
I"*'»««..7“« і

ПРОЯКАИ.ВСЖ КРАЇН,

Є СТИКУВАННЯ!

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Рік видання XX Э № 69 (2641). ВІВТОРОК, 12 ЧЕРВНЯ 1979 РОКУ.
Газета виходить а 1939 року І 

Ціна 2 ноп.

8 червня 1979 року здійснено стикувчння безпілотного косміч
ного корабля сСоіоз-34» з орбітальним пілотований комплексом 
«Салют-6» — «Союз-32».

Перед маневрами далекого зближення корабля «Союз-34» з 
станцією вантажний корабель «Проірєсс-6» вранці 8 череня було 
відстнковапо від орбітального комплексу і переведено в режим 
автономною польоту. 9 червня автоматичний вантажили кора
бель «ГІрогрссс-6», ввійшовши в густі шари атмосфери над-зада
ним районом Іихого океану, припинив існування.

Космічний корабель «Союз-34» доставив па станцію матеріали 
для проведення екіпажем дальших наукових досліджень, до дат-» 
нове устаткування, пошту і продукти харчування. Відповідно до 
програми польоту космонавти Володимир Ляхов і Валерій Рюмін 
почали експерименти з біологічними об'єктами, доставленими на 
станцію безпілотним кораблем «Союз-34».

За доповідями екіпажу і телеметричними даними, бортові систе
ми орбітального комплексу «Салют-6» — «Союз-32» — «Союз-34» 
функціонують нормально.

Самопочуття Володимира Ляхова і Валерія Рюміна добре.
Програма робіт па навколоземній орбіті викопується успішно.

(ТАРС).

Ударною працею зустрі
чають комсомольці Кірово
градського виробничого 
швейного об’єднання 60-річ- 
чя Ленінського комсомолу 
України. На честь свята во
ни зобов’язалися виконува
ти виробничі завдання на 
110 — 115 процентів і свого 
слова додержують.

На знімку: передова 
робітниця п’ятого цеху шит
тя верхнього жіночого одя
гу Валентина ПАВЛИЧЕНКО.

Фото В. ГРИВА.

ІДУТЬ ВЕЛИКОВАГОВІ
, • Першим серед комсомольсько-молодіжних колективів 

«.Зпам’яі'ського локомотивного депо виконав зебов’язаи- 
' ‘ пя па честь 60-річчя Ленінського комсомолу України 

колектив колони машиніста-інструктора Володимира 
Антоновича Шелеста 3 початку року він провів 70 до
даткових вслі.коваговпх поїздів.

В. БАСЮК, 
секретар комітету комсомолу Знам’янського 
локомотивного депо.

ЕКОНОМІСТИ ПІДРАХУВАЛИ
Бригада штукатурів управління механізації тресту 

«Оленсандріяважбуд», яну очолює комсомолець Анатолій 
Кіло, гиконала зобов'язання п’яти місяців року, взяті на 
честь ювілею ЛНСМУ, на 107,8 процента. Молоді буді
вельниці комсомолки Ольга Богун, Надія Гонтар, Людми
ла Сог.оренно та їхні подруги (в колективі, окрім бри
гадира, всі дівчата завжди перевиконували свої вироб
ничі завдання і зобов’язання). Економісти підрахували, 
що на трудовому календарі комсомольсько-молодіжною 
колективу вже вересень 1£79 року. Нині молоді штукату
ри закінчують опорядження 171-квартирного будинку, в 
якому житимуть будівельники тресту «Олександріяьаж- 
буД« .

Є. ХАЛАБЕРДА, 
керівник корпункту «Молодого комунара» 
е м. Олександрії.

ЕФЕКТ 
ВІДДАЧ!
ДОТЕБЕ, ровеснину; 
СЬОГОДНІ ЗВЕРТАЄТЬСЯ 
РОБІТНИК, ЯКИЙ ОДНИМ 
ІЗ ПЕРШИХ
НА ПІДПРИЄМСТВІ 
ВИКОНАВ ОСОБИСТУ 
П'ЯТИРІЧКУ

Вже чверть століття я 
працюю на «Цукрогідро- 
маші». Крім спеціальності 
шліфувальника, набув су
міжних — фрезеруваль
ника, довбальника. Дово
дилось і нині доводиться 
виконувати багато різних 
операцій, відповідальних 
завдань. Особливо тоді, 
коли заводські конструк- 
тори„створили нову маши
ну і від первістка чекають 
бажаного результату, а 
від тебе, як втілювача 
креслень і задумів у ме
тал, — філігранної точ
ності. І жодного разу за 
25 років не почув: «Ти, 
Сиротін, виконав завдан
ня не точно, схибив» (шлі
фувальникові Анатолію 
Миколайовичу Сирот іну 
одному з перших на кіро
воградському заводі «Цук- 
рогідромаш було довіре
но працювати з особис
тим клеймом. — Ред.).
Так працюю не тільки я, 
а й токарі Григорій Мико
лайович Борідченко та Бо
рис Олександрович Л;с- 
шун, етєрженщиця Мар
фа Микитівна Король. Ці 
та інші товариші вже або 
виконали, або наближаю
ться до виконання осо*- 
бистої п’ятирічки. Досить 
сказати що з деохсот 
шістдесяти зайнятих на 
заводі більше половини— 
ударники комуністичної 
праці. Є серед них і мо
лодь

На жаль, спостерігаю
ться випадки, ноги хлопці

нетворчо підходять до 
своєї роботи, /дало вкла
дають у неї душі. Задо
вольняються лише тим, 
чого навчилися раніше.

І за приклад, гідний на
слідування, повинні бути 
ми, ветерани виробництва. 
Особливо у творчому під
ході до справи, в роботі з 
максимальною віддачею. 
Наш обов'язок — переда
вати їм «секрети» своєї 
майстерності.

Мені, скажімо, в тому, 
що я значно випереджаю 
графік, допомагає багато
річний досвід. А ще я пе
рейшов на ущільнений 
робочий день. Що це 
значить? Деякі робітники 
задоволені легким жит
тям під час зміни. Не ба
жають його ускладнюва
ти. І тому експлуатують 
устаткування не на поєну 
потужність. Фактично їм 
нічого робити. Звідси — 
втрати робочого часу.

Я особисто, зваживши 
свої можливості, можли
вості техніки, перейшов 
на обслуговування двох 
шліфувальних верстатів. 
Еони стоять поруч, раціо
нально розміщено інстру
менти, заготовки. Так що 
з усім господарством 
справляюся успішно.

Що дає для нас, пере
довиків, рух за досгроко- 
ве виконання завдання? 
Кожен робітник «Цукро- 
гідромашу» виробляє що
року продукції на оди
надцять з половиною ти
сяч карбованців або 11 — 
12 насосів Отже, випе
редження часу, графіка, 
ефект твоєї ВІДДІЛІ — це 
додаткова продукція.

І хочеться мені зверну
тися до молодих робітни
ків. Багато залежить від 
ставлення до своєї спра
ви ефект віддачі.

Звичайно, нелегко від
разу, з «наскоку» опану
вати ту чи іншу професію, 
зоріє куватися в колекти
ві. Ми, кадрові, досвід
чені робітники, прийдемо 
вам на допомогу. Завжди 
і в усьому

А. СИРОТІН. 
шліфу вальним кірово
градського заеоду «Цук- 
рогідромаш».

НАРАДА В ЦК ВЛКСИ
У Ц1\ ВЛКСМ відбулася паради секретарів ЦК 

ЛК.СМ союзних республік, крайкомів, обкомів комсомо
лу, на якій було проаналізовано і обговорено питання 
шефства комсомольських організацій над меліоратив
ним і сільським будівництвом Нечорноземної зони 
РРФСР, намічено конкретні заходи по ' збільшенню 
вкладу комсомолу в перетворення Нечорнозем’я у світ
лі завдань, поставлених Генеральним секретарем ЦК 
КПРС, Головою Президії Верховної Раді: СРСГ товари
шем Л І. Брежнєвим па XVIII з’їзді комсомолу, лип
невому (1978 р.) Пленумі ЦК КПРС Параду відкрив 
перший секретар ЦІ\. ВЛКСМ Б М. Па'стухов.

У доповіді, з якою виступив секретар ЦК ВЛКСМ 
В. В. Грнгор’єв, було підкреслено, що Ленінський ком
сомол вносить свій вклад у соціально-економічні пере- 
тпорс.шя, які відбуваються в Нечорнозем’ї. За останні 
п'ять років сюди прибуло за комсомольськими путівка
ми близько 90 тисяч юнаків і_дівчаг, біті.щ як 10 тися ч з 
тих направлено з шефствуючих союзних республік, 
країв, областей. Кількість комсомольців, зайнятих у 
сільському господарстві Нечорнозем'я, збі іьшіїлася в 1,3 
раза, в мепіоративному і сільському будівництві — май
же вдвоє. Створено 1600 комсомольсько-молодіжних ко
лективів. Більше тисячі об’єктів меліоративного і сіль
ського будівництва є обласними. міськими і районними 
ударними комсомольським)! будовами Тільки цього ро
ку студентські будівельні загоїш освоять у сільському, 
меліоративному будівництві близько .300 мли. карбован
ців капіталовкладень.

Особливо відзначалось, що прийнята ЦК КПРС і Ра
дою Міністрів СРСР постанова «Про додаткові заходи 
по закріпленню кадрів у сільському господарстві Нечор
ноземної зони РРФСР» — повий яскравий прояв вели
чезної уваги партії до розвитку сільського господарства 
Нечорнозем'я, піклування про його трудівників і насам
перед про молодь. Ця увага партії, підкреслювалось на 
нараді, вимагає від кожного комітету комсомолу, кож
ної первинної комсомольської організації значного по
силення роботи по залученню юнаків і дівчат до зкінв- 
чої участі в перетворенні Нечорнозем’я.

Учасники наради одностайно запевнили ЦК КПРС, 
товариша Л І Брежнєва, Що комсомольці і молодь пра
цюватимуть з повного віддачею сил над виконанням ію- 
стаиовл ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про заходи 
по дальшому розвитку сільського господарства Нечор
ноземної зони РРФСР», внесуть гідний вклад, у справу 
дальшого розвитку сільського господарства країни, у 
виконання історичних рішень XXV з’їзду КПРС.

Па нараді виступив секретар Центрального Комітету 
КПРС М С Горбачов.

У роботі паради взяли участь міністр сільського гос
подарства СРСР В К. Мєсяц. міністр меліорації і вод
ного господарства СРСР М. Ф. Васильєв, міністр сіль
ського господарства РРФСР Л Я- Флорентьєв, заступ
ник завідуючого сільськогосподарським відділом НК 
КПРС С. В Засухін, відповідальні працівник» ЦК 
КПРС. Ради Міністрів РРФСР, керівники союзних і рес
публіканських міністерств і відомств, працівники цент
ральних газет і журналів, радіо і телебачення.

(ТАРС).

Роздуми після розмові» 
з бригадиром водіїв авто
бусів Кіровоградського 
автотранспортного під
приємства 10021.

.Леонід Дейкун того дня 
відпочивав. Часу було 
вдосталь. Ми довго роз
мовляли про справи жи
тейські й виробничі. По- 
думкп проїжджали бук
вально кожним автобус
ним маршрутом обласного 
центру. Аналізували стан 
доріг. Сперечалися, як ви
рішити ще пе розв’язані 
проблеми міського тран- 

Кг спорту, і зокрема, авто
бусного.

1. ВОДІЇ

Козирі комсомольсько- 
молодіжної бригади Лео
ніда Дейкуна — культура 
обслуговування пасажи

рів. Саме цей колектив 
виступив ініціатором руху 
за культурне обслугову
вання мешканців і гостей 
міста. І відтоді у бригаді 
прижилося неписане пра
вило — вважати себе не 
тільки автомобілістом, а й 
працівником сфери об
слуговування.

Все почалося тоді, коли 
в автотранспортному під
приємстві 10021 відповід
но до стандартів стали 
впроваджувати комплекс
ну систему управління 
якістю. Розробили стан
дарт також і для водіїв. 

Вони вимагали правильно
го використання довіреної 
техніки, безаварійності ру
ху, чіткого дотримання 
графіків. Система спра
цьовувала. Зв'язки між 
кожним відділом і служ
бою автопідприємства на
лагоджувались. Підвищи-

Якісгь нашої роботи: 
обслуговування пасажирів

АВТОБУСОМ...
ПО КУЛЬТУРУ

лись техніко-економічні 
показники.

Та малоефективною ли
шалася чи не найважливі
ша ланка ланцюга Власне, 
те, ззради чого і над чим 
повинні працювати водії 
пасажирського міського 
автотранспорту — якість 
перевезень пасажирів, їх 
обслуговування Ось тоді 
бригада Леоніда Дейкуна 
й вирішила спробувати 

налагодити справу враху
вавши. звичайно, претен
зії і запити пасажирів Це 
й чистота в салонах, плав
ний під'їзд до зупинок, 
стосунки з людьми.

Дехто з водіїв старшою 
покоління зважав, що 
хлопці зайве на себе бе
руть Мовляв досить од
ного — справно виконува
ти шоферські обов’язки.

Але все ж спробували...

Завдяки зусиллям бри
гади Леоніда Дейкуна 
31-й автобусний маршрут 
став зразковим у всіх від
ношеннях Так. з початку 
нинішнього року до хлоп
ців — жодної претензії. 
Досвід роботи цієї брига
ди по культурному обслу
говуванню пасажирів по
казує, що далеко не все 
залежить лише від водія. 
Хоча це хлопці визнають 
основною гранню своєї 
роботи.

Скажімо, сам бригадир 
вважає, що однієї їехніч- 
ної підготовки (знань ма
теріальної частини авто
буса, правил дорожного 
руху) не досить. Настав 
час у програму курсу під
готовки водіїв увести хо
ча б елементарний курс 
етики. Думаю, що така 
пропозиція у Леоніда ви
зріла не випадково і не 

відоазу Адже йому, во
дієві з одинадцятирічним 
стажем, доводилось бага
то бачити, чути на міських 
маршрутах.

Стосунки між водієм і 
пасажиром. їх Леонід ста
вить наріжним каменем у 
просте, на перший по
гляд.. поняття «культура 
обслуговування».

Розповідають, що • 
Москві водій тролейбуса, 
двадцятитрирічний юнак, 
багато часу провів у чи
тальних залах бібліотек, 
вивчаючи з книг історію 
визначних місць столиці. 
Тренував дикцію, щоб 
розповісти все що знає, 
пасажирам. І у нього 
склалися такі стосунки з 
останніми що ті дякували 
і дякують йому за приєм
ну поїздку.

{Закінчення на 2-й стор.)



МОЛОДИЙ КОМУНАР**2 стор
12 червня löt9 року

РОСІЙСЬКИЙ

(Закінчення. 
Поч. на 1-й стор.|.

Кіровоград не Москва. 
І визначних місць, і лю
дей у ньому значно мен
ша. Та стосунки лишаю
ться стосунками. І те, як 
ВОДІЙ повідомить про зу
пинку чи дасть потрібну 
інформацію, дуже багато 
значить для такого про
стого поняття, як «культу
ра обслуговування паса
жирів міського транспор
ту». Іноді доводиться по
говорити, заспокоїти роз
нервованого на роботі чи 
ще десь пасажира (таке 
траплялось у практиці 
Леоніда). І культура во
дія, його знання етики 
стосунків у даному разі 
необхідні.

2. ПАСАЖИРИ

І

В автотранспортному 
підприємстві 10021 прове
ли експеримент. Щоб не 
засмічувати вулиць і тро
туарів міста використани
ми талонами, водії про
понували пасажирам опу
скати талони у призначе
ні для цього урни. Біль- 
іи’.'чь сумлінно ставилась 
до цього прохання. Стали 
чистішими вулиці і тро
туари. Але маршрут дов
гий. І появлялися такі па
сажири, навіть статечні, 
поважні, які витягували 
талони з урн і використо
вували їх повторно. Вна
слідок цього аатопідпри- 
ємство щодня втрачало 
до 1000 карбованців. По
чали виникати конфлікти 
між водіями і пасажира
ми. А скільки клопоту за
вдає гармидер на зупин
ках у години пік! Тут не 
допоможуть ні благання 
водія, ні навіть його засте
реження бути причиненим 
пневматичними дзерима.

— Пасажирів теж треба 
виховувати, — вважає Ле
онід Дейкун. — Але як? 
Гасло «Будьмо взаємно 
ввічливими!» допомагає 
мало. Необхідні інші фор
ми впливу. Ось хоча б та
ке, Автопідприємство ра
зом з громадськими орга
нізаціями, комсомолом 
спроможне створити агі
таційні бригади. Можна 
назвати їх дружинами по 

пропаганді правил, 
вченню і поширенню дос
віду культури обслугову
вання пасажирів, поведін
ки в автобусах, тролейбу
сах. Ззичайно, робота ко
пітка. Але конче потрібна.

Леонід пропонував ви
готовити спеціальні агіта
ційні плакати. Вивішувати 
їх на підприємствах, в ус
тановах, навчальних за
кладах, у людних місцях, 
проводити рейди ввічли
вості. Особливо в години 
пік. Питати в рівній мірі 
як з водіїв, так і з паса
жирів. А в перспективі — 
організувати своєрідні 
конкурси тих, хто працює 
на міському пасажирсько
му автотранспорті, — з 
водіїв, контролерів. Ад
же прижилася така фор
ма підвищення професій
ної майстерності у стю
ардес.

3. НАСТУПНИЙ КРОК
Комсомольсько - моло

діжна бригада Леоніда 
Дейкуна по праву вважає
ться кращою в Кірово
градському автотранс
портному підприємстві 
10021. І хоча зроблено ба
гато, особливо в підви
щенні культури обслуго
вування пасажирів, хлопці 
не заспокоюються.

Ось і недавно на одних 
із комсомольських збо
рів вони ознайомилися з 
досвідом роботи своїх 
колег з Московської об
ласті. їхня прогресивна 
форма, названа «хімкін- 
сьним графіком», має ве
ликі можливості і резер
ви. Суть полягає в тому, 
що транспортники присто
совують свій графік до 
годин початку і кінця ро
боти тих підприємств, позз 
які проходять маршрути. 
Розраховується все 
хвилини. Перевезення 
сажирів проходить 
мічно, без мегушні.

За методом москов
ських колег уже працю
ють Леонід Дейкун з на
парником Євгеном Пеня- 
гіним та ще два екіпажі.

Хлопці зробили наступ
ний крок до підвищення 
культури обслуговування 
пасажирів. Хто за ними?

А. ШИЛОШИЙ.

до 
па- 

рит-

Закінчилася ювілейна, 
двадцята театральна вес
на. Однією з кращих ви
став, показаних на ній, 
жюрі одностайно назвало 
роботу самодіяльного на
родного 
комедії 
Будинку 
Калініна 
мідь»

театру музичної 
Кіровоградського 

культури імені 
«Російський зед- 
у постановці 

М. Барського.
З чого складається без

перечний успіх нової ви
стави самодіяльного на
родного театру музичної 
комедії Кіровоградського 
Будинку культури імені 
Калініна «Російський вед
мідь»- (композитор Люд
мила Лядоаа, лібретист 
Ян Лейгант)?

Звичайно, кожний ху
дожній колектив має 
право на своє бачення і 
своє прочитання літера
турного й музичного пер
шоджерела вистави. Цим 
правом доречно, саме на 
користь спектаклю, ско
ристалася постановка гру- 
па 
М. 
В.

І

театру — режисер 
Барський, художник 

Остапенко, музичний 
керівник 8. Брояченко, ба
летмейстер Ж. Олійни- 
ченко.

Любителі театру зна
ють, що ця музична коме
дія на багатьох сценах 
країни йде під назвою 
«Під чорною маскою». Ка- 
лінінці використали ін
шу — «Російський вед
мідь». Це, як виявилося, 
не формальна зміна наз
ви, а ідейне переакценгу- 
вання спектаклю в цілому. 
Назза «Під чорною мас
кою» зосереджує увагу

ВЕДМІДЬ“
на викритті і затазруванні 
лише негативних рис жит
тя суспільства, де править 
капітал, — брехні, цинізм, 
пристрасті до наживи. 
Назва «Російський вед
мідь»—своєрідне утверд
ження непохитності ро
сійського характеру, чес
ності, моральної сили, ве
ликої любозі до Батьків
щини.

Ізан Давидов — цент
ральна фігура вистави. 
Його прообраз — видат
ний російський цирковий 
артист-борець Іван Мак
симович Піддубний. Ви
ходець із селянської сім’ї, 
він працюваз у Севасто
польському порту ван
тажником. Спочатку як 
любитель, а з 1899 року— 
як борець-професіонал 
виступав у цирковій тру
пі. Гастролював по Росії, 
за кордоном. 1905 року з 
Петербурзі став чемпіо
ном світу. Один з епізо
дів його спортивного 
життя становить сюжетну 
лінію зистази. Доречно 
відзначити вчасніст» ви
бору колективом театру 
саме цієї п’єси, адже 
ми — напередодні олім
пійського року.

Постановники п’єси зна
йшли цікаве, образне її 
художнє вирішення. Осно
вою сценографії спектак
лю стала не просто арена, 
як технічний засіб, яка 

зручно використовується 
в усіх трьох діях, а сим
волічна арена боротьби 
двох поглядів, двох спосо
бів життя, нарешті—двох 
ідеологій.

Івана Давидора грає 
Анатолій Бондаренко. Це 
точна попадання актора 
на роль, на характер цен
тральної постаті твору —• 
російського богатиря, лю
дини високої чесності, 
доброти й безкорисливос
ті, палкого патріота. Ного 
вокал поєднує урочистість 
і легкість звуку, рельєф
ність форми та безпосе
редність почуття. Давидов 
у Бондаренка привабли
вий, переконливий. Йому 
віриш, його любиш.

Вадима Силенка глядачі 
добре знають ПО' багатьох 
створених ним позитивних 
образах у народному те
атрі. В ролі Рауля він 
уперше сформував харак
тер підступного авантю
риста, який заради слави 

піти на 
навіть

і
і грошей може 
будь-яку підлість, 
на вбивство.

Артистка Елеонора Вра- 
дій зуміла подати свою 
героїню в незвичайному, 
драматичному плані. Її 
Жозефіна — жінка, яка за 
сміхом і посмішкою, роз
в’язною веселістю 
глибоко поранену душу. 
Багачка, віконтеса, 
має безліч

ховає

вона
претендентів

НЕЩОДАВНО МАЛЯТА З 
ДИТЯЧИХ САДКІВ ТА УЧ
НІ МОЛОДШИХ КЛАСІВ 
ШКІЛ КІРОВОГРАДА ВЗЯ
ЛИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ 
МАЛЮНКІВ НА АСФАЛЬТІ, 
ЩО ПРОХОДИВ ІПД ДЕВІ
ЗОМ «ЛЕНІНСЬКЕ СТАВ
ЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ». НА 
СВОЇХ МАЛЮНКАХ ДІТИ 
ЗОБРАЖАЛИ ЗЕМЛЮ.
ЯКОЮ ВОНИ БАЧАТЬ П І 
ЯКОЮ ХОЧУТЬ БАЧИТИ,— 
ВКРИТУ САДАМИ 1 ЗАЛИ
ТУ ЯСКРАВИМ СОНЦЕМ.

НА ЗНІМНУ: ' ПІД ЧАС 
КОНКУРСУ МАЛЮНКІВ НА 
АСФАЛЬТІ.

Фото О. АНОХІНОІ.

ДУМКИ, ВІДГУКИ,

РЕЦЕНЗІЇ

на руку та багатство, але 
не знайшла у Франції щи
рого, правдивого почуття, 
чесності і порядності. 
Справжню людину вона 
побачила в росіянинові 
Івані Давидові. Та Давидов 
лишився вірним своїй 
батьківщині, своїм друзям 
— портовим вантажникам', 
своїй нареченій — селян
ській дівчині - красуні
Оленці, роль якої скром
но, лірично і м яко про
вела артистка Неля Чер
няева.

Юнацький запал, без
посередність, пластичність 
рухів вдало доповнюють 
приємні вокальні дані 
Людмили Касимової, кот
ра виконує роль циркової 
гімнастки Сані. Саня само
віддано рятує Давидова, 
коли Рауль намагається 
отруїти його і тим позбу
тися конкурента на славу 
чемпіона світу.

Успіху спектаклю до
сягнуто й за рахунок ці
кавої, грамотної оркест
ровки, органічного злиття 
п’єси з музикою — своє
рідного синтезу, що 
включає у тканину музич
ного твору слово, діалог і 
рух, танець і пластику.

Вистава калініьців «Ро
сійський ведмідь», безпе
речно, прикрасила і твор
чо, і ідейно ювілейну афі
шу двадцятої театральної 
весни Кіровоградщини.

М. КУБРЯНСЬКИЙ, 
театрознавець.

КІРОВОГРАДУ—225
Нині з ньому — сотні вулиць. Дев’ятиповерхові 

будинки. Цілі житлові маемзи. Відомі асій країні за
води. Відомі всій країні невтомні робітники, танцю
вальні ансамблі і хори. З кожним роком степовий 
Кіровоград змінює своє обличчя, стає сучасним, 
бурхливим і гарним місто/л. Але стоїть він на тій са
мій землі, на тих самих берегах Інгулу, де народився 
225 років тому незеликим поселенням.

ОЕМЛІ сучасного Кіро- 
вограда і околиць бу

ло заселено в давні часи. 
Поблизу міста в кургані 
виявлено посуд доби 
неоліту (IV тисячоліття до 
н. е.), досліджено 6 кур
ганів з похованнями та 
майстерню для виготов
лення кам’яних шліфова
них сокир доби бронзи 
(II тисячоліття до н. е.).

У другій половині XVI 
століття на території ни
нішнього Кіровограда ви
никають. зимівники запо
різьких козаків. Заснуван
ня міста, що належить до 
середини XVIII століття, 
тісно пов'язане зі ство
ренням за розпоряджен
ням російського уряду на 
півдні країни для оборони 
від турків і татар лінії вій
ськові'х поселень, відомих 
під назвою Нова Сербія. 
Доручивши сербові Івану 
Хорвату переселити на ці 
землі сербів, чорногор
ців, болгар і волохів, уряд 
цариці Єлисазети водно

час почав будувати тут 
укріплення. Зокрема, в 
жалуваній грамоті Хорва
ту, датованій 11 січня 1752 
року, зазначено необхід
ність «для захисту на всяк 
випадок від нападу воро
жого... зробити... земляну 
фортецю, яку іменувати 
фортецею св. Єлисавети».

Засновуючи тут форте
цю, царський уряд мав 
намір використати її й для 
боротьби проти народних 
повстань. Так, у листі київ
ського віце-губернатора 
до очаківського паші вка
зувалося, що укріплення 
будується «для охорони і 
захисту від свавільних лю
дей — гайдамаків — ро
сійських кордонів і того 
поселення, яке поблизу 
польського кордону з не
давнього часу чиниться і 
Новою Сербією нази
вається».

Споруджувати фортецю 
між гирлами приток Інгу
лу — Грузької та Сугоклої 
почали 1754 року. Будува
ли її, окрім повосероськіїд

МІСТО НА ДВОХ
поселенців, і солдати ре
гулярних російських
військ, розміщених непо
далік фортеці, та козаки з 
українських полків. Час
тина з них, так звані за
криття козаки, несли сто
рожову службу, інші — 
робітні — заготовляли в 
Чорному лісі, біля Тясмн- 
ну, будівельні матеріали 
на фортецю.

Наприкінці 1757 року 
земляне укріплення було 
майже готове. Боно мало 
форму шестикутника, ото
ченого валами і глибоким 
ровом з водою. Вали за- 
в е ріп у вались де рсв’яі іоіо 
стіною з трьома баштами, 
на яких установили гар
мати, завезені сюди з лік
відованих фортець — ІІО- 
револоченської, Вогоро- 
дицької, Старосамарської 
та Кам'яного Затону. У 
фортеці розмістили гарні
зон до тисячі чоловік па 
чолі з обер-номендантом, 
який був другим після 
Хорвата старішім військо
вим начальником ново- 
сербських поселень. Йому 
підпорядковувався іі Ново- 
слобідський козацький 
полк.

гНОРТЕЦЯ відіграли знач- 
ну роль у боротьбі 

Росії за вихід до Чорного 
моря. В роки рссійсько- 
іурецакої війни 1768—
1774 рр. вона була опера
ційною базою російських 
військ. У січні 1769 року 
загони татар на чолі з ха

ном оточили укріплення. 
Але наближення росій
ської армії примусило їх 
зняти облогу і відійти до 
Криму. З перенесенням 
воєнних дій далі на пів
день форіеця св. Єлиса- 
вети стає резервною ба
зою російського війська. 
Тут часто розміщалися 
штаби армій і полків, про
водились військові на
вчання. Для перевірки бо
йової підготовки військ 
кілька разів побували в 
ній О. В. Суворов та М. І. 
Кутузов. Пісня приєднання 
1783 року Криму до Росії 
фортеця втратила вій
ськово-стратегічне зна
чення. Озброєння її було 
передано Херсону.

Ще 1754 року навколо 
споруджуваного укріплен
ня виник населений пункт. 
У грамоті імператриці 
Єлизавети Петрівни про 
заснування фортеці пе
редбачалося дозволити 
селитися поблизу неї 
«тим, хто служить у пол
ках, і вести торгівлю як з 
внутрішніми, так і з при
кордонними містами, а та
кож із Кримом, Молда
вією, Польщею».

Крім іноземних посе
ленців, осідали тут і ви
хідці з українських та ро
сійських губерній, яких та
кож поступово включали 
в поселенські частини. 
Водночас їх записували до 
стану землеробів, міщан 
чи купців.

З 1764 року сгобода бі
ля фортеці стала центром 
Єлисаветинської провін
ції, а з 1775 року дістала 
назву міста Єлисавет- 
града.

Місто, що лежало на 
перетині шляхів з Чорно
морського узбережжя в 
глиб Росії, до заснування 
Катеринослава, Одеси, 
Херсона та Миколаєва бу
ло основним торговель
ним пунктом на півдні Ук
раїни. Окремі єлисазст- 
градські купці через Хад- 
ж.ибейську пристань тор
гували продуктами ріль
ництва і тваринництва на
віть із зарубіжними краї
нами.

З 80-х років XVIII сто
ліття в Єлисаветграді що
року влаштовувались чо
тири ярмарки. Особливо 
жваво торгували худобою, 
кіньми, зерном, вовною( 

салом, коноплями, буді
вельним лісом, землероб
ськими знаряддями тощо. 
Розвивалися в місті й ре
месла. Наприкінці XVIII 
століття в ньому працюва
ли 4 цегельні, що вироб
ляли понад 550 тис. штук^ 
цегли на рік, і 4 шкірянл5^' 
заводи. Навколо міста 
було 35 вітряків, які нале
жали багатим єлисавег- 
градцям. 1785 року купець 
Масленников збудував тут 
один з перших у Росії 
цукровий завод, де пра
цювали наймані робіт
ники.

З 1829 року Єлисавет- 
град став центром військо
вих поселень на півдні 
України. В місті розмісти
ли штаб-квартиру резерв
ного кавалерійського кор
пусу. Постійно проводил« 
збори, огляди та інші вій
ськові заходи. 1834 року 
місто повністю підпоряд
ковується військовому ві
домству — повітові адмі ■ . 
пістративні установи 
переведено до Бобрннцяг. ' 
з військових чинів при
значали навіть голову мі
ської думи.
U А ПОЧАТОК 60-х років 
■■ XIX століття в місті 
налічувалось понад 23 ти
сячі чоловік. Тільки в 40-х 
роках ХіХ століття Єлиса-
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КОНГРЕС СТУДЕНТІВ
ПАНАМА, 9 червня. Кор. ТАРС А. Тоу-

ШНп г.пп^^г- зааАаннл студентського ру
ху В боротьбі проти імперіалізму, реакції 
і фашизму, за національне визволенню, 
роззброєння і мир — такий порядок ден
ним XII конгресу університетських сту
дентів Центральної Америки, який тут 
проходить. В ньому беруть участь деле
гації Панами і Коста-Ріки, представники 
прогресивного студентства ІІІАе 

І Гватемали, Сальвадору, Гондурасу," а 
і коні Міжнародного союзу студент'в і 

•Л тиноамсринснс^ ої континентальної 
>»ганізаціі студентів.

Наш форум, заявив генеральний 
ретар Федерати університетських рСШТЮ 1 п г а _
проходці ь в обстановці'* посилення

студентства Нікарагуа, 
г. а та

Ла- 
ор-

сен- 
університетських сту- 

йп^'^пьЛМТра;'(?НО' Америки О. Родрігес, 
проходить в обстановці посилення ан-

тиімперіалістичної і антиолігархічної бо
ротьби в Нікарагуа, Сальвадорі, Гватема
лі і Гондурасі. Народи Центральноамери
канських нраїн не хочуть миритися з гні
том і експлуатацією імперіалізму США та 
йото лакеїв — реакційних диктаторських 
режимів, хазяйнування яких веде до 
злиднів, неписьменності, безробіття. Ця 
боротьба, активну участь в якій бере сту
дентство регіону, підкреслив промовець, 
невіддільна від загальної боротьби ін
ших прогресивних сил світу проти імпе
ріалізму й реакції.

Зміцнення солідарності з народами, які 
борються, — одна з основних тем сту
дентського форуму в Панамі, його учас
ники обговорюють конкретні заходи на 
підтримку патріотів Нікарагуа, викрива
ють маневри імперіалізму США, який на
магається зберегти при владі диктатуру 
Сомоси.

• ЛІТО ПІОНЕРСЬКЕ ДО РІДНОГО, 
БЛИЗЬКОГО

...Теплохід розвернувся і вз;ів курс до 
пристані. Туї, па Кременчуцькому морі, 
учні трстіх--восьмих класів Лутківськиї 
восьмирічної школи Маловисківського 
району по-новому осягли подію безмеж
жя, відчули велич праці творців моря.

Проходячи вулицями міста Світло- 
водська, хлопчики і дівчатка не могли 

•стримати хвилювання: ось ці білі квар
тали, зелені сквери і парки, простору 
площу, гранітні обеліски, створено про
тягом чверті століття.

Побувати у Світловодську напередод
ні його 25-річчя учні школи нірішкли 
ще на початку навчального року. Який 
клас найкращий? Хто вчиться на «від
мінно», бере активні’ участь у громад
ському житті? Відповіді па ці Запитання 
щотижня давав учнівський комітет. І ось 
підбито підсумки змагання. Переможці 
дістали право па захоплюючу подорож.

Нинішнього року екскурсії по .місцях 
бойової і трудової слави здійснять учні 
всіх шкіл Маловнсківського району.

Текст і фото 10. ДНІПРОВСЬКОГО.

ВІВТОРОК
12 ЧЕРВНЯ,

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.10 — Гімнасти
ка. 0.05 — «Чотири неспо
кійних дні в Кудиновці». 
Толевистава. 1 серія. Час
тина 1. 10.00 — «Клуб «І- 
ногіодорожей». По 'закін
ченні — новини. 1-1.30 — 
Новини. 14.50 —Док. фільм 
«Філіппіни >. 15.20 — «По 
музеях і виставочних за
лах». <Пушкіну присвячує
ться». 16.10 — «Золоті во
рота». Музична програма 
для дітей. (ЧССР). 17.00 — 
«Голосую за професію». 
«Майбутні гірники», 16.00
— «Життя науки». 18.30 — 
«День за днем'. (К-д). 18.10 
— Оголошення. (К-Д). 18.-15 
— Сьогодні у світі’-. 19.00
— «Людина і закон». 19.30
— «Народна творчість».
20.10 — КІноепопея «Вели
ка Вітчизняна». Фільм 11 й
— «Війна в повітрі». 21.00
— «Час». 21.35 — До МОК- 
народного року дитини. 
«Контрольна для дорос
лих». 22.05 — «Сьогодні у 
світі». 22.20 — Фільм-кон- 
церг «Майстерня».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— Новини. 10.15 — Музич
ний фільм «Вічно живе 
бельканто». 11.15 — «За
кон і ми». 15.55 — К. т. 
ДЛЯ ДІТеЙ «СрІбПИЙ ДЗВІНО
ЧОК'. (К-д на Республікан
ське телебачення). 16.15 — 
Док. телефільм «Намисто 
садів-. 16.30 — «Депутати 
і життя». 17.00 — Теле
фільми для дітей. 18.00 — 
Реклама. оголошення.
18.30 — Концерт ансамблю 
народних інструмен сів. 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — В.-А. Моцарт. 
«Юпітер». 20.05 — «Мок 
століття». До 80-річчя з 
дня народження М. Ушако
ва. 20.45 — «На добраніч, 
діти'» 21.00 — «Час». 21.35 
—Музична вікторина. 22.15
— «Старт». По закінченні
— новини.

аазшззг
13 ЧЕРВНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — «Чотири неспо
кійних дні в Кудиновці». 
Телсзистава. 1 серія. Час
тина 2. 9.45 — С. Про-
коф’єв. Концерт № 1 для 
фортепіано з оркестром.
10.10 — КІноепопея «Вели
ка Вітчизняна». Фільм 
11-й — «Війна в повітрі». 
По закінченні — новини.
14.30 — Новини. 14.50 —
«Людина на землі». Кіно- 
програма. 15.40 — Для
юних техніків. «Знай і 
умій». 16.25 — «Російська 
мова». 16.55 — «Відгукні
ться, сурмачі!» 17.25 — 
Концерт. 18.00 — «Салют. 
«День за днем». (К-д). 18.40
— Оголошення. (К-Д). .18.45
— «Сьогодні у світі». 19.00
— Романси С. Рахманіиов„ 
виконує народний артист 
РРФСР Масленников. 19 20
— Фільм «Повернення Мак
сима». 21.00 — «Час». 21.35
— Концерт, присвячений 
відкрито Днів Берліна в 
Москві. В перерві — «Сьо- 
ІОДНІ у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00
— Новини. 10.15 — «Пісні
па конкурс». 11.20 — «Цу
ценя. що літало*. Лялько
ва вистава. 15.55 — «Сріб
ний дзвіночок». 16.15 — 
«Вам. абітурієнти». 16. —
Теленарис «Портрети Фе
дора Панка». 17.15 — їе-

лефільм «Памірські тра
си». 17.30 — «Мереживо 
танцю». Концерт. 18.00 — 
«Поезія». 18.30 — 
альна камера».
Футбол: «Динамо» 
їй) — «Чорноморець».
— «На добраніч, 
21.00 — «Час».
Художній фільм 
тепер називати?» По закін
ченні — повніш.

- «Ацту- 
19.00 — 

(Моск-
20.45 

діти;» 
21.35 — 
«Як вас

14 ЧЕРВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — «Чотири неспо
кійних дні в Кудиновці». 
Телсзистава. 2 серія Час
тина 1. 9.40 — Фільм «По
вернення Максима ». По за
кінченні — новішії. 14.30
— Новини. 14.50 — «До
Днів Берліна в Москві». Кі- 
попрограма. 15.20 — «Рід
на природа» 15.40 —
«Об'єктив». 16.10 — Кон
цертний зал телестудії 
«Орля». 16.55 — Телефільм 
для дітей. «Вальчгні вітри
ла». 18.05 — «Ленінський 
у ні г.срс итет мільйоні в». 
18.35—Фільм-журнал «Хо
чу все знати». 18.45 — 
«Сьогодні у світі». 19.00 — 
Футбол' «Динамо» (Мінськ)
— «Шахтар» (Донецьк). В 
перерві — Кубок СРСР з 
кінного спорту. 21.00 — 
«Час». 21.35 — «Що? Де? 
Коли?» Телевіїггорипа для 
молоді. По закінченні -- 
«Сьогодні у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.55
— «Срібний дзвіночок». 
18.15 — Співає 0. Іванов. 
16.25 — Міфи і дійсність». 
«Кого захищає радіостан
ція «Собода?» 16.45—«Рес
публіканська фізико-мате- 
матична школа». 17.15 — 
Концерт симфонічного ор
кестру Ворошиловград- 
ської обласної філармонії. 
18.00 — «Поезія». 18.30 — 
Музичний фільм. 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30
— Телеогляд • «Знімається 
кіно». 20.45 — «На добра
ніч, діти!» 21.00 — «Час». 
21.40 — «Любов, комсомол 
і весна». Фестиваль комсо
мольської пісні. По закін
ченні — новини.

«Час*. 21.45 — Виступ ор
кестру «Нно-йорк джаз 
рсперторі компанії». (США). 
22.35 — «Сьогодні у світі». 
22.50 — Концерт артистів 
балету.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Повний. 10.15 — «Ку
рорти Криму в літньому 
сезоні». 10.45 — «Компас 
туриста». 11.30 — «Сторін
ки творчості*. Павло Без
пощадний. 12.20 — «Шах
тарські горизонти». 15.55
— «Срібний дзвіночок*. 
16.10 — «Рік четвертий, 
ударний». 16.55 — «Народ
на творчість». Концерт. 
17.40 — «Юні господарі 
землі». 18.00 — «Сузір'я 
п'ятирічки». Телефільм 
«Берег лівий, берег пра
вий*. 18.30 — Концерт. 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — Огляд опер
них театрів України. 20.50
— «Па добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.45 —
— Продовження передачі 
«Огляд оперних театрів 
України». По закінченні — 
повніш.

—ПЯТНШЩ-
15 ЧЕРВНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — «Чотири неспо
кійних дні в Кудиповці». 
Телевнстава. 2 серія. Час
тина 2. 9.45 — Твори
М. Рлмсі-кого-Корсакова. 
10.10' — Короткометражні 
художні-фільми. По закін
ченні .— повніш. 14.30 — 
Повнілі". 11.50 — «За без
пеку ца воді». Кіпопрогра- 
ма. 15.35 — «Мс.сі.ва 1 мо
сквичі». 16.05 — «Шахова 
школа». 16.35 — Дек. теле
фільм «Цілиноград». 17.90
— Співають солісти Горь-
ковського театру опери та 
балету. 17.30 — «Ми бу
дуємо ВАМ». 18.00 —
«А. Варто. Переклади з ди
тячої«. 18.45 — «Сьогодні 
у світі». 19.00 — Кіиопро- 
"грама «По Лівії». 19.25 — 
«День за днем'. (К-д). 19.35
— Оголошення. (К-д). 19.45
— «Щасливий засів». Кіно
варне. (К-Д). 20.00 — <Д<» 
Дня медичного працівни
ка». Виступ заступника за
відуючого обласним- відді
лом охорони здоров’я Т. Г. 
Аитонеико. (К-дї. 20.10 — 
КІноепопея «Велика Віт
чизняна».-Фільм 12-й — 
«Битва на морі». 21.00 —

16 ЧЕРВНЯ
ПЕРШ/» ПРОГРАМА. 8.00

— «Час*. 8.50 — Гімнасти
ка. 9.15 — «Умілі руки*. 
9.45 — «Для вас, батьки*.
10.15 — КІноепопея «Вели
ка Вітчизняна*. Фільм 12 й
— «Битва на морі». 11.05
— «По музеях і виставоч
них залах*. 11.35 — «Ран
кова пошта». 12.15 — «Рух 
без небезпеки». 12.35 — 
Спортивно-циркова про
грама 'Для дітей. «Пригода 
з продовженням*. 13.15 —• 
«Письменник С. Залитій. 
Книги і зустрічі». 14.15 — 
«Спортлото*. 14.30 — По
вніш 14.45 — «По сторін
ках х}гдожиього гуморис
тичного ^журналу «Єра- 
лаш*. 15.20 — «Здоров’я».

■ 16.05 — «Веселка*. Третій 
Міжнародний фестиваль 
телепрограм народної 
творчості. Індія. 16.25 — 
Док. телефільм «Сахалін
ські сторінки». 17. Г5 — 
Естрадний концерт 17.50 
— Мультфільм «Квартет 
ква-ква*. 18.00 — «Очсвид- 
нс-ііей.мовірпе». 19.00 —-
Концерт Державного Крас
ноярського ансамблю тан
цю Сибіру. 19.45 — Теле
фільм «Ти, я і Берлін». 
21.00 — «Час*. 21.45 — «З 
піснею по життю». Всесо
юзний телеконкурс моло
дих виконавців. По закін
ченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00 
— Новини. 10.15 — «Су- 
ботнііі репортаж». 10.45— 
І. Кальман. «Фіалка Мон-. 
мартра». Вис гава. 13.35 — 
«Комсомольська тради
ція*. 1-1.20 — Для дітей. 
Фільм «Веселі сновидін
ня*. 1 серія. .15.25 — «По
гляд у майбутнє». 16.10 —<■ 
Лялькова вистава. 17 10 — 
«Вогні рампи*. Театраль
но-літературна вікторина. 
18.00 — «Джерела». 19.30 
— До 180-річчя з дій на» 

вродження 0. С. Пушкіна* 
«Геній російської поезії».
20.15 — Концерт тріо бан
дуристок Українського те
лебаченні! і радіо 20.45 — 
«Па добраніч, діти!»

ІЗ

КОСОГОРАХ
ветград почав упорядко
вуватись, Було сплановано 
квартали, на трьох цент
ральних вулицях появили
ся ліхтарі. 1845 року че- 

^'ез Інгул, що перетинав 
місто, зведено міст. Най
вище-;® будовою в цей 
час-^ув триповерховий 
палац на Двірцевій вули
ці, споруджений 1848 
року.

Протягом 1788—1797 рр. 
У Єлисаветграді працюва
ла хірургічна школа —■ 
один із перших навчаль
них медичних закладів на 
Україні. За весь період її 
існування тут навчалося 
247 учнів та 10 волонте
рів. У школі викладали ві
домі на той час лікарі: 
терапевт О. Ф. Звіряков, 
^ІИН з учителів М. І. Пи- 

•''7*ова, анатом Є. П. Му- 
*ін, Хірург Д. В. Волга- 

та іиші. У період
Коимської війни (1853— 
'^56 рр.) у військовому 
лазареті, розташованому 
У фортеці, деякий час 
працював видатний уче- 
Ний, основоположник аій- 
сьхово-польової хірургії

І- Пирогов,

З 1830 року до міста по
чали приїжджати теат
ральні трупи з Харкова, 
Полтави тощо. Перші
спектаклі ставили в дере
в'яних балаганах, а на по
чатку 40-х років купець
Плотникоз збудував на 
вулиці Великій Перспек
тивній театральне примі
щення. Тут 1847 року ви
значний угорський музи
кант і композитор Ф. Лісг 
дав свої останні концерти, 

1868 року залізнична лі
нія Байта — Єлисаветград 
зв'язала місто з Одесою. 
Наступного року закінчи
лося спорудження заліз
ниці Єлисаветград — Кре
менчук, що сполучила йо
го з водним шляхом по 
Дніпру і Донецьким ба
сейном.

На початку XX століття 
в Єлисаветграді було 
фабрично-заводських і ре
місничих підприємств. Д 
працювало понад - тисл і 
робітників. Лише на пя- 
тьох із них було занішто 
біїїьш як по 50 чоловік.

За свою важку 
<гв\'пяшІ одержували мізерні платню. ЇХНІЙ середній 
місячний заробіток стано
вив усього 22 Крб. Навіть 
у період революції 1905— 

19С7 рр., коли робітники 
добилися деякого підви
щення зарплати, він не пе
ревищував 31 крб. Капіта
лісти широко -використо- 
вмва їм працю жінок і ді
тей, а оплачували її знач
но нижче, ніж працю чо
ловіків. За офіційними да
ними, на машинобудів
них заводах Єлисаветграда 
1907 року діти становили 
25 процентів загальної 
кількості працюючих.

ЩЕ з середині 70-х років
XIX століття під впли

вом революційного руху 
в Росі: в Єлисаветграді 
виник гурток народників, 
ДО якого входили пред
ставники прогресивної уч
нівської молоді. Гуртківці 
мали зв’язки з народ
ницькими центрами в Пе
тербурзі, Києві, Одесі, 
Харкові й. одержували 
звідти нелегальну літера
туру та зброю.

На початку XX століття 
революційний робітничий 
рух у Єлисаветграді, як і 
в багатьох містах країни, 
набрав масового характе
ру. Свідченням пробуд
ження класової свідомості 
широких трудящих мас 
була перше- маївка 1901 
року. В міському саду то
ді зібралося багато робіг- 

ників і кустарів, відбувся 
великий мітинг.

1901 року передові ро
бітники встановили зв яз- 
ки з ленінською «Иск
рой», і на її сторінках ста
ли появлятися кореспон
денції з Єлисаветграда. 
Наступного року виникла 
Єлисаветградська соціап- 
демократична організація 
іскрівського напряулу. Про 
початок її діяльності пові
домляла «Искра».

У ході резолюції 1905 
року зростали ряди міс
цевої соціал-демократич- 
ної організації. В січні 
1905 року в ній налічува
лось 15 членів, а на кві
тень наступного року — 
вже 60. У Єлисаветград- 
ській соціал-демократич- 
ній організації на той час 
перемагав ленінський на
прям. На IV (об єднавчо- 
му) з’їзді РСДРП її пред
ставляв делегат-більшо- 
вик.

1906 року, завдяки ак
тивній революційній ді
яльності більшовиків, ор- 
ганізозачішими стали ви
ступи робітників найбіль
шого в місті підприєм
ства — заводу Ельворті.

На початку 1913 року в 
Єлисаветграді проживало 
76 649 чоловік. Панівна 
верхівка широко викори
стовувала для своїх цілей 
кошти міста, 70 проц. при

буткової частини міського 
бюджету становили по- 
даїки з трудового насе
лення. Більша половини 
бюджетчих видатків 1915 
року припадало на утри
мання поліції, міської 
управи і т. д. Тільки на 
поліцію було витрачено 
110 тис. крб., у той же час 
на охорону здоров'я — 
98 тис. крб.

У 70-х роках минулого 
століття місто занозо роз
плановано, розчленовано 
на квартали і сектори за
будови. Тут налічувалось 
близько 6 тис. будинків. 
У центрі, де виросли 
особняки місцевих бага
тіїв, було досаджено са
ди, парки, озеленено й 
забруковано вулиці. Ро
бітники жили в темних, 
тісних, вологих підвалах і 
напівпідвалах, куди ніколи 
не заглядало сонце. На 
одного члена сім і припа
дало 1—2 кв. метри жит
лової пгоіці. Робітничі 
житла обладнувались про
стими (часто власного ви
готовлення) меблями: 
столами, шафами, лавами, 
ослонами, мисниками. А в 
деяких був лише стіл, за
мість ліжок і постелі — 
солома.

1869 року в місті від
крито телеграф, 1884 ро
ку — поштову контору. 
1892 року збудовано те

лефонну станцію, наступ
ного року — водогін дов
жиною понад 15 верст. 
Єлисапетград — одне з 
перших міст, де було пу
щено в дію електричний 
трамвай (1897 р.). 1908
року стала до ладу мі
ська електростанція.

1917 рік. Єлисаветград- 
ський пролетаріат вимагає 
переходу влади до рук 
Рад, миру, встановлення 
робітничою контролю над 
виробництвом, конфіска
ції поміщицьких земель. 
26 жовтня до Єлисавет- 
града надійшла звістка 
про переможне збройне 
повстання в Петрограді. 
Наступного дня иа вимогу 
більшовицької фракції 
відбулося позачергове за
сідання Єлисазетградської 
Ради. Більшовики Т. М. Гу- 
ляницький,. К. А. Скуль- 
ський, М. X. Чернишов за
жадали передачі їй усієї 
влади в місті. У запропо
нованій ни/ли резолюції 
вимагалося створити при 
Раді революційний комі
тет для боротьби з контр
революцією.

П. БЕЗТДКА, 
доцент Кіровоград
ського педінституту
імені О. С. Пушкіна.

Редактор
М. УСПАЛЕНКО.
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ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ № З

НАБИРАЄ УЧНІВ

НА 1979—1980 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Заклад готує кваліфікованих робітників для промне- 
ловнх підприємств, вугільних шахт і розрізів-міста і об
ласті з числа юнаків і дівчат, що мають середню освіту, 
а також із числа молоді, що відслужила в лавах Радян
ської Армії (строк наьчапг.я — 1 — 1,5 року, а для тих, 
що мають освіту за 8—9 класів — 2 роки).

Прнйоя проводиться па такі спеціальності:
із середньою ссвітсю —
для роботи на Олександрійському електромеханічному 

заводі імені XXV з’їзду КПРС —
слюсзр-складалшіпк електричних машин та апарапв 

(строк навчання — 1 рік),
електрослюсар по ремонту промислового устаткування 

(1 рік),
слюсар-інструментальник (1,5 реку),
токар по металу (1 рік),
слюсар по ремонту промислового устаткування, (.1 рік), 
слюсар—складальник металоконструкції) (1 рік), 
наладчик холодноштампувальпого устаткування (1,5 

року)
наладчик технологічного устаткування, автом ні!1:. >іх 

ліній і верстатів (1,5 року),
наладчик токарних ліній (1.5 року), 
наладчик лнтннх машин (1,5 року), 
радіо’лоі'тажшік для роботи в м. Світловодську (1 

РІК)
для роботи на підприємствах виробничого об єднання 

«Олександрія вугілля» —
ыашишег електровозів підземних (строк навчання — 

1 рік),
електрослюсар підземний (1,5 року), 
авгсслюсар-шофср (1 рік), 
машиніст конвейєра (1 рік).
єлккар по ремонту устаткування брикетних фабрик 

(1 рік),
єліогзр-саптехс.ік (1 рік),
маїшпнсг брикетних пресів (1 рік), 
машиніст сушклышх установок (1 рік), 
кухар (1 рік),
моо/авп.іь промислових і продовольчих товарів (1 

рік);
з освітою 8—9 класів —
токзо (строк навчання — 2 роки),

' автослюсар (2 реки),
електромонтажник по освітленню і ремонту промисло

ве о електроустаткуваьня (2 роки).
Учням гірничих професій із середньою освітою випла

чують стипендію в розмірі 37 карбованців' па місяць, 
учням із середньою освітою, що навчаються на спеціаль
ностях «Металіст». «Кухар» і «Продавець» — 30 кар
бованців на місяць.

Учні з восьмирічною освітою перебувають на повному 
державному забезпеченні.

Учні всіх слеші лі ііостсй при прохеджеипі виробничої 
практик-’ на підприємствах одержують додатково до 
стипендії 33,3 процента заробленої суми.

Учні, що ечат .ся га «відмінно», одержують стипендію, 
я.ідвшлепу на 25 процентів, хорошистн — на 15 процен
тів (тсс я ти к.і а сипк и .

Училище ма- добре обладнані майстерні, навчальні 
кабінети. лабораторії базу для занять у гуртках худож
ньої самодіяльності, технічної творчості, спортивних 
секціях. Заклад має базову вечірню школу, де учні мо
жуть ЗДоб'.'Т-Д середню освіту, вони можуть продовжити 
навчання ні вечірньому відділі індустріального техніку
му і <’>!.'• ,-;у Дніпропетровського гірничого інституту в 
м. Ол'ксаидрії

Юнаком десятикласникам пз час навчання в училищі 
вада-т;.ся відстрочка еід призову на дійсну військову 
службу в лавах Радянської Армії.

Тим, що закінчать училище па «відмінно», надається 
право вступу до вузів. Час навчання в училищі зарахо
вується в трудовий стаж учнів.

Тих, то мати потребу ч житлі, забезпечують гурто
житком

Вступні:’.'і полають заяву на ім’я директора із зазпа- 
чснші’.! вибраної спеціальності, атестат про середню 
освіту, свідоцтво про народження, характеристику зі 
школи, свідоцтво про закінчення 8 класів, 4 фотокартки 
розміром 3X4 см, довідку про щеплення.

Адреса училища-, м. Олександрія, площа Кірова, 18. 
Телефон 2-И-32.

ДИРЕКЦІЯ.

М О Л О л IIЙ КОМ У и Л Iі"

КОМПАНОСЬКИЙ ВЕТЕРИНАРНИЙ ТЕХНІКУМ
ПРИЙМАЄ УЧНІВ

НА І КУРС НА 1979-1980

Заклад готує ветеринарних фельдшерів 
для роботи в спснгоспах, колгоспах, рад
госпах, ветеринарних лікарнях, встлабора- 
горіях, и.) м’ясокоитрольних станціях, м я- 
сокомбінаїах.

Учні набувають додаткових проф&ій — 
техніка по штучному осімсніншо тварин, 
шофера-аматора.

Строк навчання — 3 роки і 6 місяців.

Вступники складають екзамени з україн
ської мови (диктант) і математики (усно).

СЕРЕДНЄ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИШЕМИ м. ШУЇ ІБАНОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРИЙМАЄ УЧНІВ НА 1979-1980 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

ияііої війші 1 і II груп круглим сиротам виплачують 
стипендію. Учні з освітою за Ю класів одержують, крім 
зарплати, стипендію в розмірі 70 карбованців.

Час навчання в училищі зараховують до трудового 
стажу.

Початок занять з 1 вересня.
Вступники подають заяву, свідоцтво про освіту, пас

порт або свідснтво про народження, характеристику зі 
школи 6 фотокарток розміром 3X4 см, медичну довід
ку, довідки про місце проживання і про сімейний стан.

Адреса: 155609, м. Шуя Івановсьної області, Вокзаль
на, 2. Телефони: 2-32-65, 2-31-64.

ДИРЕКЦІЯ.

До училища приймаю іь дівчат віком 15—17 років:
з восьмирічною освіїою — для навчання спеціаль

ностей: ткаля, прядильниця, контролер якості ГОТОВОЇ 
тканини (строк навчання — 3 роки). Одночасно з про
фесією учні дістають середню освіту;

з освітою за 8—Ю класів — для навчання спеціаль
ностей; ткаля, знімзчка пряжі, контролер якості готової 
тканини, мотальниця (строк навчання — Ю місяців).

Учнів забезпечують безптзтішм триразовим харчуван
ням, одягом, підручниками, іногородніх — гуртожит
ком. Усі учні одержують 50 процентів від заробітку, 
нараховуваного в ході виробничої практики. Дітям, що 
стратили опіку батьків, дітям інвалідів Великої Вітчнз-

••а

ЮНАКИ 1 ДІВЧАТА!
Якщо ви .хочете набути середньої освіти і спеціаль

ностей, вступайте до Онпкіїсського сільського серед
нього професійно-технічного училища № 7.

На 1979—-1980 навчальний рік’заклад приймає уч
нів на такі спеціальності:

тракторист-машиніст широкого профілю (учні набу
вають середньої освіти і спеціальності). Строк на
вчання — 3 роки;

іранторист-машиніст третього класу. Строк навчан
ня — І рік;

майстср-наладчик тракторів. Строк наачання — 
6 місяців;

тракторист-машиніст для роботи на тракторах 
Т-150 І Т-150К. Строк навчання — 3 місяці.

Училище приймає на трирічне павчаипа юнаків і 
дівчат, що мають освіту за 8 класів; на однорічне па- 
гнш ия — юнаків і дівчат, що мають освіту за 8-Ю 
класів; на тримісячні курси — трактористів, то ма
ють досвід роботи.

ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ЧЕРКАСЬКОГО ШОВКОВОГО КОМБІНАТУ 
прийма. учнів на 1979—1980 навчальний рік.

Заклад готує ткаль, крутильниць, снувальниць,роя
лістів.

До училища зараховують дівчат віком 15 років і
старших з освітою за 8—10 класів

Початок занять з 1 вересня.
Строк навчання — 1 рік, для ткагь — 2 роки.
Учням виплачують стипендію в розмірі 39—45 крб.,

а тим, що закінчили 10 класів, — 70 крб. на місяць.
Крім того, їм платять за роботи, виконані під час ви
робничого навчання.

Час навчання в училищі зараховують до безпе
рервного трудового стажу, іногороднім доглачу.оть 
за приватну квартиру — 10 крб. щрмісяця.

ПОЛТАВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ПРИЙМАЄ СТУДЕНТІВ НА 1979-1980 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Заклад готує інжсисрпь-бу.іівелміїїків широкого про
філю. Має такі факультети:

архітектурний — готує архітекгорівмістобудівішків 
для роботи у проектних і науково-дослідних організа
ціях та інституту, на посадах міських і районних архі
текторів;

промислового й цивільного будівництва — готує іиже- 
перів-будівельпиків для роботи по проектуванню, бу
дівництву та експлуатації промислових і цивільних бу
дівель і споруд;

сільськогосподарського будівництва — готує ніжене- 
рів-будівсльшіків для роботи по проектуванню, будів
ництву та експлуатації сільських цивільних і сільсько
господарських виробничих (промислових) будівель та 
споруд;

санітарно-технічний — готує шжспсріп-будївсльїшків 
зі спеціальностей <Теп.тогазопостачаппя та вентиляція», 
«Водопостачання і каналізація» для роботи по проекту- 
панпю, будівництву та експлуатації систем водопостачан
ня. каналізації, теплої азопостачанпя і вентиляції.

Починаючії з 1979 року, па стаціонарі буде організо
вано підготовку спеціалістів будівельного профілю (спе
ціальності: «Сільськогосподарське будівництво», «Водо
постачання та каналізація») з вищою освітою зі скоро
ченим строком навчання (3 роки і Ю місяців) з числа 
осіб, які мають закінчену середню спеціальну освіту і 
стаж роботи з вибраної у вищому учбовому закладі спе
ціальності не менше трьох років.

Умови прийому.
На навчання з відривом віл виробництва приймають 

осіб віком до 35 років, які мають закінчену середню 
освіту. Вступники на всі спеціальності, крім «Архітектур

12 червня 1919 року

ДИРЕКЦІЯ.

НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Приймання заяв — по ЗІ липня.
До заяви па ім’я директора слід додати 

свідоцтво про восьмирічну освіту (оригі
нал), медичну довідку (форма № 286), 
4 фотокартки розміром 3X4 см.

Вступііі екзамени — з І но 20 серпня.

При тсяіікумі з 15 липня працюватимуть 
підготовчі курси.

Адреса: емт Компаніївна, ветеринарний 
технікум.

Зам. 55.
гжльч

rszse

Випускники десятих класів і воїни Радянської Ар- Ц 
мії, звільнені в запас, иавчаютіся за скороченою про- 
грамою і одержують стипендію в розмірі 96 крб. на 
місяць.

Учнів забезпечують гуртожитком, харчуванням, ьіі- 
хіднпм і спсціа'льїпгм одягом, вони одержують сти
пендію.

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

Початок занять з 1 вересня, а далі — в міру комп
лектування груп.

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

Адреса закладу- 317451. Кіровоградська область, 
ГЛаловисківський район, с. Оникісве.

ДИРЕКЦІЯ.

При закладі працюють їдальня, школа робітничої 
молоді.

Еипускники училища можуть поза конкурсом всту
пати до текстильного технікуму.

Встугники де училища подають заяву, документ 
про освіту, характеристику, копію свідоцтва про на
родження, 4 фотокартки розміром 3X4 см, довідку 
з місця проживання, довідку про щеплення, а також 
проходять медичну комісію за направленням учи- : 
ляща. ч

Адреса: 2570С4, м. Черкаси, пул. Енгельса. 170. txa- 
ти автобусами №№ S, 13, або тполейбусом ГЬ 7 до зу
пинки -Фарбузальне виробь’ицт ес->. Телефони: 
S4-32-07, <’4-32-58.

виробницт єс>>. Телефони:

ДИРЕКЦІЯ УЧИЛИЩА.

рн», складають вступні екзамени з математики (письмо
во й усно), фізики (усно), української або російської 
мови та літератури (письмово).

Вступники па спеціальність «Архітектура» складають 
екзамени з креслення, малювання, математики (усно), 
фізики (усно), української мови та літератури (пись
мово).

Нагороджені но злкїнчеїшї середньої шкоти золотою 
чи срібною медалями, а також особи, які закінчили се
редні спеціальні навчальні заклади і середні профтех
училища з дипломам!! з відзнакою, складають екзамени 
з математики (письмово), а на спеціальність «Архітек
тура» — з малювання.

Для вступників на факультети «Промислове й цивіль
не будівництво» і «Сільськогосподарське будівінщтдіш* 
в інституті діє положення про то. що випускники шкія; 
оцінка атестата яких становить 4,5 і більше балів, скла
дають два екзамени — з математики (письмово) і фі
зики, і якіно з них середній бал становить 9. — від на
ступ них екзаменів абітурієнта'звільшноть.

Вступники подають заяву, характеристику, документ 
про середню освіту (оригінал), виписка' з трудової або 
колгоспної книжки (для працюючих)/медичну довідку 
(форма № 286), 4 фотокартки (3X4 см). Паспорт і вій
ськовий кашок подають особисто

Особи, рекомендовані па навчання підприємствами, бу
довами, колгоспами і радгоспами, крім того, додають 
направлення, в якому повинно бути вказано, що стипен
дію виплачуватимуть підприємство, колгосп чи радгосп.

Заяви подавати на ім’я ректора інституту на адоесу: 
314011. м. Полтава, Першоїравневий прсспент, 24, Інже
нерно-будівельний інститут, приймальній комісії.

Зам. 52. РЕКТОРАТ.
—

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

Газетэ 
БИХОДИТЬ 
у вівторок, 
четвер 
і суботу.

наша 
адреса

*
■ члглгл ВІДДІЛ листів 1 масово) роботи, відділ

ЗІиОаи, МСП, пропаганди — 2 45 36; відповідальний
■ секретар, відділ учнівської молоці —
Л 2-46-87; відділ комсомольського «китіп,

М. Кіровоград, відділ військово пяіріотччного вихо
вання га спорту — 2 45 35; фоюлабо- 

Р вул. Луначарського, 36, §оз°?з? ~ 2 56 65: нічна ргда"ціп _

Друкарня Імені Г. М. Димит^&Ш 

видавництва 
«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Коглпартіі України.
м. Кіровоград, вул. Гпінки, ї.

БК 30388 Обсяг 0.5 друк; при. Індекс 61197. Зам. № 288. Типаж 50 500
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