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КЛИЧЕ ЛІТО 
ОЛІМПІЙСЬКЕ

Над степом уже здіймаються голубі вітрила літа. 
Настала пора найбільш масових спортивних поєдин
ків. В області весняно-літній спортивний сезон прак
тично вже почався. Відбулися великі спартакіадні 
турніри, присвячені 110-й річниці з дня народження 
В. і. Леніна і 35-річчю Перемоги радянського народу 
у Великій Вітчизняній війні. Вони сприяли не тільки 
фізичному, а й ідейному загартуванню юнаків і дів
чат.

Попереду — змагання, присвячені Олімпіаді-80. Во
ни мають пройти в кожному селі, в кожному місті. 
Зачин зробили світловодці. Сотні молодих робітників, 

1 школярів зібралися на стадіоні міста енергетиків.
Чемпіони з різних видів спорту, кращі бггатоборці 
ГПО несли прапори спортивних товариств і полотни
ще з емблемою XXII Олімпійських ігор. У руках юна
ків і дівчат —■ транспаранти, лозунги — «Олімпіада 
— не тільки для олімпійців», «Від значка ГПО — до 

. олімпійської медалі», «Візьми приклад з олімпійця!». 
“ Голова міського спорткомітету Григорій Манойлсв 

(майстер спорту, в минулому марафонець, призер ба
гатьох роспублінансьних і всесоюзних змагань) 
склав рапорт про досягнення спортсменів міста в 
олімпійському році — перед ветеранами війни, перед 
ветеранами спорту. 1 почалися масові спортивні по
единки. Під знаком п’яти олімпійських кілець.

Олімпійські ігри... Ці два слова знають у всіх ку
точках нашої планети. Олімпіада — свято молодості, 

- нраси, фізичного вдосконалення. Ті, хто збирається 
під олімпійські знамена, не тільни борються за вста
новлення рекордів, — вони демонструють дружбу на
родів, котра повинна бути нерозривною, як ланцю
жок п’яти яскравих кілець. Олімпійські ігри — це 
саме та арена, на якій людина неспростовно доводить 
невичерпність своїх сил, ще і щє раз підтверджує, що 
немає меж людським можливостям. Тож і олімпій
ський девіз такий — «Швидше, вище, сильніше». Хай 
же він стане девізом і кожного з нас — і спортсмена- 
початківця, і рекордсмена області.

Так, Олімпіада — не тільки для олімпійців. Це 
значить, що нинішнього року в кожному колективі 
фізкультури, на всіх стадіонах мають пройти захоп
люючі спортивні змагання. Барвисті, урочисті, свят
кові. Так, в олімпійському році кожен спортсмен по
синен поставити собі за мечу — поліпшити свос 
сходження, щоб стати розрядником, майстром спор
ту, чемпіоном з багатоборства ГПО. Семе так вирі
шили кращі спортсмени, що тренуються в нолекти- 

I вах фізкультури «Колеса». Це — Валерій Доцекко із 
села Злинки Маловисківського району, Олена Кацьн 
з міста Помічної Добровелкчківського району, Тетя
на Кушпіль із села Созонівка Кіровоградського ра
йону, Олександр Солодов з тресту «Кіровоградсіпь- 
буд», Олексій Маслій із села Синьок Ульяновською 
району, Людмила Корнєва із села Іванівни Долик- 
ського району. Виконавши нормативи комплексу 
ГПО, ставши чемпіонами районів, ці спортсмени ус
пішно виступили к на обласних змаганнях, узяли 
участь у республіканських поединках. Першорозряд- 
нини і кандидати е майстри спорту, громадські ін
структори і тренери, вони самі підвищують свій 
спортивний гарт і допомагають у цьому своїм това
ришам. Вони — ініціатори руху «30-річчя товариства 
«Колос» і рік Олімпіеди-ВО зустріти на зразкових 
спортивних базах!»

Е області налічується 525 сільських нолентивів 
фізкультури, де СПОРТИЕНІ секції відвідують майже 85 
тисяч юнаків і дівчат. Якщо кожен із них хоч один 
день попрацює на створенні спортивних баз, віддача 
буде разючою. Собі, своїм молодшим друзям, сіль
ським школярам, ми спроможні подарувати гарний 
легкоатлетичний комплекс, ігровий майданчик, теніс
ний корт, /а потім буде й перемога на спартакіадних 
турнірах. Цю роботу вже почато — ударні комсомоль
сько.молодіжні загони взялися за справу в Ульянов
ському, Бобринецькому, Долинському р;йонах. їх 
очолили кращі спортсмени, комсомольські активісти.

Хто ж тепер піде за ентузіастами з «Колоса»! Ска
жімо, у «Спартаку», «Авангарді», «Трудових резер
вах», «Буревіснику», «Динамо» представники бгга- 

а^итьох спортклубів і досі не розв’язали проблеми бу
дівництва спортивних споруд. А без належної бази 
ке може бути мови про зрушення в розвитку олім
пійських видів спорту на Кіровоградщині. Тож вимір 
7реба робити негайно і одразу братися за діло.

Член Політбюро, секретар ЦК КПРС М. А. Суслов, 
виступаючи на Всесоюзній нараді ідеологічних пра
цівників, підкреслив; «Постійну увагу потрібно й да
лі приділяти фізичному вихованню радянських лю
дей, особливо підростаючого покоління. Зміцнювати 
Фізкультурний рух, поліпшувати умови для занять 
фізичною культурою і спортом, використовувати для 
Цієї мети пропагандистське значення Олімпійських 
ігор 1980 року — обов’язок партійних, усіх громад
ських організацій, керівників підприємств і уста
нов».

Така настанова саме для тебе, комсомольський ак- 
Ітквісте! Для тебе, юний олімпійцю! Для кожного з 

нас.

Ініціатиоа кормодобув
ників Гайворонського ра
йону, які на честь XXVI 
з'їзду КПРС узяли підви
щені соціалістичні зобов’язання і борються цього 
року за одержання по 45 центнерів кормових оди
ниць з гектара, за повне забезпечення потреб і ство
рення необхідних страхових фондів грубих та соко
витих кормів, знайшла широку підтримку серед 
комсомольців і молоді області.

Ось нілька повідомлень.

ГОЛОВАНІВСЬК. На на
ступному навчанні секре
тарів комсомольських ор
ганізацій району йтиме 
мов£ про участь ко/лсо- 
мольців і молоді у виро
щуванні та заготівлі кор
мів для громадської худо
би. Для кожної організа
ції, а їх у сфері сільсько
господарського виробниц
тва Голованівського райо
ну дзадцять одна, роз
робляють особисті рахун
ки. На/лічають організацій- 

заходи по створенню

Ювілейний вечір
22 травня у приміщенні обласного чуьично- 

драмапічного театру імені М. Л. Кролівницького 
відбувся ювілейний вечір, присвячений 140 річчю 
з дня народження основоположника української 
сцени, великого драматурга і актора Марка Лу- 
кича Кропивницького. Вшанувати пам'ять сла
ветного земляка і засновника вашого театру з’ї- 
хались почесні гості, науковці міст Києва, Ленін
града, Одеси, актори Київського драматичного , 
театру імені Івана Франка і серед них — пра
внучка М. Л. Кропивницького заслужена артист
ка УРСР Марина Олексіївна Кроппвніщька. На 
сцені того вечора знову ожили герої його п’єс, 
пройнятих любов’ю і співчуттям до рідного наро- 
ДУ-

Па вечорі були присутні секретар обкому пар
тії А. І. Погребняк, завідуючий відділом пропа
ганди і агітації обкому партії І. П. Оліфіренко.

Вечір закінчився покладенням квітів біля бюс
та корифея українського театру.

КОРНМ-ТУРБОТА КОМСОМОЛЬСЬКА
сомольців і молоді райо
ну-

І

КМК кормодобувників, ви
значають форми мораль
ного й матеріального сти
мулювання. Комсомольсь
кі організації періодично 
звітуватимуть про хід важ
ливої кампанії. Тих, хто 
відзначатиметься на робо
тах, нагороджуватимуть 
перехідними вимпелами, 
грамотами райкому ком
сомолу, їм надсилатимуть 
вітальні листівки.

Все це спрямовано на 
те, щоб цінна ініціатива 
гайворонців знайшла на
лежний відгук Серед ком-

С. ПОЛКОВИЙ, 
інструктор відділу 
комсомольських орга
нізацій Голованівсько- 
го райкому
г.у.

* *

ПЕТРОВЕ. В
дарствах району намічено 
заходи по збільшенню ви
робництва і поліпшенню 
якості кормів. ~ 
спеціалізовані 
складу яких 
близько 150 чоловік ком
сомольців і молоді. Один 
із таких загонів, комсо
мольсько - молодіжний, 
очолюваний секретарем 
комітету комсомолу Ва
силем
ЦЮЄ Б
Чкалова. Хлопці зобов’я
залися зібрати майже сім

комсомо-

*
усіх госпс-

Створено 
загони, до 

увіходить

Дураьсм, 
колгоспі

пра- 
імечі

ПСРЕИОГЯЯ ШСПРКІСЛ
Усі побоювалися, що пі

де дощ. Зранку небо за- 
тягло хмарами, але потім 
виглянуло сонце. Посвітлі
шало все навкруги. По
світлішали і обличчя учас
ників дванадцятого облас
ного конкурсу молодих 
орачів, що відбувся па по
лях учбового господарства 
Гайворонського СПТУ 
№ 5. Для участі в ньому 
зібралися учні сільські;'; 
профтехучилищ області, 
які стали переможцями 
конкурсів у себе вдома.

■ Змагання проходило в 
напруженій боротьбі. Ко
жен прагнув показати всі 
свої знання і вміння, набу
ті у професійно-технічно
му училищі. За дві години 
учасники конкурсу закін

чують оранку своїх діля
нок. І так кілька змін. 
Увесь час відчувалася 
впевненість юних орачів у 
своїх Силах. Вони вміло 
керували тракторами Т-74 
з навісними плугами. Та 
змагання є змагання. Тут 
не обходиться без пере
можців і переможених. 
Найрізпіша борозна і най
краще оброблена ділянка 
були в учня Га»веронсь
кого СПТУ № 5 Андрія 
Брижі, який і зайняв пер
ше особисте місце серед 
учасників конкурсу.

Другий разультат пока
зав учень Бобрішецького 
СПТУ № 2 Володимир Га- 
ламейко. На третьому міс
ці — молодий орач із Го- 
ловашвського СПТУ № 9

Володимир Рсшетпюк. 
Чемпіонам вручили грамо
ти обласного управління
профтехосвітп і а обкому 
комсомолу, цінні подарун
ки.

Колегія суддів зібралася 
обговорити результати 
змагання серед команд. 
Прискіпливо підраховують 
судді кількість балів, обго
ворюють якість виконаних 
робіт. Одноголосно вони 
присудили першість
команді учнів Головавівсь- 
кого СИТУ № 8. В урочис
тій обстановці їй вручили 
перехідний кубок і грамо
ти обласного управління 
профтехосвітп, грамоти 
обкому комсомолу.

Друге й третє місця по
сіли відповідно команди 
Гайворонського СПТУ №’5 
та Бобрннецького СПТУ 
№ 2. їх також нагороджено 
грамотами обласного уп
равління профтехосвітп та 
обкому ЛКСМУ. Приємно 
відзначити, що хороші ре
зультати на оранці показа
ла учениця Дмитрівського 
сільського профтехучили-

тисяч тонн кукурудзи на 
силос, заготовити тисячу 
тонн сінажу, п’ятсот то?'н 
сіна.

В. КОРЧАГІН,
завідуючий відділом 
комсомольських орга
нізацій райкому ком
сомолу.

*
ОНУФРІЇВНА. ЗО гекта

рів жита і 
трав скосили 
ської худоби 
ри колгоспу

ІГПВі

* *

багаторічних 
дгя громад- 
механізато- 
імені XXV 

з’їзду КПРС. Активну 
участь у заготівлі зелено
го корму беруть комсо
мольці і молодь господар
ства.

Н. КІЗЕНКО, 
диспетчер колгоспу 
імені XXV з’їзду 
КПРС ОнуфрІЇЕСЬКОГО 
району.

)

тца № 9 Знам’ямського ра
йону Тетяни Пашнівська, 
вона мало в чому постач 
пилася хлопцям.

Після вручення нагород 
право опустити прапор 
змагань надається пере
можниці конкурсу —• 
команді Голованівського 
СПТУ № 8. Це учплише 
вибороло честь зустрічати 
наступного року учасників 
тринадцятого обласного 
конкурсу.

Нашу область па рес
публіканському конкурсі, 
що відбудеться 27—29 
травня у Волинській об; 
ласті, представлятимуть 
Андрій Брижа і Тетяна 
Пашківська. Побажаємо 
ж їм успіху.

Т. ПАНЧУК, 
методист навчально- 
методичного кабінету 
обласного управління 
профтехосвітп.

ДОБРЕ ПРАЦЮВАВ НИ- | 
НІ ІІА ПІДЖИВЛЕННІ ЗЕР- І 
НОВИХ ЕКІПАЖ ЛІТАКА | 
АН-2 В СКЛАДІ ВОЛОДИ- ■ 
МИРА ПРОХОРА, ВОЛО
ДИМИРА ВДОХА ТА АРТЕ- | 
МА ПОЛЮХОВИЧА (ЗЛІВА | 
НАПРАВО). ВОНИ, 30КРЕ- | 
МА, УСПІШНО СПРАВИЛИ- І 
СЯ 13 ВНЕСЕННЯМ МІНЕ- * 
РАЛЬНИХ ДОБРИВ ІІА ПО
ЛЯ КОЛГОСПІВ ІМЕНІ ЛЕ- І 
НІНА ТА «ШЛЯХ ДО КО- | 
МУНІЗМУ» долинського І 
РАЙОНУ.

11 А З Н 1 М К У: ЕКІПАЖ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДА р с ь- 
КОЇ АВІАЦІЇ КІРОВОГРАД
СЬКОГО АВ1АПІДПРИЗМ- 
СТВА В. ПРОХОР, В. БЛОХ, 
А. ПОЛЮХОВИЧ ПІСЛЯ 
ТРУДОВОГО дня.

Фото С. ФЕНЕНКА
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Обмін досвідом
ЛЬВІВ. ІРАТАУ). Першою 

до списків кращих моло
дих операторів машинно
го доїння Льзізщини за
несено лауреата Премії 
Ленінського комсомолу 
Надію Галзсюк з колгос
пу імені Жданова Кам’ян- 
сько-Бузького району. То
рік зона одержала 'від 
кожної корози по 6780 кі
лограмів молока.

Молоді тваринники об
ласті за роки десятої п’я
тирічки продали державі 
тисячі тонн надпланової 
продукції. Кожен другий 
комсомольсько- молодіж
ний колектиз ферм і ком
плексів подолав трити
сячний рубіж. Багато юна
ків і дівчат досягли чо
тирьох- і п'ятитисячних 
надоїв. Успіх забезпечила 
потоково-цехола системз 
утримання худоби і вироб
ництва молока, широко 
впроваджена з господар

ствах. Вона допомогла 
значно збільшити надої і 
поліпшити збереження 
молодняка, умови праці.

Нагромаджений досвід 
став предметом вивчення 
на заняттях Всесоюзної 
школи найвищої продук
тивності праці в молочно-, 
му скотарстві, які відбу
лись у Льзові з ініціативи 
ЦК ВЛКСМ і Міністерства 
сільського господарства 
СРСР. Молоді спеціалісти, 
керівники і групкомсоріи 
комсомольсько- молодіж
них колективів прослухали 
лекції наукозих співробіт
ників і спеціалістів сіль
ського господарства об
ласті.

Перед слухачами школи, 
яка сьогодні завершила 
роботу, виступив кандидат 
у члени Політбюро ЦК Ком
партії України, перший 
секретар Львівського обко
му партії 3. Ф. Добрим.

Виставка товарів
народного 
споживання

В КІРОВОГРАДІ, V
МІСЬКОМУ 

КУЛЬТУРИ 

ИАПІИЦЯ.

ВИСТАВКА

ПАЛАЦІ 

ІМЕНІ КОМ. 

ВІДКРИЛАСЯ 

КРАЩИХ

ЗРАЗКІВ ТОВАРІВ НА

РОДНОГО СПОЖИВАННЯ.

ВЛАШТОВАНА ОБЛАС

НИМ УПРАВЛІННЯМ

ТОРГІВЛІ З УЧАСТЮ

ХАРКІВСЬКОГО ФІЛІАЛУ

ВСЕСОЮЗНОГО ПАВІЛЬ-

,МШНІ ЗМОГ ш
ХАРКІВ. (Кор. РАТАУ). Робітіїїі'їі путівки па рід

ний завод вручив великій групі випускників шкіл 
Орджопікідзевського району токар ХТЗ, депутат 
Верховної Радії СРСР Ф. Д. Касьянепко. Разом з 
іншими кадровими трудівниками він був наставником 
школярів у навчальному цеху підприємства. Всі його 
вихованці одержали виробничі розряди.

Захоплюючий світ робітничих професій відкрива
ється перед старшокласниками в їх «шкільному за
воді», який оснащено найновішим устаткуванням. 
Зміни тут почни? ірться раніше, ніж звичайні уроки в 
класі, але запізнень не буває. Школярі з нетерпінням 
чекають щоразу зустрічі з своїм навчальним під
приємством. Адже тут їм, як дорослим, довіряють са
мостійно виготовляти промислові вироби — деталі 
тракторів, автоматичні прилади, електронні пристрої 
для верстатів. У навчанні і вихованні завтрашньої 
робітничої зміни беруть участь нанславстпіші люди 
ХТЗ. Серед них — Герої Соціалістичної (Ірані В. Г. 
Тарасенко, М. 1. Калашников, В. І. Чміль. Багато 
школярів серйозно захоплюються технічною творчіс
тю, стали членами заводського Товариства раціоналі
заторів і винахідників. Тільки за минулий рік нав
чальний цех випустив своєї продукції на сто тисяч 
карбованців, що з лишком окупило всі витрати на йо
го у гримання.

Понад три тисячі теперішніх тракторобудівників 
пройшли курс робітничої науки в цьому своєрідному 
навчальному закладі. За успіхи в трудовому навчанні 
і пр > '[ігсійііій орієнтації молоді завод удостоєний пре
мії Ленінського комсомолу. За прикладом ХТЗ такий 

■ же цех для старшокласників створено і на Челябін
ському тракторному. Школярі бувають один у одною 

гостях, влаштовують обмінні виставки своїх тех
нічних досягнень. ■

Більш як 350 міжшкільних навчально-виробничих 
комбінатів діють тепер на Україні. Цього року в них 
оволоділи робітничими спеціальностями триста тисяч 
випускників.

ИОІІУ < МІНІСТЕРСТВА 

ТОРГІВЛІ СРСР. ЦЕП 

ЗАХІД ЯКИЙ ПРОВО

ДИТЬСЯ ЩОРОКУ. МАС 

НА МЕТІ ДОПОМОГТИ 

ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИ

ЄМСТВАМ ОБЛАСТІ В 
ОСВОЄННІ І ОРГАНІЗАЦІЇ 

ВИПУСКУ НОВИХ ВИДІВ 

ПРОДУКЦІЇ, ЩО КОРИС

ТУЮТЬСЯ ПІДВИЩЕНИМ 

ПОПИТОМ,У НАСЕЛЕННЯ.

На фото: а залі вистав

ки.

Фото В. ГРИБА.

ПА ПОРОЗІ
КАНІКУЛ

<Це наш другий д 
тут із задоволенням 
водимо, ев д літні і, 
.чи». ТакгЖдзнваюіьс 
баїатьо: ринд запо 
про габїр праці і візі

ім. Ми
’йНІку. 
я учні 
іИжі.чи 
ючнц. 

ку ..<• Різник > заваду
-.Дії проспецста.іь*. 1'1)01 н 
ю.'.і п ятна.щягн років 
риються ВОНИ н CPO'MV 
містечку поблизу мальов
ничого села Привітного на 

. березі Дніпра, де fl місце
вому радгоспі -.Сьітани;.» 
пройшли * робітничі супі- 
ввренгцуиь близько П'яти 
тисяч підлітків. Серед буй
ної зелені саду, посад,іс> 
ного самими школярами. 
— спальні приміщення, 
спортивний комплекс, ЛІТ
НІЙ кінотеатр, павільйон 
техніки, дитяча кжосіудія. 
їдальня.

Робота цього табору в 
числі багатьох інших ді
стала високу оцінігу на зу
стрічі піонерських праці», 
ипків і орі апі.іаторів літ
нього відпочинку дітей» 
яка відбулась в Кисні. 
Традиційно з ініціативи 
Укрярофради, ЦК ЛКСМУ, 
і Міністерства освіти 
збираються напередодні 
дня народження Всесоюз
ної піонерської організації 
імені В. І. Леніна «Дитячі 
комісари». Щоб поділитися* 
досвідом роботи по вихо
ванню підростаючої ЗМІЇНІ 
на революційних, бойових 
і трудовц.к традиціях стар
ших поколінь, розповісти 
про підготовку ДО ШКІЛЬНО 
го ліга.

Відзначалося, що лід 
час каліку і організованим: 
відпочинком буде охопле
но близько 5 мільйонів' 
школярів.

У своїх виступах на зу
стрічі начальник піонер
ською табору іШ-ні В. Ге.; 
решкової Дніпропетровсь
кої обяспол.иїх'йілкп Герой 
Радянською ‘Олобу М. Т. 
Невпряга. старша Піопер- 
вои-ата Краснодонської 
іико.ін-інтернату Ворог.1 ймк. 
лопградської області Г. 
Кравцова, директор дитя
чого будшпЦ'. • ігу'іьтури 
«Юний артемовець» Київ- - 
ськогО виробничої,о об’єд
нання імені Арусма. кава- : 
лер медалі «Материнська 
слана». Е. С. Чебогар та ін
ші запевнили, дю докла
дуть усі свої єн .єн. досвід, 
зііашїя. енергію, щоб зро
бити для дітей пам'ятним 
і незабутнім літо ювілей
ного ленінського року, на 
практиці реалізувати зав. 
данії я. поставлені у нисту- 
п’ товарнії® Л. -I.-Брежнєва 

-під час відвіданий^ ііюнср- 
ського табору < Артек». 
Слова щирої , ндячцае.іі пі
онерським праціиіншам. 
які з честю виконують ви
соке доручення партії по 
вихованню юних .ленінців, 

. адресував лерцщіі секре
тар ЦІЇ ЛІЇСМУ А. І. Кор- 
місіїко.

ІІа зустрічі» виступив 
член ПолітбЮРО. ЦК Ком
партії України. ' голова 
Укрпрофраіди В. О.
Губ. V

(РАТАУ).

РОЗДУМИ СІЛЬСЬКОГО ВЧИТЕЛЯ
Ти, читачу, думав про 

культуру своєї поведінки? 
Замислювався над тим, як 
оцінюють твої вчинки ін
ші? Що схвалюють, із чого 
дивуються, а іноді і обу
рюються? Адже ти живеш 
не сам, че на безлюдній 
планеті, не з глухому лісі, 
а серед людей, серед та
ких, як ти, юнаків і дівчат. 
І серед молодших братів і 
сестер, котрі беруть із 
тебе приклад, наслідуюіь 
тебе...

1.
Влітку на відбірні ра

йонні змагання прибула 
футбольна команда су
сіднього села. Гостей зу
стрічали дуже привітно. 
Матч відбувався у вихід
ний, надвечір. Болільникіз 
було багато. Перед почат
ком, холи команди виши
кувалися в центрі поля, 
учасникам змагання дів
чинка піднесла квіти.

А далі почався матч. Су
сіди грали значно краще. 
І заслужено перемогли. 
Хоча болільникам було 
прикро за свою команду, 
вони аплодували гостям 
за кожен забитий м'яч, за 
несподіваний красивий 
прорив, за вихід до воріт.

Знову вишикувались 
команди. І тут сталося не
зрозуміле. Дехто з пере
можців не подавав, не хо
тів тиснути рук, сміявся:

— Вам гарбузи ганяти, 
а не футбольний м'яч!

Культура твоєї поведінки
— Тренуйтеся, дітки, з 

дідами на баштані!
Мій сусід, колишній 

фронтовик, обурився:
— Це ж хамство! Якби 

я був суддею змагання, я 
б їм за оцей вчинок, за 
оці слова зарахував по
разку!..

Там же, на полі стадіо
ну, під час атаки чи за
хисту почуєш і зовсім «ку
черяві» слоаечка.

Та й глядачі, болільниги 
іноді не лишаються в бор
гу. І «суддю на мило», і 
воротаря ще далі, і тому 
подібне. Але, вернімося 
до отого слова—«некуль
турність», до його значен
ня, до його історії.

Ми, старше покоління, 

пам’ятаємо роки, коли ти
сячі людей у школах лік
непу сідали за букварі, 
коли до єдиного радіо
приймача а салі, кидаючи 
всю роботу, йшли чолові
ки і жінки, щоб почути 

вісті з Москви і Харкова, 
тодішньої столиці Радян
ської України. Ми пам'я
таємо й те, як раз на рік 
приїздила кінопересувко 
і до залу не можна було 
дотовпитись. Село ніби 
виринало з ночі, з темря
ви, прилучаючись до куль
тури.

Відтоді сталися разючі 
зміни. Виросла радянська 
людина, захисник Вітчиз
ни, будівник комунізму, 
творець саого щастя, тво
рець свого життя.

Коли розповідаєш у кла
сі дітям про підсліпуватий 
каганчик, про єдину газе
ту на всю величезну вули
цю, всі дивляться з недо
вір'ям і не один думає: 

вчитель вигадує. Бо не
має жодного будинку без 
радіоприймача, без газе
ти й журналу, без телеві
зора. І навколо — бібліо
теки з десятками тисяч 
томів.

Для мене зазжди велич
но звучить стаття 46 Кон
ституції СРСР:

«Громадяни СРСР ма
ють право на користуван
ня досягненнями культури.

Це право забезпечуєть
ся загальнодоступністю 
цінностей вітчизняної та 
світової культури, які є в 
державних і громадських 
фондзх; розвитком і рів
номірним розміщенням 
культурно-освітніх закла
дів на території країни, 
РОЗВИТКОМ телебачення І 
радіо, книговидавничої 
справи і періодичної пре
си, мережі безплатних 
бібліотек, розширенням 
культурного обміну із за
рубіжними державами».

Незмірно зросла культу
ра радянської людини. Та 
ми зробили б помилку, 
якби не сказали, що на 
нашій квітучій ниві ще є 
будяки, ще є хамсі зо, що 
нерідко бачиш прояви 

безкультур'я» І, на жаль, 
серед молодих людей.

2.

Бабуся тягла візок, на
повнений качанами куку
рудзи. Біля канави спіт
кнулася, впала, візок пере
кинувся, качани висипа
лись у пилюку. Недалеко 
стояли два хлопці і зали
валися від сміху:

— Приземлилася еге- 
рушенція! Обійняла ма- 
тінку-лемлю!

І, насміявшись, пішли 
стежкою в сад...

З подвір я вискочили 
три дівчини. Вени допо
могли бабусі підвестись, 

обтрусили її, зібрали кача
ни і сказали:

— Ми вам допоможе
мо!

Одна, наче невеличка 
подія, і дві великі реакції.

Існує у декого поверхо
вий, примітивний погляд. 
Мовляв, культурною мо
лоду людину називають 
тоді, коли вона начитана, 
багато бачила, гарно одяг
нена, вміє танцювати, спі
вати і т. д. Це ток, але й 
не так. Може, найперша 
ознака культури молодої 
людини — в пошані до 
старших, до старих.

Я бачив, як на току зи- 
даззли зерно. Один дядь- 
ко-вусані» під’їхав підво
дою до ваг, щоб забрати 
свої мішки. Стаз г.ідніма-

■ти •
Поруч чифгили качани 

кукурудзи десятикласни
ки. Глянули на дядька. 1м 
ніхто нічого не говорил, 
не наказував, зони самі 
за хвилю кинулись до міш
ків: 2і '■

— Зачекайте, ми вам 
допоможемо!

м. СТОЯН.
с. Панчеае, 
Нозомиргородський 

район.

ІДаяі буде).
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НАШІ ВИДАТНІ ЗЕМЛЯКИ

БАТЬКО УКРАЇНСЬКОЇ
СЦЕНИ

До 140-річчя з дня 
народження Марка 
Лукича Кропивниць- 
кого.

Ще за часів Марка Лу
кича Кооливницького ІІЗ 
сторінках газет можна бу
ло прочитати щедрі ви
словлювання про митця: 
«... після народного поета 
Т. Г. Шезченка ім’я Кро- 
пивницького одно з по
пулярних і любимих на 
Україні».

Але тільки відійшовши 
на деяку відстань, оціню
єш найбільш повно й точ
но значущість життя ви
датної людини, величність 
її творчості.

Марко Лукич посідає 
одне з найпочеснішчх 
місць серед фундаторів 
українського театрального 
мистецтва.

Сторіччя тому на вик
лик Марка Кропиьницьчи- 
го, досить зідомого на 
півдні України актора ман- 
дрізних труп, приїхали до 
Єлисаветграда (нині Кіро
воград) артисти. То були 
перезажно аматори. Об'
єднувало їх єдине, най
більше бажання — створи
ти сзій, український театр, 
який розповів би народо
ві правду про його підне
вільне життя, навчив би, 
як добитися кращої долі, 
яний говорив би рідною

Виставою «Наталка Пол
тавка» за п єсою Івана 
Котляревського почала 
свою діяльність на єлиса- 
ветградській сцені перша 
професіональна українсь
ка театральна трупа. Твоо- 
чість кожного її учасника 
— яскрава сторінка з істо
рії театру. Досить згадаїи 
імена славетних: Марії
Занькозецької, братів То- 
білезичів — Івана Карпеч- 
ка-Карого, Миколи Садоз- 
сьного, Пзнаса Саксаган- 
ського, їхньої сестри Ма
рії Садовської-Барілотгі, 
Ганни Затиркевич-Карпин- 
ської-

Сгворена Марком Кро- 
пивницьким трупа висту
пала в різних містах Укра
їни і Росії, здобула широ
ке громадське визнання.

Органи царської цензу
ри ставились до Маока 
Лукича з особливою тен
денційністю. Бо ж на сце
ні театру Кропизницького 
йшли, за винятком кіль
кох історичних п’єс, тво.ои 
перезажно актуальної су
часної тематики. П'єси ви
сокого літературного га
тунку писали сам Марко, 
Кропивницький, Іван Тобі- 
пезич (Карпенко-Карий), 
Михайло Старицький. 8 
основу свого мистецтва 
корифеї української сце- 

мовою... Йшов 1882 рік. 
ни клали принципи життє
вої правди.

Збираючи сили для но
вого театру, Марко Кро- 
пивницький протягом 1882 
року написав свої кращі 
твори: «Глитай, або ж Па
вук-», «По резізії», «Дай 
серцю волю—заведе в не
волю», «Доки сонце зійде, 
роса очі виїсть». Того ж 
року вийшла перша збірка 
творів уже відомого на 
Україні актора і режисе
ра.

Пізніше, 1888 року, 
М. Кропивницький напи
сав у Єлисаветграді в бу
динку Зайковської на ти
хій Болотяній вулиці (ни
ні вул. Клинцівська) дрт- 
му на тему страдницької 
долі трудящої жінки «Дві 
сім і». Драматург викори
стовував для своїх п'єс 
факти реального життя, 
глибоко розкривав соці
альні явища тогочасної 
дійсності. Тож у багатьох 
його творах відчувається 
життя сіл і містечок пів
нічної Херсонщини другої 
половини XIX століття.

Театр корифеїв був 
зброєю в боротьбі за со
ціальне визволення трудо
вого люду.

Усвідомлюючи значен
ня їхньої творчості, почу
ваєш гордість за свій 
край. На Єлисаветградщи- 
ні народився і зріс Марко 
Кропивницький. Тут на
брався він творчої сили і 
злетів орлом у широкий 
світ мистецтва. Знов і 

знов повертався митець до 
рідної землі — напитися 
чистої джерельної ВОДИ з 
вічної криниці творчості.

Перші цеглини у справу 
всього свого життя поклав 
на рідній землі — в Єли
саветграді.

Кропивницький був ге
ніальним актооом, талано
витим режисером, своє
рідним композитором, 
визначним драматургом, 
здібним художником-де
коратором, винятковим 
організатором театраль
них колектизів, людиною 
високого інтелекту. Роз
виток поофесіонального 
українського театру, 
тільки-но ззодився на но
ги, важко уявити без. цьо
го митця. Він справді мав 
право сказати про себе і 
своїх братів по мистецтв/. 
«Український театр 
це я».

Л. ФЕДЧЕНКО, 
помічник головного 
режисера по літера
турній частині Кірово
градського обласного 
українського музич
но-драматичного те
атру імені М. Л. Кро- 
пивницького.
ВІД РЕДАКЦІЇ: Про вша

нування пам’яті М. Л. нро- 
пивницьного на Ьірово- 
граДІЦині в ці дні матеріал 
буде опубліковано в на
ступному номері.

ЛЯ'о-лгодяА комунар1*

ОЛІМПІАДА: СЛУЖБА СЕРВІСУ

І Спортивний випуск і 
а «Молодого комунара» І 
Яавамм ИГ*

НА ВАШЕ ПРОХАННЯ

«СПОРТЛОТО»
ЗАХОПЛЮЮЧА
ГРА

матеріалі.по- 
ба.чн нашого

ІИ
Рязанській 

будівництво 
споруд у

Я» ОКОМ народження ло- 
ж тереї вважають 1530 
рік. Власне. її застосували 
вперше в Генуї при вибо
рах членів Великої ради. 
З 90 кандидатіп потрібно 
було обрати 5. Тод; козино
му з ии.х дали порядковий 
номер — від 1 до 90. Такі 
ж номери проставили на 
кулях, які заклали в спе
ціальну урну. Потім ІІВІД'ІЦ 
дістали п'ять. ТІ кандида
ти. номери яких збіглися 
з номерами цих куль, вва
жалися обраними до ради. 
11а цій основі й було «скон
струйовано» спортивну ло
терею. Вже у Х\'Ш столітті 
числова гра «5 із 90> по
ширилась в Італії, Франції 
і Німеччині.

З жовтня 1970 року гра 
почала своє існування в 
нашій країні. Чи є шанси 
вт рати? Безумовно. РІВНО 
половина коштів від про
дажу карток іде на вигра
ші, а друга половина — па 
створення 
технічної
спорту і до фонду Олімпіа- 
дн-ВО. Близько 450 мільйо
нів карбованців отримав 
радянський спорт від спор
тивних лотерей. Ці кошти 
пішли на спорудження 
олімпійських об’єктів у 
столиці нашої Батьківщи
ни — Москві, на обладнан
ня круглого й і раншеїіно- 
го стендів в Алма-Аті, па 
ремонт республіканської 
бази но лижному спорту 
□ м. Кіровську. на облад
нання та будівництво вес
лувальних баз «Динамо 
Ленінграді і в 
області, на 
спортивних .
м. Дніпропетровську та ін
ших містах нашої респуб
ліки і країни.

Які ж найбільші виграші 
випадають у грі? За умо
вами ротереї «.Спортлото-. 
максимальний виграш на 
одну картку станови ті. 
10.000 карбованців. Та все 
залежить від Нашої удачі. 
Електрозварник заводу 
«Червоний металіст» із 
Конотопа А. Фомінков, на

приклад. виграв 31.716 про. 
житель м. Таллина Б. Окс- 
ліндер — 32490 крб. а ле
нінградський інженер 
ІЇІ. Григориев — 584 13 кар
бованці!

Лише за чотири місяці 
нинішнього року в нашій 
області володарями авто
мобілів «Волга» ГАЗ-24. 
«•Москвич». «Жигули» 1 
«Запорожець» останніх 
модифікацій стали чотири 
щасливці, двоє виграли 
путівки на Олімпіаду-80. 
Наприклад, беручи участі, 
в останньому випуску 
спортивної лотереї «6 із 
49». житель м. Кірової ра
да М. Г. Гончар 
1636 карбованців, 
креслив п’ять 
які виявилися 
ми.

21 травня цього рону в 
Москві відбудеться завер
шальний тиране міжнарод
ного «Спортлото». Турист
ські путівки на Олімпіацу- 
80, грошові виграші до 
10000 карбованців чека
ють на вас і в даному ти
ражу. їх можна придбати 
у фірмових 
«Спортлото», а

він щит 
Bitt за- 

номерів, 
виграші'.и-

кіосках
____ г_____  г танож у 

" комсомольських і спортив
них організаціях.

й Слова подяки слід ска- 
I зати нашим громадським 
І розповсюджувачам 8-го І тиражу міжнародного
І «Спортлото». які частішу І свого вільного часу відда

ють загальній справі. Ось 
кращі пропагандисти спор- 

Іту в м. Кіровограді: Л. М.
Ковальова (технікум ра
дянської торгівлі). Ь. ЛІ. 
Лосев (торговельне учили
ще). о. Д Васильєва (завод 
радіовиробіп), В. С. Тертп- 
лов (ТУ А". 4). А. О. Савчен
ко (завод «Червона зірка»), 

І В. О. Карпов (кооператив
ний технікум) та Б. М. Мі
ниш (медучилище). Вони 
розповсюдили у своїх ко
лективах не ОДНУ со оно 
карток «Спортлото».

Т. ТАНСЬКА, 
старший інструктор Кі
ровоградського відді- 

Ьлу агентства «Спорт
лото».

їдяаяиммві

Це кафе відрізняється вже тим, що тут но видно
му й доступному місці знаходиться книга скарг і 
пропозицій. Таке рідко побачиш у кіровоградських 
їдальнях.

Це кафе популярне серед малечі і дорослих. У 
ньому ніколи нє буває пусто. Називають його «Чер
вона Шапочка».

Завідуючий виробничим відділом кафе, майстер- 
кухар І. Й. Полимонов у числі інших 65 працівників 
громадського харчування області незабаром поїде з 

Москву на Олімпіаду.
Наш кореспондент зустрівся з І. Й. Полямонозим 

і ззяв у нього інтерв’ю.

Кор.: Іване Йосиповичу, 
яку роль у вашому житті 
відіграв спорт?

Полимонов: Якщо гово
рити мовою моєї профе
сії, то спорт — це спеції, 
без яких не готують жод
ної страви. А якщо сер
йозно, то я свого часу за
хоплювався футболом, 
грав з армійській команді. 
Відвідував секцію боксу. 
А тепер болільник.

Кор.: І які команди вам 
найбільше подобаються?

Полимонов: Київські,
футбольна «(Динамо» і хо
кейна «Сокіл».

Кор.: Звичайно, куліна
рія і спорт — речі різні, 
але ви все ж їдете на 
Олімпіаду. Чому?

Полимонов: Хоч ми й 
не тренери, але без нас 
спортсменам не обійтись. 
Перефразовуючи відомий 
вислів, хочу сказати, що 
шлях до рекорду теж ле
жить через шлунок. По
живна й висококалорійна 
страза — далеко не остан
ня річ у житті спортсмена. 
До того ж сучасний про
фесіональний кухар — це

ВІД АФІН —
ДО МОСКВИ

ОЛІМПІЙЦЯМ
ТОКІО. 1961 рік. XVIII 

Олімпійські ігри. Тут 
5140 спортсменів з 93 кра
їн світу. Па олімпійському 
стадіоні — 90 тисяч гля
дачів. У ході змагань ус
тановлено 77 олімпійських 
рекордів, 35 з них переви
щували світові.

Збірна СРСР знову пер
ша в неофіційному ко
мандному заліку: у неї 96 
медалей-— ЗО золотих, ЗІ 
срібна, 35 бронзових, 607,8 
очка. У команди СІНА — 
581,8 очка, 90 медалей.

Після закінчення олім
пійських поєдинків фран
цузька газета «Екіл» ула
штувала опитування про 
Ігри. Багато французів на
писали у своїх листах, що 
Ігри дорогі їм передусім 
тим, що внесли «мораль
ний вклад у справу миру, 
допомогли молоді різних 
країн краще взнати одне 
одного, повчитися одне в 
одного».

* *, * 
ПТАЧІ «Молодого ко

мунара» запитують,Ч

ОЦЕ ЗАСЛІН! ‘МОМЕНТ МАТЧУ, 
«ЗІРКА» — «ЩЛІСТАР.» (ГОРЛІВКА).

Фото В. ЧЕРЕДІІНЧЕІІКА.

але і як

буз 
пері-

не тільки майстер, озбро
єний знаннями і досвідом, 
а й людина з творчим під
ходом. Бо головне — не 
тільки з чого, 
приготувати.

Кор.: Перед поїздкою 
до Москви у вас 
якийсь підготовчий 
од?

Полимонов: Безумовно. 
Я разом зі своїми колега
ми закінчив спеціальні 
двомісячні курси в Кіро
воградському вулінарн /- 
му училищі, на які було 
відведено 300 академічних 
годин. Адже мені дозе- 
деться обслуговувати гос
тей нашої столиці, журна
лістів з різних країн.

Кор.: У якому кафе єн 
працюватимете7

Полимонов: На 8ДНГ. Я 
готуватиму в основному 
страви української і ро
сійської кухні, але в меню 
включатимуться й різно
види пудингів, шарлотки, 
самбук тощо. А також хо
лодні закуски, бутербро
ди та бульйони. Робота 
дуже відповідальна, і то
му я вже сьогодні хвилю-

чи брав участь ГІ'ер де 
Кубертен у конкурсах мис
тецтв. 1912 року на олім
пійському конкурсі мис
тецтв розглядалась «Ода 
спорту», авторами якої бу
ло названо Ж. Хорода 
(Франція) та М. Еніба.ха 
(Німеччина). Насправді 
ода належала П. де Ку
бертену. «І Іімецько-фрап- 
цузькпм псевдонімом Ку
бертен, мабуть, хотів ви
разити олімпійську ідею, 
що зближує паші країни, 
які не перебувають у 
дружніх відносинах», - 
писав з цього приводу ві
домий угорський історі
ограф спорту Ф. Мазе. «О 
спорт, ти — мир...» — ці 
рядки взято з «Оди спор
ту».

* * *
Alllll.ll запитують: ко

му із спортсменів, які 
досяглії видатних успіхів 
у боротьбі за олімпійську 

першість, було поставлено 
пам'ятники за життя?

Такої честі удостоєний 
фінський стайер Пааво 
Иурмі, який завоював па 
Іграх 1920, 1924, 1928 ро
ків 9 золотих і 3 срібні 
медалі, та ще його співвіт
чизникові Класу Тупберг-у, 
який мав 5 золотих, сріб
ну та бронзову медалі на

З стар

перед

вас за 
досвід

юсь, як спортсмен 
стартом.

Кор.: Але ж у 
плечима немалий 
кулінара.

Полимонов: Так, куха
рем я працюю майже 
двадцять років, з них три
надцять — у.дитячому ка
фе «Червона Шапочка». 
А це школа чудова. Бо у 
нас харчуються не тільки 
діти, а й дорослі. Щоправ
да, для дорослих — само
обслуговування, до пос
луг же наших юних відві
дувачів у кафе працюють 
офіціанти. І мені дуже 
приємно, що в книзі скарг і 
пропозицій десяіки подяк 
на адресу працівників 
«Червоної Шапочки», їх 
написали як дорослі, так 
і Діти.

Кор.: Можливо, між
юними відвідувачами ва
шого кафе перебузають 
майбутні зірки радянсько
го спорту?

Полимонов: Я в цьому 
не сумніваюсь. І наперед 
уже пишаюсь тим, що в 
досягненні визначних ре
кордів їм допоможуть на
ші висококалорійні бор
щі, супи та вітамінізовані 
салати. Я від серця ба
жаю всім нашим малень
ким відвідувачам богатир
ського здоров’я, 
ських успіхів у 
справжньому 
спорт.

Кор.: А ми в 
бажаємо вам 
поїздки на Олімпіаду і 
побити на ній 
смачних страз 
вих кухарів.

Полимонов:
кую.

олімпій- 
житті і по

любити

свою чергу 
щасливої

рекордами 
усіх місце-

Щиро ди-

Білих олімпіадах 1921 і 
1928 років.

* *
ІОБИТЕЛ ( гімнастики 
хочуть знати, хто з 

представників цього виду 
снорт-у, виступаючи на Іг
рах за збірну СРСР, мав 
найбільше медалей.

У Бориса Шахлйіа — 7 
золотих, 4 срібні, 2 брон
зові; у Лариси Латниі.ііої 
— 9 золотих, 5 срібних, 4 
бронзові олімпійські ме
далі.

* * *
— ІКАВЛЯТЬСЯ читачі 

газети, хто в нашій 
баскетбольній команді під 
час Ігор 1968 року був 
найвищим.

Цс — Сергій Коваленко, 
його зріст — 216 санти
метрів.

4‘. #
Рідкісний випадок став

ся па олімпійському ринзі 
в Токіо: румун Костянтин 
Круду і кубинець Робсрто 
Коміїїеро «синхронно» 
завдали один одному ду
же сильних ударів і обид
ва попали в нокдаун. Ім>- 
мінеро оговтався відразу, 
а Круду не зміг підвестися 
до рахунку «вісім». Круду 
все ж став переможцем — 
після третього раунду чо
тири судді із п’яти віддали 
йому перевагу.

А

Редактор
М. УСПАЛЕНКО«
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ЗНАМ’ЯНСЬКЕ 
ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ 
№ 2

ОГОЛОШУЄ 
набір учнів 
для підготовки кваліфі

кованих робітників заліз
ничного транспорту

таких спеціальностей: 
слюсар-електрпк по ре

монту електроустаткуван
ня електровозів (строк 
навчання — 1 рік),

слюсар по ремонту теп
ловозів (1 рік),

помічник машиніста
електровозів (1,5 року),

помічник машиніста
тепловозів (1,5 року),

помічник машиніста теп- 
ловозів-електровозів (2. 
роки),

електромеханік по авто
матиці і телемеханіці на 
транспорті (2 роки),

черговий по станції IV 
—V класів (1,5 року),

оглядач-ремонтник ваго
нів (1 рік),

електроглонтер контакт
них мереж (1 рік).

Приймають юнаків із се
редньою освітою, а на спе
ціальність «Черговий по 
станції» — і дівчат.

Учні, що вчаться па спе
ціальності «Електромеха
нік по автоматиці і теле
механіці на залізничному 
транспорті», одержують 
стипендію в розмірі 60 
крб. на місяць, на всіх ін
ших спеціальностях — ЗО 
крб. Крім того, їм допла
чують за наймання жит
ла.

Відмінники одержують 
стипендію на 25 процентів 
вишу. Вихованці дитячих 
будинків, діти інвалідів І 
і II груп перебувають па 
державному забезпеченні. 
Під час виробничої прак
тики учні одержують 50 
процентів заробітку.

Тих, що мають гостру 
потребу, забезпечують гур
тожитком. При училищі є 
їдальня.

Вступники подають зая
ву на ім’я директора, сві
доцтво про народження, 
документ про освіту, ха
рактеристику, довідки з 
місця проживання, про 
енлад сім’ї та медичну 
(форма № 286). автобіо
графію. 6 фотонартон роз- 
міпом 3 '4 см.

Усі вступники за на- 
гпзвленням училища про- 
• ерять медичну комісію у 
Знам’янській залізничній 
поліклініці.

По закінченні училища 
учнів направляють на ро
боту за спеціальністю на 
п'лприємства залізничного 
-ианспорту. забезпечують 
Форменим одягом, безплат
ними залізничними квит- 
нами та паливом.

Р.ипус-.чини- відмінники 
користуються пільгами 
при вступі до середніх і 
виших навчальних закла
дів.

Адреса училища: Кіро- 
воірадська обл., м. Знам’
янка, чул. Рози Люксем
бург, 6.

ДИРЕКЦІЯ.

КІРОВОГРАДСЬКЕ СЕРЕДНЄ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО- 
ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 4 ПО ПІДГОТОВЦІ 
КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ІЗ СЕРЕДНЬОЮ 
ОСВІТОЮ

ОГОЛОШУЄ набір учнів на 1980—1981 навчальний 
рік на такі спеціальності:

слюсар-ремонтник, 
слюсар-інструментальник, 
слюсар-сантехнік, газозварник, 
токар (токар-револьверннк, токар-карусельник), 
оператор верстатів із прей-рамовим керуванням, 
слюсар механоскладальних робіт.
Строк навчання 3 роки, а для слюсарів механоскла

дальних робіт — 1 рік.
Приймаються юнаки та дієчата, які мають освіту 8 

класів.
Навчання в училищі безплатне. Всі учні забезпечу

ються харчуванням, обмундируванням і спецодягом. 
Крім того, їм оплачуються роботи, виконані ними в 
процесі виробничого навчання.

По закінченні училища випускникам надається 
диплом про середню освіту з присвоєнням розряду, 
а учням з річним строком навчання — атестат із 
присвоєнням резряду за спеціальністю.

Учні, які закінчили училище з відзнакою, мають 
право на вступ у технікуми без екзаменів, а у вузи 
— поза конкурсом. Час навчання в учицищі входить 
у загальний та безперервний трудовий стаж.

Початок навчання — 1 вересня.
Вступники до училища повинні подати такі доку

менти: заяву на ім’я директора, свідоцтво про на
родження або гаспорт, документ про освіту, харак
теристику із школи, медичну довідку (форма 286), 
шість фотокарток 3X4 см., довідку з місця прожи
вання та про склад сім'ї.

Прийом документів проводиться щодня з Є до 16 
години, крім неділі.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Жовтневої 
революції, 20, тел. 7-25-91, 7-05-61.

ДО ВІДОМА НАСЕЛЕННЯ, КЕРІВНИКІВ

ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

Кіровоградське транспортно-експедиційне підпри
ємство 10696 по обслуговуванню населення автотран
спортом проводить по 1 липня 1960 року огляд 
культури і якості обслуговування населення.

Під час огляду трансагентства і диспетчерські 
пункти приймають у необмеженій кількості замов
лення на перевезення всіх видів вантажів для насе
лення, шкіл, лікарень і дитячих садків.

Приймаються колективні замовлення від органі
зацій і підприємств на перевезення робітникам та 
службовцям палива і сільгосппродуктів за особис
тий рахунок.

Виконуються замовлення на транспортне обслуго
вування еєсіль легковими таксі те автобусами.

Транспортно-експедиційні псслуги виконуються в 
межах міст і районів України і союзних республік.

Автобуси на зеяєки і замовлення виділяються тіль
ки на затверджені маршрути з твердим покриттям і 
в межах Кіровоградської області.

Заявки чи замовлення приймаються за 1—16 днів. 
Загловлекня на перевезення вантажів У вихідні й пе
редсвяткові дні, а також биділєння спеціальних авто
мобілів та автобусів робиться не пізніше трьох днів 
до виконання заявки чи замовлення.

Оплата послуг — за тарифами. . .
Трансагентства і диспетчерські пункти розміщені і 

постійно діють у районах та містах області.
Мешканцям Кіровограда, Кіровоградського и Ком- 

панііоського районів транспортні послуги винонує 
трансагентство, розміщене в м. Кіровограді по пул. 50 
років Жовтня, 5 (телефон 3-14-97).

Шановні кіревоградці! Користуйтесь послугами 
трансагентства і диспетчерських пунктіе! Це доступ
но Й зручно, ШЕИДКО Й ЕИГІДНО.

Свої міркування щодо поліпшення роботи прий
мальних пунктів, підвищення культури і якості обслу
говування автотранспортом населення надсилайте 
на адресу: 316050, м. Кіровоград, вул. Гпінки, З, 
ТЕП 10696.

адміністрація.

АВТОТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 10021 
(автобусний парк)

набирає на курси пере
підготовки водіїв усіх 
класів без відриву від 
виробництва на катего
рію <3», що дає право 
працювати на автобусах 
міських і приміських 
маршрутів.

Лід час навчання без 
відриву від виробництва 
оплата проводиться за 
ставкою водія автобуса 
марки ПАЗ.

Одинаків забезпечують 
гуртожитком.

Курсанти корист?/ю ь- 
ся правом безплатного 
проїзду в автобусах місь
ких маршрутів.

Звертатися на адресу: 
М. Кіровоград, вул. Аеро- 
флотська, 15, відділ кад
рів.

АДМІНІСТРАЦІЯ.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ 
ЗАВОД
«ЧЕРЕОНА ЗІРКА»

ОГОЛОШУЄ
прийом учнів із числа 

осіб, ще закінчили серед
ню школу, а також 
звільнених із лав Радян
ської Армії

для кавчання в Кіро
воградському технічно
му училищі № 6

на таких спеціальнос
тях:

токар по металу, фре
зерувальник, електро
зварник, слюсар, елек
тромонтер, формуваль
ний машинного форму
вання, столяр. -

Строк навчання — 10 
місяців, для звільнених 
у запас — 7,5 місяця.

Початок занять з 1 ее- 
ресня.

Звільненим з лав Ра
дянської Армії надають 
гуртожиток.

Стипендія — ЗО — 70 
крб. на місяць.

Звертатися на адресу; 
216000. м. КІРОВОГРАД, 
сул. ОРДЖОНІКІДЗЕ, 1, 
відділ кадрів.

ДИРЕКЦІЯ.

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

На украинском языке
БК 00832.

ЮНАКИ І ДІВЧАТА!
Вступайте до Кіровоградського місь

кого середнього професійно-технічного 
училища № 2 імені Героя Радянського 
Союзу О. С. Єгорова!

Училиш.е готує кваліфікованих спеціа
лістів із середньою освітою. Строк нав
чання на базі 8 класів — 3 роки; на базі 
10 класів — 1 рік.

Спеціальності:
на базі 8 класів —
муляр, монтажник по монтажу стале

вих і залізобетонних конструкцій, маллр 
(будівельний), лиціовальник-плитковик, 
лицювальнин.мозаіст, машиніст (кранів
ник) по управлінню баштовими самохід
ними кранами, машиніст автокранів, 
електрослюсар, столяр (будівельний), 
тесляр:

на базі 10 класів —
арматурник, електрозварник арматур

них сіток і каркасів, формувальник залі
зобетонних виробів і конструкцій, ЛИЦІО- 
вальник-плиткоЕИн. лаборант по механік, 
них випробуваннях.

Учнів забезпечують гуртожитком, 
триразовим харчуванням, двома фор/да- 
ми одягу, підручниками.

Особи, які вчаться не спеціальностях 
зі строком навчання 1 рік, одержують 
стипендію.

Приймають молодь віком від 15 ро
ків.

Початок занять з 1 вересня.
Вступнини подають заяву, автобіогра

фію, характеристику, документ про ос
віту, свідоцтво про народження або пас
порт, довідку з місця проживання і про 
склад сім’ї, медичну довідку (форма 
№ 286), 6 фотокарток 3x4 см.

Адреса училища: 316026, м. Кірово
град, вул. Чєрвонозорівська, 23. Теле
фони: 7-14-17, 7-12-81, 7-34-71.

їхати автобусами: №№ 2, 14 — до зу
пинки «Вул. Мічуріна», № 29 — де зу
пинки «ПТУ імені Єгорова« ебо тролей
бусами №№ 2, 4 до зупинки «Завод 
Еуддеталь».

ДИРЕКЦІЯ.

ЛЬВІВСЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
оголошує
прийом студентів
на І курс 1980—1981 навчального року.
Денне навчання.
Факультети:
лісогосподарський за спеціальністю — 

лісове господарство з спеціалізаціями:
лісове господарство, озеленення міст 1 

населених пунктів;
лісоінженерний за спеціальністю — 

лісоінженерна справа (механізація лісо
розробок і транспорт лісу);

факультет технології деревообробки 
за спеціальністю — технологія дерево
обробки з спеціалізаціями:

технологія деревообробки, конструю
вання й проектування меблів, автомати
зація процесів деревообробки:

механічний — з спеціалізаціями:
машини і механізми лісової проми

словості, машини і механізми деревооб
робної промисловості;

інженерно-економічний за спеціальнос
тями:

економіка і організація лісової про
мисловості й лісового господарства, еко
номіка. й організація деревообробної 
промисловості.

Заочне навчання.
Готуються інженери за такими спеці

альностями:
лісоне господарство, лісоінженерна 

справа, технологія деревообробки, ма
шини і механізми, деревообробної про
мисловості, економіка і організація лі
сової промисловості і лісового господар
ства, економіка і організація дерево
обробної промисловості.

Документи приймаються:
па денне навчання — з 20 червня по 

31 липня, па заочне навчання — по 31 
липня, на спеціальність «лісове господар
ство» на заочний підділ — з І жовтня по 
15 грудня.

Вступні екзамени:
па денне навчання — з 1 по 20 серпня;
па заочне — потоками — з 21 по 31 

липня, з 6 по 18 серпня, а на спеціаль
ність «лісове госпеаярсїно» у січні 1981 
року (за викликом).

Особи, які вступають на спеціальність 
«машини і механізми лісової та дерево
обробної промисловості», складають ек
замени: з математики (письмово й усно), 
фізики (усно), української або російсь
кої мови й літератори (твір): на всі інші 
спеціальності вступники складають екза-

мспи: з математики (усно), фізики (ус
но), хімії (усно), української або росій
ської мови й літератури (твір).

Особи, які закінчили середню школу з 
золотою медаллю, або середній навчаль
ний заклад з дипломом з відзнакою, ііа 
спеціальність «машини 1 механізми лі
сової та деревообробної промисловості» 
складають екзамен з математики (пись
мово), на всі інші спеціальності — з ма
тематики (усно).

При здачі па «5» вони звільняються 
від подальшої здачі вступних екзаменів 
і зараховуються на І курс обраного фа
культету.

Інститут проводить експеримент по 
зарахуванню на денну форму навчання 
молоді, яка закінчила середні учбові за
клади з оцінками «відмінно» і «добре» 
(без задовільних) і має в документі про 
середню освіту середній бал не менше 
4,5 (без округлення), за результатами 
здачі двох вступних екзаменів не нижче 
9 балів.

Експеримент проводиться по спеціаль
ностях: лісоінженерна справа, техноло- 
) ія обробки, машини і механізми лісової 
та деревообробної промисловості.

Учасники експерименту па спеціаль
ність машини і механізми лісової та де
ревообробної промисловості складають 
вступні екзамени з математики (письмо
во), фізики( усно).

Учасники експерименту на спеціаль
ності «лісоінженерна справа» й «технолог 
гія деревообробки» складають вступні 
екзамени з математики (усно), фізики 
(усно).

Медалісти шкіл, відмінники технікумів 
і середніх'профтехучилищ, які одержали 
па першому екзамені «4», допускаються 
до здачі другого екзамену як учасники 
експерименту:

По прибутті в інститут вступник пред’
являє особисто паспорт, військовий кви
ток або приписне свідоцтво.

Заяву на ім'я ректора інституту разом 
з іншими документами, вказаними в 
Правилах прийому, подавати за адресою: 
290032, м. Львів-32, вул. Пушкіна, 101). 
Приймальній комісії.

З 1 по ЗО липня для вступників при 
інституті працюватимуть платні підго
товчі курси з відривом від виробництва.

Прийом заяв на курси — по ЗО червня.

РЕКТОРАТ.

і

ОБЛАСНА '
КОНТОРА
ПО ПРОКАТУ
КІНОФІЛЬМІВ
незабаром випустить на 
екран м. Кіровограда і 
області широкоекранну 
стрічку

«Прикордонний пес 
Алий»,

поставлену за сповідан
нями Юрія Ксеєля.

Автор сценарію — 
Володимир Гсгіованоп, 
Режисєр-постбнсвник — 
Юлій Файт.

Виробництво Цент
ральної студії дитячих і 
юнацьких фільмів імені 
М. Горького.

Г азета 
виходить 
у вівторок, 
четвер 
і суботу.

Обсяг 0,5 ДРУК. при.

316050, МСПІ

м. Кіровоград,

вул. Луначарськсго, 36.

відділ листів і масової роботи, відділ 
пропаганди — 2-45-36; відповідальний 
оС^оХар’. ВІ,ДДІЛ учнівської молоді — 
*’ЧО-И/; ВІДДІЛ комсомольського життя, 
ВІДДІЛ військово-патріотичного вихо
вання та спорту - 2-45-35; фотолабо- 

2* • нічна редакція —

Індекс 01197. Зим. № 266.
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