпійських ігор у Мельиур 
ні, неодноразовий чемпіон Європи і на
шої країни Геннадш Шатков. Прослав
лений боксер досяг чималих успіхів і в 
юридичній науці.

Російською амазонкою назвала зару
біжна преса чемпіонку світу і призера 
Олімпійських ігор у Мехіко з виїжджен
ня майстра кінного спорту Олену Пегуш- 
кову. Любов до коней — цих незмінних 
учасників ще давніх Олімпіад — спону
кала дівчину зайнятися біохімією. Тепер 
у числі її перемог — не тільки спортивні 
нагороди, а и багато наукових праць.

Учені ступені докторів і кандидатів 
наук захистили в різні роки неодноразо
вий чемпіон світу з шахів Михайло Бот- 
винник, рекордсмен світу у важкій атле
тиці Аркадіїї Ьоробйов, прославлений хо
кеїст Вячеслав Старшииов, багато ін
ших видатних радянських спортсменів. 
Народним артистом РРФСР, відомим 
коментатором став неодноразовий чем
піон країни з тенісу Микола Озсров. Ав
торами літературних творів про спорт є 
заслужені майстри спорту Юрій Власов 
і Валерій Брумель,

Спорт став повсякденним захопленням 
багатьох наукових і культурних закла
дів нашої країни: Найсильніші команди 
майстрів з водного поло і регбі мають, 
наприклад, студенти і викладачі МДУ і 
МА1, .

Видатний радянський письменник 
Михайло Шолохов, пристрасний при
хильник кінного спорту і шахів, в одній 
зі своїх статей підкреслював: «...я за здо
ров'я, силу, красу і витривалість мільйо
нів тих, хто зобов’язаний примножити і 
красу, і силу нашої багатонаціональної 
Батьківщини!»

В, КУЛИКОВ, 
кор. ТЛРС, 

м, Москва.

З стор

ФУТБОЛ

„ДЕСНА“ - 
„ЗІРКА“ — 0:0

Напередодні зустрічі із 
«Зіркою» футболісти з бе
регів Десни у Львові ви
грали у місцевих армійців 
(1:0). Це надавало звітному 
матчу напруженості, бо, 
як кажуть, удома и стіни 
допомагають. На початку 
зустрічі деяка ініціативи 
була на боці чернігівців, 
та всі прииоми вони вико
нували в повільному гем 
пі. Іому практично біля 
воріт кіроаоградців гост
рих моментів не виникало. 
Захист «Зірки» встигав 
прикрити всі вразливі міс
ця. і ютім ГОСТІ пішли впе
ред. І на полі встановила
ся рівновага. До речі, в 
першому таймі мав мож
ливість відкрити рахунок 
Олександр Алексєсв.

Після перерви гра про
ходила в основному в 
центрі поля. Лише в за
ключні 15 хвилин кірово- 
градці завдяки більшій 
мобільності півзахисту за
володіли ініціативою. На 
вісімдесятій хвилині Во
лодимир Новаковськии 
одну з атак завершив 
сильним ударом, але гол
кіпер «Десни» Вячеслав 
Кисельоз парирував його.

У цьому поєдинку судді 
зафіксували нульову ні
чию. Команди записали у 
свої активи по одному 
очку. «Зірка» тепер має /з 
очок. Вона,— на третій 
сходинці. А на першій, як 
і раніше, нікопольський 
«Колос». У нього 29 очок. 
Він у Полтаві з мінімаль
них рахунком (1:0) пере
міг своїх одноклубників.

Результати інших мат
чів: «поділля» (Хмельниць 
кий) — «Кристал» (Херсон)
— 1:0, «Фрунзенець» (Су
ми) — «Дніпро» (черкаси)
— 3:0, «Атлантика» (Се
вастополь) — СКА (Львів)
— 2:2, «Старт» (Тирасполь,
— «ьуковина» (Чернівці) — 
1:3, «Новатор» (Жданов) — 
«Торпедо» (Луцьк, — 3:0, 
«Шахтар» (іорлівка) — 
«Авангард» (Ровно) — 2:1, 
«Металіст» (Харків) — 
«Кривбас» (Кривий Ріг) — 
2:1, «Локомотив» (Вінниця)
— СКА (Київ) — 1:0.

В. ШЛБАЛІН.

Тслсогляд. 18.45 — «Обереж
но на воді». 19.00 — Вісті. 
19.30 — «Твоя життєва пози
ція». 20.30 — Естрадний кон
церт. 20.45 — «11а добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час». 21.30 — 
Фільм «Музична історія». Но 
закінченій — новини.

21 ЧЕРВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 

«Час». 8.35 — Гімнастика. 
3.55 — П. ЧайковськшЕ «Ди
тячий альбом». 9.25 —
Фільм-вистава «Насмішку
вате моє щастя». 15.25 — 
«Лети наша пісне!» Співає 
хор учнів Кіровоградської 
школи № 17. 
пУблІкаиське 
16.00 — «Кіт

(К-д на Рсс- 
телебаченпя). 

....... у чоботях».
Вистава. 17.30 — «Суботпик 
солідарності — день трудо
вих рекордів». Виступ заві
дуючого відділом комсо
мольських організацій обко
му комсомолу В. Манухіна. 
(К-Д). 17.-15 — Телефільм.
(К-д). 18.00 — «День за
дмем». (К-д). 18.15 - «Твор
чість народів світу». Іуреч- 
чнна. 18.45—Тираж «Спорт
лото». 18.55 — «9-а студія», 
19.35 — До 60-річчя 
ського комсомолу.
«Хлопець з нашого 
21.00 — <•" 
бол: збірна 
збірна Італії 
лії — сж:Г" 
рерві — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Новини. 10.15 — «Україна 
БАМу, Сибіру. Далекому 
Сходу». 10-35 — Кіножурнал 
«Хочу все знати». 10.45 — 
«Наші гості». Молоді актори 
театру ім. О. Вахтангова. 
15 зо' _ < іі<> Сибіру і Далеко
му Сходу». Кіпопрограма. 
16.45 — «Шахова школа*. 
17.15 — «Кінна в твоєму 
житті». Лев Кассіль. 18.00 — 
До 75-річчя II з'їзду РСДРП. 
Йок. телефільм «Тайник на 

пістрі». 18.30

Лснін-
Фі л ьм 

___  _ міста». 
«Час». 21.30—Фут- 

- Голландії — 
..... ...... Збірна БразЬ 
збірпа Польщі. В пе-

22 ЧЕРВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 

«Час». 8.35 — Гімнастика.
8.55 — її. Чайковськяй. «Ди
тячий альбом». 9.25 — Фільм 
«Хлопець з нашою міста». 
10.50 — Співає С. Лейфер- 
кус. 11.10 — «Золоті Зірки 
України». Кіионарис про 
доярку племзаводу «Черво
вий шахтар» на Дніпропет
ровщині Героя Соціалістич
ної Праці іуі. І. Кнссльову. 
11.25 — Футбол. і/4 фіналу. 
«Зеніт» — «Динамо» (Київ) 
ьідсозапис. 2 тайм. 16.25 — 
«Гусеня». Лялькова вистава. 
17.00 — «Республіканська
фізико-математіічна школа».
17.30 — К. т. Для дітей. «С9- 
лечко». Виступають вихован
ці Кіровоградського дитсад
ка № 22. (К-д на Республі
канське телебачення). 18.00 
— Новини. 18.15 — «Вірші — 
дітям». 18.25 — «Подвиг».
18.55 — «Пісня -78». 19.30 — 
Футбол, збірна Перу — збір
на Аргентіни. 21.00 — «Час».
21.30 — Концерт самодіяль
ного народного хору ~ 
сандрЦзського РБК. 
22.00 — Телефільм.
22.40 — «Веселі Боковспь- 
ки>. (К-д). 23.00 — Новини.

Олск- 
(К-д). 
(К-Д).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00 — 
Новини, 10.15 — Фільм «Піс
ня, обпалена війною». 15 30 
— Док. фільми. 16.20 —
«Рідна природа». 16.45 — 
«Життя науки». 17.15 — Кон
цертний зал телестудії «Ор
ли». 18.00 — Співає 10. Вага- 
тіков. 18.10 — «Листи, не 
вбиті війною». Телевистава. 
19.00 —Вісті. 19.30 — П. Чай- 
ковськліі. П'ята симфонія._J — «Сільсько- ..........    _..... ,

господарський тиждень». £0.20—Док. телефільм «П’ять

днів і один ранок». 20.50 — 
«На добраніч, діти!» 21.00— 
«Чає». 21.30 — Фільм «Бать: 
ко солдата». По закінченні 
— новини.

23 ЧЕРВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 

«Час». 8.35 — Гімнастика. 
8.55 — «Спортивний клас». 
9.40 — Фільм «Сільська вчи
телька». 17.00 — «Хроніка 
наших днів». Кіноогляд. 
18.00 — «День за днем». 
(К-д). 18.15 — До 75-річчя 
11-го з'їзду РСДРП. Док. 
фільм «-Народження партії». 
1*8.35 — «80-річчю комсомо
лу — ударну працю і пошук 
молодих». (К-д). 18.55 — Те
лефільм. (К-д). 19.05 — «ІЧде 
25-и Мільярд». Репортаж з 
ГЕС ім. 50-річчя Великого 
Жовтня. (К-д). 19.20 — М. В. 
Гоголь. «Гравці». Тслевисти- 
па. 21.00 — «Час». 21.30 — 
«В добру путь!». По закін
ченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00 — 
Новини. 10.15 — «Грані на
шого життя». 10.45 — Фільм- 
коицерт. 11.20 — Фільм «Му
зична історія». 15.30 — Док. 
телефільм. 16.20 — «Народ
ні мелодії». 16.35 — «Москва 
і москвичі»., 17 05 —«Худож
ники на Малій землі». 17.15
— «Один за всіх усі за одно
го». 18.00 — «Камерна музи
ка». 18.30 — Для дітей. 
«Знай, люби, бережи». 111.00
— Вісті. 19.30 — Республі
канський фестиваль мис
тецтв «Молоді голоси». В 
перерві — «На добраніч, ді
ти!» По закінченні — но
вини.

24 ЧЕРВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 

«Час». 8.35 — Гімнастика.

8.55 — «Веселі пісеньки». 
9.25 — Для вас, батьки». 9.55
— «Ранкова пошта». 10.25 — 
«Більше хороших товарів».
10.55 — Телефільм «Сказан
ня г.ро хороброго витязя 
Фст-Фрумосе». 1 серія. 12.00
— «По музеях і виставочних
залах». 12.30 — «Цс ви мо- 
жсте». Конкурс молодих ви
нахідників. Ї3.40 — Концерт 
Державного ансамблю тан
цю Грузії. 14.30 — «Рух без 
небезпеки». 15.00 — Тираж 
«Спортлото». 15.10 — «Здо
ров’я». 15.55 — «Разом з то
бою, комсомол». Пісні радян
ських композиторів. 16.15— 
«У світі тварин». 17.15 — 
«Людина. Земля. Всесвіт», 
18.00 — Новини. 18.15 — 
Мультфільм «Синій ведме
дик». 18.45 — Телефільм
«Золота міна». 1 1 2 серії. 
21.00 — «Час». 21.30 — Фут
бол. Матч за третє місце. 
23.15 — Мелодії і ритми за
рубіжної естради. По закін
ченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Новини. 10.15 — Грає ор
кестр народних інструмен
тів. 11.00 — «Суботній ре
портаж». Па Всесоюзному 
комсомольсько - молодіжно
му суботнпку, 11.30 — «Кат- 
русин кінозал >. 12 ЗО — «Се
ло і люди». 13.15 — Для ді
тей. «Сонячне коло». 13.45 — 
«Пісні юності». 14.10 —
«Комсомольська організація 
Дніпробуду». 15.10 — «Віт
чизні -- труд молодих». Ре
портаж з Всесоюзного ком
сомольсько-молодіжної о еу- 
ботнпка. 15.30 — Співає
Л. Гавриленко. 16 15 — «Ав
томобіліст». 17.00 — Мелодії 
корабельного краю. 18.15 — 
«Король вальсу» Вистава. 
19.00 — Вісті. 19.30 — Про
довження вистави «Король 
вальсу». 20.50 — «-На добра
ніч, діти!» 2100 — «Час». 
21.30 — До 75-річчя П з’їзду 
РСДРП. Фільм . «Серце мате
рі». По закінченні — повний.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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Капітанівське
міське професійно-технічне 
^чвілнще Ао 10
ПРИЙМАЄ УЧНІВ

НА 1978—1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.
Училище готує для цукрової промисловості квалі-

. фікованиз робітників таких спеціальностей: 
складач дифузійних ножів — електрозварник, 
апаратник дифузії — столяр, 
сатуратних-ма іяр, 
апаратник випарювання — муляр, 
апаратник варкії цукру — слюсар, 
оператор центрифуг — токар по металу, 
слюсар контрольво-вимірювальемх 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 н документі про освіту.

До груп електрозварників та електромонтерів 
приймають осіб ріко» 16 років.

Учнів забезпечують триразовим харчуванням-, о.ая- 
гем, взуттям комплектом постільної білизни, вони 
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 полають на ім’я директора заяву із за

значенням вибраної спеціальності, свідоцтво або 
атестат про освіту, паспорт або (якшо не сповнилося 
16 років) свідоцтво про народження, характеристику 
зі школи 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 вступає до училища, проходять співбесіду 
з членами приймальної комісії.

Початок занять з 1 вересня.

Адреса учндиша: Кіровоградська обл.. Новрмирго- 
родський район, емт Капітанівка.

„Молодий комунар

ЮНАКИ І ДІВЧАТА!
ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ НАБУТИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ВСТУПАЙТЕ 
ДО ОНИКІЇВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО 
СЕРЕДНЬОГО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО 
УЧИЛИЩА № 7!

Заклад приймає учнів на такі спеціальності: 
тракт орист-машнніст широкого профілю (учні здо

бувають середню освіту, строк навчання — 3 роки), 
тракторнст-машнніст 111 класу (строк навчання 

1 рік). , .
майстер — наладчик тракторів (строк навчання — 

6 місяців).
Три роки вчаться юнаки і дівчата, що мають освіту 

за 8 класів, один рік — юнаки і дівчата, що мають 
освіту за 8—10 класів.

ДИРЕКЦІЯ.

20 червня 1978 троку

запрошують інститути, пшнікуад

•Ж

Випускники десятих класів і воїни, звільнені в за
пас, учаться за скороченою црограмою, ім виплачу
ють стипендію в розмірі 96 карбованців на місяць.

Учнів забезпечують безплатним гуртожитком, ви
хідним одягом і спецодягом, триразовим харчуван
ням, вони одержують стипендію.

Учні, які закінчили училище на «відмінно», мають 
право вступу до вузів поза конкурсом.

Початок занять з 1 вересня і далі — в міру комп- X- 
лектування груп.

Вступники подають заяву па ім’я директора, авто
біографію, документ про освіту, довідки з місця про
живання і про склад сім’ї, характеристику, медичну 
довідку, чотири фотокартки розміром 3X4 санти
метри.

Адреса училища: 317451, Кіровоградська область, 
Маловнсківський район, с. Оникієве.

ДИРЕКЦІЯ.

НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ;
закрійник чоловічого, жіночого й дитячого верхньо

го одягу, закрійник жіночого н дитячого легкого 
плаття і чоловічих сорочок (на ці спеціальності 
приймають кравців обох статей з досвідом роботи 
не менше трьох років шо мають освіту за 10 класів. 
Строк навчання — І рік), кравець чоловічого, жіно
чого й дитячого верхнього одягу, в’язальниця виробів 
герхнього трикотажу та полотна па плоскофапгових 
машинах з умінням виконувати шиття і ремонт три- 
котажнг.х внребів. заготовщик верха взуття з квалі
фікацією взуттеяика по індивідуальному шиттю взут
тя, годинникар — майстер по ремонту годинників з 
умінням викопувати граверні роботи, перукар широ
кого профілю (чоловічий і жіночий) фотограф широ
кого профілю (ва ні спеціальності приймають юнаків 
і дівчат з осгітою -а 8—10 класів, залежно віл вибра
ної спеціальності Строк навчання — 2 роки).

Кіровоградське- профтехучилище обласного побуту правління
ПРИЙМАЄ УЧНІВ НА 1978—1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Учні одержують стипендію в розмірі 20 карбованців 
на місяць, а іногородні — й квартирні. Під час ви
робничії практики учні одержують третину заробле
них ними грошей. Час навчання в училищі зараховує
ться до загального трудового стажу.

Вступники подають заяву на ім’я директора учили
ща, направлення місьн(рай) побуткомбінату із зазна
ченням вибраної спеціальності, свідоцтво про народ
ження (оригінал) або паспорт, документ про освіту, 
характеристику, довідки з місця проживання, про 
склад сім’ї та медичну (форма № 286), три фотокарт
ки розміром 3X4 см.

Приймаш.я документів — по 25 серпня. Початок за
нять з 1 вересня.'

Адреса училища: 316013, м. Кіровоград, пров. Ве- 
лпковисківськіїй, 2. Тел. 3-20-17. їхати всіма видами 
транспорту до зупинки «Автовокзал».

ДИРЕКЦІЯ.

Полтавський 
іншенерно-будіпельиий 
інститут
ПРИЙМАЄ СТУДЕНТІВ
НА 1978—1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

І петиту і має факультети:
архітектурний, що готує архітекторів містобудівпн- 

ків для роботи в проектних і науково-дослідних орга
нізаціях та інститутах, а також на посади міських і 
районних архітекторів;

промислового й цивільного будівництва, що готує 
інжеперівбудівельпиків для роботи по проектуванню, 
будівництву й експлуатації промислових та цивіль
них будов і споруд;

сільськогосподарського будівництва, що готує інже- 
перів-будівеяьникіз для роботи по проектуванню, бу
дівництву та експлуатації сільських цивільних і сіль- 
ськогосппдарсі ких гпомнеловпх будов і споруд;

санітарно-технічний, що готує інженерів-будівель
ників иа спеціальності: теплогазопостачапня і венти
ляція, водопостачання і каналізація — для роботи по 
проектуванню будівництва й експлуатації систем во
допостачання і каналізації, теплогазопостачапня і 
вентиляції

Вступники складають екзамени па всі спеціальності 
(крім архітектури) з математики (письмово й усно), 
фізики (усно), російської мови та літератури або 
української мови та літератури (твір). На слепіаль’ 
вість «Архіїектуоа» — з креслення, малювання, ма
тематики (усно), фізики (усно), російської або укра
їнської мови га літератури (твір).

Заяви приймають з 20 червня по 31 липня. Вст\ппі 
екзамени — з 1 по 20 серпня.

До заяви на ім’я ректора слід долати документ про 
. середню освіту (в оригіналі), характеристику для 

вступу до вузу ’завірену адміністрацією підприємства 
чи установи, виписку з трудової книги (для працюю
чих). медичну довідку (форма № 286). 4 фотокартки 
розміром 3X4 см. .

Документи надсилати па адресу 314601. м. Полта
ва. Першотравневі!!! проспект. 24. інженерно-будівель
ний інститут, приймальній комісії.

• РЕКТОРАТ.

Ю Н А К П 1 ДІВ1! А т А!
КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ СЕРЕДНЄ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 2 
ІМЕНІ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ 
О. С. ЄГОРОВА
ПРИЙМАЄ УЧНІВ
НА 1978-1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ;

маляр (будівельний).
електромонтажник по освітленню, освітлювальних 

і силових мережах та електроустаткуванню,
муляр — монтажник конструкцій, 
штукатур-лишовальник-плитковик. 
слюсар по ремонту автомобілів.
До закладу, приймають без вступних екзаменів 

• юнаків і дігчат, шо мають освіту за 8—9 класів.
Учнів забезпечують гуртожитком парадним і робо

чим одягом, триразовим харчуванням підручниками, 
вони одержують третину суми, заробленої ними піл 
час виробничої практики. Час навчання в училищі за
раховується до трулолого стажу.

Строк навчання — 3 роки.
Училище має чудовий сучасний повчальний комп

лекс. у якому обладнано кабінети і лабораторії, май
стерні. спортивний.та актовий залп В закладі є спор^ 
тивпе літнє містечко, працюють гуртки технічної 
творчості, художньої самодіяльності, спортивні сек-

ції Є спеціалізовані групи зі спортивним нахилом — 
класична боротьба і велосипедний спорт, де свою 
спортивну майстерність учні вдосконалюють під ке
рівництвом. досвідчених тренерів, майстрів спорту 
СРСР.

Випуахникн-вілмінники мають право вступані до 
піших і середніх (Іавчйдьних ’закладів на пільгових 
умовах, а також можуть бути направлені до витих •V- 
1 середніх навчальних закладів системи професійно- 
технічної освіти, де навчання проводиться на повно
му державному забезпеченні.

Училище готує спеціалістів 
воградвзжбуд» — найбільшої 
ції нашої області.

Вступники полають заяву із 
спеціальності, автобіографію, 
доіітво про народження (оригінал) 
(пред’являють особисто). документ про ОСВІТУ, довідки 

з міеня проживання і про склад сім’ї, медичну довід
ку їфопма № 286) 8 фотокарток розміром 3X4 см.

Приймання документів — з 15 квітня.
Початок занять з 1 вересня.
Адреса училиша: 31602.fi м Кіровоград, єул. Черво- 

нсзооівсьна. 23. Телефон 2-38-49.
їхати ло училиша: автобусами М-.№ 2, 14 — до зу

пинки «Мічуріна». N9 29 — до зупинки «Профтехучи
лище № 2 імені О. С. Єгорова» або тролейбусами 
Н?Ко 2. 4 — до зупинки «Завод «Буддеталь» чи «Коро- 
ленна».

ДИРЕКЦІЯ.

для комбінату «Кіро- 
будівелі-пої організа-

зазначенням вибраної 
характеристику, сві- 

або паспорт

ги

L
І.Наша адреса і телеФо

316050. ГСП, Кіровоград 50, вуя. Луначзрсьиого, 26. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35. відділу прог.еганди, 
в’дділу листів І масової роботи—2-45-36. відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Б К 21079, Обсяг 0,5 друк, ерк,

ПРИЙМАЄ УЧНІВ НА І КУРС НА
Заклад готує ветеринарних фельдшерів для роботи 

в спецгоспах. колгоспах, радгоспах, ветеринарних лі
карнях ветлабораторіях, па м’ясокоптрольннх стан
ціях. м’ясокомбінатах.

Ушії набувають додаткових спеціальностей — тех
ніка по штучному ссімснінню тварин, шофера ама
тора.

Строк навчання — 3 роки і б місяців
Вступники складаюіь екзамени з української мови 

(диктант) і математики (усно).

Ь'ошіяпіїїієьіпій петернпарний технкгум
1978-1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Приймання заяв — по 31 липня.
До заяви па ім'я директора слід додати свідоцтво 

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

Вступні екзамени — з 1 по- 20 серпня.
При технікумі з 15 липня працюватимуть підготов- 

. чі курси.
Адреса: емт Компаніївка, ветеринарний технікум.

ДИРЕКЦІЯ.

Черкаське середнє професійно-технічне училище Ло 1
НАБИРАЄ УЧНІВ НА 1978-1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

штукатур (І рік), 
тесляр (1 рік).
Приймають юнаків і дівчат віком від 15 років э 

освітою за 8—10 класів.
Учнів забезпечують харчуванням, одяюм і гурто

житком. Під час проходження практики учням випла
чують третю частину їхнього заробітку.

Після закінчення училища всі випускники дістають 
призначення па роботу в м. Черкаси і мають право 
продовжувати навчання в середніх та вищих учбових 
закладах.

Вступники подають заяву, свідоцтво про народ
ження (в оригіналі), свідоцтво про освіту (в оригіна
лі). довідку про щеплення, гри фотокартки розміром 
3X4 см. довідку (форма № 25 ю).

Початок занять з 1 вересня. Зустріч з батьками за
рахованих відбудеться ЗІ серпня о 14 голині.

Адреса училища: м. Черкаси вул. Шевченка, 333. '-X 
їхати автобусами №№ 1, 5, 11, 15 і тролейбусом 

№ 1 до зупинки «Вулиця Седова», тролейбусами 
№№ 2, 4, 7 — до зупинки «Вулиця Енгельса». Теле
фон 3-50-46.

Учплище лає середню освіту і кваліфікацію буді
вельника за спеціальностями:

маляр (строк навчання — 3 роки), 
штукатурплнткрвик-линюнальник (3 роки), 
столяр (3 роки).
муляр — монтажник конструкцій (3 роки), 
слюсар-електромоитажник (3 роки), 
муляр (1 рік),

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

• МОЛОДОЙ коммунар» - 
орган Кіірової раленої о обкоми 

ЛКС.МУ г Кнрппоірпд. 
Гаїсга псчатзеїсп 

на украіпісном^яіі.же.

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

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