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ГОТУЙСЯ 
до головних 
ЗБОРІВ
Всього два дні відділяють нас від дуже важливої 

події в житті Всесоюзної Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді — початку звітів і виборів у комсо- 

г, _ молі.
Спершу на зборах груп, потім у первинних 

комсомольських організаціях піде розмоеа про іе, 
як жили і трудилися спілчани протягом звітного пе
ріоду. Адже для кожного — це головні збори року. 
Апогеєм звітів і виборів стануть конференції район
них і міських комсомольських організацій та ювілей
на двадцята обласна комсомольська конференція.

Важливим був у твоїм житті ювілейний рік. Разом 
зі своїми товаришами ти не шкодував сил і вміння 
для успішного виконання планів, накреслених XXV 
з їздом рідної партії. Сотьі комсомольсько-моло
діжних колективів області звитяжно трудяться на вах
ті під девізом «60-річчю Великого Жовтня — 60 удар
них тижнів!». Про цс будуть твої перші слова на три
буні зборів. Адже знаменний рік для тебе тим, що 
ти був учасником соціалістичного змагання за право 
підписати рапорт Ленінського комсомолу ЦК КПРС 
на честь ювілею Великого Жовтня. Підготувати гід
ний трудовий дарунок славній річниці, стало для 
юнаків і дієчат .Чіровоградщини справою честі. Дсі 
з половиною, три річних норми зобов’язувалися ви- 
коисти передові комсомольсько-молодіжні колекти
ви до 7 листопада цього року. І слово їх не розі
йшлося з ділом. Ініціатор почину «Трирічне завдання 
— до 60-річчя Великого Жовтня!» комсомольсько- 
молодіжна бригада плавильників Світловодського 
заводу чистих металів М. Петрова завершує програ
му жовтня 1978 року. Лише на заводі «Червона зір
ке» чверть комсомольсько-молодіжних колективів 
ежс виконала виробничі норми більш ніж деох ро
ків.

Гідний дособск внесли КОМСОМОЛЬЦІ і молодь об
ласті в ювілейний коровай країни. Поряд з комуніс
тами комсомольці йшли першими з змаганні серед 
хліборобів за виконання плану продажу хліба дер
жаві. Цьогорічні жнива, тамі складні і нелегкі, стали 
серйозним екзаменом для тисяч молодих трудівни- 

. ків ланів. Але рекордами прославили зони рід хлі
боробський. Вперше більше десяти молодих ком
байнерів перейшли 10 тисячний рубіж по обмолоту, 
а комсомолець Микола Самодін з Олександрійсько
го району за жнива зібрав майже 15 тисяч центнерів 
хліба. Такі трудові успіхи — найкращі дарунки свя
ту 60-річчя Жовтня.

Відповідальні нинішні звіти і вибори, як ніколи. 
Готуючись до них, кожен спілчанин пам’ятає — кра
їна йде назустріч ювілею нашої революції, незаба
ром прийме нову Конституцію СРСР, в обговоренні 
проекту якої взяла участь кожна молода людина.

Важливі твої головні збори. Адже це огляд зрі
лості кожної комсомольської групи, організації. До 
зборів ще раз проаналізуй участь твоєї комсомоль
ської організації у всесоюзному огляді роботи пом

іж сомольських організацій по виконанню рішень XXV 
з’їзду КПРС, в Ленінському заліку «Рішення XXV 
з'їзду КПРС — в життя!», у виконанні рішень XVII 
з’їзду ВЛКС/Х. Це допоможе принципово оцінити 
досягнення і прорехунки, підкаже напрями подаль
шої діяльності у твоєму трудовому та ідейно-полі
тичному загартуванні.

Пс-діловому підготувалися до зборів комсомоль
ські організації Долинського району. Напередодні 
райком комсомолу просіє семінар секретарів пер
винних комсомольських організацій, організував пе
ревірку виконань р:шечь XVII заїзду ВЛКСМ спілча
нами та комітетами, які їх очолюють, на місцях. Цей 
захід допоміг, наприклад, виявити ряд недоліків по 
підбору та розстановці кадрів. Райком, як підказали 
справи на місцях, узагальнив досвід роботи коміте
тів по проведенню комсомольських зборів. Серйоз
но готуються до звітно-виборної кампанії комсо
мольські організації Олександрії, Більшанського, Но- 
воукраїнського, Гайворонського, Бобринецького 
районів. На жаль, в Компаніївському і Кіровоград
ському районах ця підготовка лише починається.

Не тільки із зпітсм за період від виборів до вибо
рів прийдуть комсомольці на свої головні збори. 
Аналіз минулого робиться з прицілом на завтрашній 
день. Такий це вже важливий рубіне в-житті кожно
го спілчанина. Одразу ж після обрання групкомсср- 

.гові, новому комітетові доведеться братися за невід
кладні завдання. Тому й важливо, щоб перспектива 
майбутніх діянь викристалізувалася вже на звітно- 
виборних зборах. Життя ставить перед комсомолом 
високі вимоги в усьому, що стосується керівництва 
люлоддю, її ідейно-політичного гарту і трудового ви
ховання. Бути завжди на рівні цих вимог — значить’ 
тісніше згуртовузати і піднімати юнь на важливі дер
жавні справи. Усвідомлення важливості цього зав
дання повинні винести члени Спілки із своїх голов- 

* них зборів року«

ВІДДАМО СПОВНА УМІННЯ І МАЙСТЕРНІСТЬ
НАЙЩАСЛИВІШІ
ЖНИВА

І вони були такими для мене не 
тільки тому, що переміг у напру
женому змаганні молодих ком
байнерів області па приз «Золотий 
колос». Головне — показав ре
зультат, який з гордістю присвя
чую 60-річному ювілею Радянсь
кої зладь.

З хвилюванням читав я прищ 
таіїня Генерального секретаря ЦК 
КПРС, Голови Президії Верховної 
Ради СРСР товариша Л І. Бреж
нева, Центрального Комітету Ком
партії України і Ради Міністрів 
Української РСР у зв’язку з вико
нанням областю соціалістичних 
зобов’язань но продажу хліба

державі. Кожен хлібороб, який 
трудився на цьогорічних жнивах, 
думаю, розділяє мої почуття. І 
всі ми, молоді жниварі Кірово- 
градщнни, запевняємо, що кожним 
жнивам віддамо сповна уміння, 
майстерність і юнацький ентузі-

М. САМОДІН, 
комбайнер колгоспу імені 
Свердлова Олександрійського 
району.

ПІДКРІПИМО 
ДІЛОМ
Телеграма тов. Л. І. Брежнева, 

яка надійшла на адресу обкому 
партії та облвиконкому у зв’язку 
з трудовою перемогою кірово- 
градців на жнивах водночас сприй
нялася у нашому комсомольсь-

ко-моледіжному колективі як 
дороговказ, на майбутнє.

Адже саме нас, працівників тва
ринництва стосуються с*.ова, дс- 
йдеться про особливу увагу, якої 
потребує ця галузь сільського гос
подарства.

Вже тепер готуємося ДО ЗИМІВ
ЛІ, розпочали заготівлю кормів.

Члени нашого комсомольсько- 
молодіжного колективу Галина 
Олефіренмо, Ніна Пугач, Галина 
Старошельська, добиваючись сьо
годні високих надоЇЕ, сповнені рі
шучості виконати взяті соціалістич
ні зобов'язання дострокове. Це і 
буде нашим вкладом у загальну 
справу розвитку теаоинмицтва в 
області.

В. МІЩЕНКО, 
групьомссрг, дпяр колгоспу 
імені XX з’їзду КПРС Бобри- 
пецькогб району.

ВІДЗНАЧИМОСЯ НА ЗБИРАННІ
ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

ЗЕЛЕНИМ ЖНИВАМ — 
КОМСОМОЛЬСЬКУ 
ТУРБОТУ

УДАРНІ ДНІ
Відразу ж після опуб

лікування в пресі по
станови ЦК КПРС і Ради 
//міністрів СРСР «Про до
даткові заходи по забез
печенню своєчасного 
збирання, перевезення і 
переробки цукоових бу
ряків урожаю 1977 року» 
відбулися збори колек
тиву нашої комсомоль
сько-молодіжної брига
ди. Високий урожай ко
ренів вирощено на план
таціях колгоспу «Роди
на». Тож і радились ми, 
як у максимально стислі 
строки і без втрат зібра
ти і вивезти з полів цук
рову сировину.

Виступили з почином: 
«Від кожної машини і 
агрегату — максимальну 
віддачу, ні хвилини прс-

стою на збиранні цукро
вих буряків». Впевнені, 
що маємо на це мораль
не право, бо ще в мину
лому місяці комісія з 
оцінкою «ві д м і н н о» 
прийняла у нас всю зби
ральну, навантажувальну 
техніку, транспорт та за
соби технічного обслуго
вування. Успішно розв’я
зали і першочергове 
завдання — підготовку і 
перепідготовку механі
заторських кадрів. Тепер 
маємо всі можливості 

'для організації двозмін
ної роботи машин. На 
збиранні цукрових пра
цюватимуть /голоді ме
ханізатори тільки пер
шого та другого класу.

У тракторній бригаді 
створено комсомольсь-

ко - молодіжний зби
рально - транспорт ний 
загін, очолювати який 
довірили мені. У нашому 
розпорядженні є всі не
обхідні машини, переві
рено взаємодію есіх ла
нок і членів загону. То
му, переконані, соціаліс
тичні зобов’язання — зі
брати у стислі строки і 
без втрат по 450—500 
центнерів буряків на 
кожному з 650 гектарів 
— успішно виконаємо.

В. ЖЕЛУДКОВ, 
групкомсорг ком
сомольсько - МОЛ 0- 
діжної тракторної 
бригади колгоспу 
«Родина» Ульянов
ського району.

«Про норми, як про 
хліб?» — під таким лозун
гом змагаються г-одіі ком
сомольсько - молодіжного 
колективу евтогаражу 
колгоспу «Україна». А це 
значить, що кожен із чле
нів колективу береже 
кожну робочу хвилину, 
бооеться за якість пере
везень. Останні три дні 
для багатьох були г.о- 
справжньому рекордні — 
погода не заважала. Лео-- 
нід Волощук своїм авто
мобілем ГАЗ-52 перевіз з 
поля найбільше зелено» 

гласи — 233 тонни і зайняв 
перше місце у змаганні зі 
своїми товаришами

М. КОБИЛЬОВ, 
інструктор Новгород-.’ 
ківського райкому 
комсомолу.

Успішно аакіїїзнлнсь жнива ювілейного року. Механізатори колгоспу імені Жовтневої революції Дбврополичківськиї.» ра
йону швидко готують плеші під майбуїній урожай. Поруч з досвідченими механізаторами перевиконую»і> норми виробітку 
на оранці ’ молоді трактористи комсомольці Валерій МОГИЛА та Микола СЛВОСТЮК.

На знімку (зліва направо); В. МОГИЛА та М. СЛВОСТЮК. 
Фото В. МАСЛЕН НИКОВА.
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НА ЗЕМЛІ

ційпих поліпшень і так далі. Га а цілому 
проект Конституції вже є за багатством 
свого змісту, логікою ідей, формою ви
кладення і об’єктивною соціальною до
стовірністю, чудовим втіленням ідей иау-

свого змісту, логікою ідей, формою

сювірністю, чудовим втіленням ідей 
нового комунізму.

Проект не меншою мірою, хоча йПроект не меншою мірою, хоча й оно- 
серсдковаиішс відображає і результати 
бурхливого прогресу природничих і тех
нічних наук. Справді, все, то говорить
ся в ньому про сучасні продуктивні сили 
нашого суспільства, про форми й методи 
управління економікою, про науково ра
ціональне використання, охорону і від
новлення природних ресурсів країни, — 
усе це базується па твердом)' фундамен
ті ііриродппчопаукових і науково-техніч
них пізнань. Сучасні технологія і около-

БЕСІДИ ПРО ПРОЕКТ 
КОНСТИТУЦІЇ СРСР

ВТІЛЕННЯ

НА Кіровоградщині відбу
лися традиційні серп,к 

зі наради працівників ІІЛ. 
родної освіти. Як завжди 
зони накреслили основні 
напрямки виховної роботи 
школи на весь період ново
го навчального року. Поруч 
з важливими 
навчання вчителі 
ну то 
шкіл 
освіти до 60-річчя Великої 
Жовтневої соціалістичної 
резолюції та участі педло- 
гічних колективів в обгово-

СЯБРІВ
році відбувся І з’їзд РСДРП.

Затамувавши подих, слу
хали розповідь про те, як 
тут, у Мінську, в цьому бу
диночку були закладені ос
нови партії, яку потім ви
кував і припів до .славної 
перемоги Великого Жовт
ня Володимир Ілліч Ленін.

Але ніщо так не схвилюва
ло дитячі серця, як зустріч 
із живим свідком історії ге
нерал-майором авіації у біД- 
с т а зці Д- К. Перемо • 
том, який вчився рлзом з 
О. І. Покрншкіним, І. М. 
Кожедубом та сином В. І. 
Чапаева, і нагороджений 
27 урядовими нагородами. 
Юннатам 
приємно 
Дмитро Костянтинович — 
наш земляк і в його книзі 
«В небі війни» є сторінки й 
про звільнення Кіровогра
да.

Під час змагань юних ту
ристів першу перемогу нам 
принесла Наталка Гер;че
ська (школа-інтертт № 
її виступ на конференції 
«Юннати — 60-річчю Вели
кого Жовтня» сподобався 
всім. А з конкурсі худож
ньої самодіяльності відзна
чилась наша «ятраночка» 
Світлана Криаоносоза (СШ 
№ 16). І з третім заеданиям 
успішно справились. Наша 
стіннівка приваблювала вда
лими малюнками учня 7-го 
класу СШ № 32 Олександ
ра Кравцова, а замітки шко
лярів розповідали про 
дружбу між білоруськими, 
російськими і українськи

ми школярами, 
а зародилася 
спільних похо-

знайде 
поодоз- 

в

Ювілейний рік багатий на 
подорожі туристської ек
спедиції «Моя Батьківщина 
— СРСР». Кожна школа, 
кожний позашкільний за
клад обирає свій маршрут. 
Вирушила з дорогу й група 
юннатів Кіровоградської об
ласної станції юних натура
лістів. їхня подорож — до 
сюлиці Білорусії.

Ми прибули на базу, яка 
міститься з одній із серед
ніх шкіл нового мікрорайо
ну Мінська — Серебрянки. 
Ще з вечора ознайомилися 
з програмою подорожі. Ав
тобусна екскурсія по місту, 
численні екскурсії в музеї, 
на Виставку досягнень на
родного господарства, з 
Ботанічний сад, Планетарій 
і знову поїздка — з Ха-инь 
і на Курган Слави обіцяли 
відкрити багато цікавого, 
познайомити нас із життям 
міста древнього і молодо
го.

Наша група була невели
кою, проте своєрідною. Во
на включала з себе пред
ставників 6—8 класів різ
них шкіл Кіровограда, які 
найбільш відзначилися в ро
боті юннаїських гуртки об
ласної станції. Тому керів
никам В. В. Замислоаій та 
Г. Г1. Зінченко довелось ба
гато попрацювати з кож
ним, щоб згуртувати всіх в 
єдиний, дієздатний колек
тив.

Знайомство 
розпочалося 
го зеленого 
будиночка, з

було особливо 
дізнатися, що

проблемами 
розгля- 

питання підготовки 
і- закладів народної

з токи
Д.ІЯ

В'ІИТІлІІЕ

ідей
НАУКОВОГО

САМ факт розробки і прийняття но
вої Конституції СРСР є показником 

високої соціальної зрілості нашого сус
пільства. Па нинішньому етапі нашого 
розвитку, коли побудовано зріле соціа
лістичне-суспільство, все НОВІІІШе розкри
ваються творчі сили Соціалізму, перева
ги соціалістичного способу життя.

Проект Конституції СРСР, з одного 
І боку., е сам собою втіленням і підсумком 

великих перемог соціалізму і комуністич
ного будівництва. З другого боку, нова 
Конституція стане не тільки підсумком, 
а ії джерелом, могутнім важелем нових 
соціальних перетворенії, могутнім імпуль
сом поступального розвитку радянської 
економіки і культури, соціальних відно
син і політичної снстсмн, зростання ма
теріального добробуту і 
духовного багатства ра
дянських людей.

У проекті Радянської 
Конституції рельєфно ві
дображений у головних ри
сак радянський суспільний 
лад, який органічно поєд
нує історичні переваги со
ціалізму із завоювашіями 
сучасної науково-технічні її 
революції. У цьому
МІНИ! МІ!

] щни, що Конституція є до-
І кументом
і пості. Іншими словами, во

на становить не тільки по
лі нічну хартію розсипуго-* 
і о соціалізму, не тільки ос- 
поіинш юридичний акт 
загальнонародної соціалй- 
і ячної держави, а й мані
фест сучасно’, науки.

спільно-науковий характер
і виражений у тому, що її розробила 

партія- озброєна найсучаснішою і справ
ді науковою, об’єктивно достовірною 
соціальною теорією. Проект Радянської 
Конституції і доповідь товариша Л. 1. 
Брежнєва на травневому Пленумі ПК 
КПРС, якому дано глибоке і всебічне 
обгрунтування нового Основного Зако
ну, — дальший творчий розвиток ідей 
марксизму-леійнізму, втілення найнові
ших досягнень наукового комунізму. В . 
цьому життєвість і об’єктивна обгрунто
ваність нової Конституції, яка з найви
щою науковою точністю відображає об'
єктивні риси та історичні характеристи
ки сучасного радянського суспільства і 
держави.

Науковість Конституції, далі, полягає 
у властивому їй комплексному, систем
ному підході до тієї соціальної реаль
ності, що втілена в ній і висловлена мо
вою політичного акту і воднораз юри
дичного закону.

Високорозвимутнй народногосподар
ський організм, зрілі соціалістичні сус
пільні відносини, високодемократнчна 
політична система і держава всього на
роду як частина цієї системи, най ширші 
права і свободи людніш, нарешті, міжна
родна обстановка і принципи миролюбної 
зовнішньої політики — усе це органічно 
поєднано, злито, сплавлено в Конститу
ції- Притому сплавлено так, що немає 
жодної «зайвої частини», і разом з тим 
кожний з розділів і кожна з глав необ
хідні й виставлені в логічно бездоганний 
ланцюг принципів і законоположень.

Звичайно, всепародіге обговорення не 
може не принести ряду уточнень окре- 

| ми-и формулювань, можливо, доповнені, 
їдо тексту тих або інших статей, редак-

І Суеці, 
туції ви

і

високо' науко-

КОМУНІЗМУ
Коїістк- гін, перекладені на мову політики і пра

ва, — ось у чому полягає одне з безне- 
речиих історичних достоїнств проекту 
Конституції нашої країни.

Могутній творчий потенціал і соціаль
на прогресивність Цього документа поля
гають також у тому, що фотографічна 
точність фіксованого соціального меха- 

. йізму поєднана в цьому проекті з цілою 
системою програмних положень, розра
хованих як па найближчу перспективу, 
так і (у деяких аспектах) ча тривалий 
шлях висхідного руху від зрілого соціа
лізму до найвищої фази комуністичної 
формації.

Як вступна частина документа, так і 
інші його розділи тією або іншою мірою 
мають програмні моменти. Воші стосу
ються розвитку економіки і культури, 
дальшого вдосконалення демократичних 
інститутів і норм, підвищення життєвого 
рівня народу, зміцнення сім’ї і вихован
ня нових поколінь радянських людей, 
досягнення все більшої соціальної одно
рідності нашого суспільства, зміцнення 
миру і міжнародної безпеки.

Дуже точно сказано в доповіді Гене
рального секретаря ЦК КПРС товариша 
Л. І. Брежнєва па травневому (1977 р.) 
Пленумі ЦК. КПРС:

«... Прийняття нової Конституції СРСР 
станс важливою ві.хою в політичній істо
рії країни. Воно стане ще одним історич
ним вкладом нашої ленінської партії, 
всього радянського народу у велику 
справу будівництва комунізму і разом ’з 
тим — в інтернаціональну справ}' бо
ротьби трудящих усього світу за свобо
ду, за прогрес людства, за міцний мир 
на землі».

В. ГУЛІЄВ,
•доктор юридичних наук.

З МІНСЬКОМ 
з незеличІО- 
дерев’я.-юго 

якому в 18q8

навчальний рік 
КОМСОМОЛЬСЬ- 

почина- 
перед- 

ювілею. 
дізчат

НАНЕРЕДОДНІ НОВОГО 
НАВЧАЛЬНОГО

У »/дянк/ політосвіти відбулося розширене ’ 
засідання методичної ради системи комсомольської 
політосвіти

Новий
у системі
кої полігосвіїи 
єгься з жовтні у 

день славного 
Тисячі юнаків і
гогуються продовжити по
глиблене вив чення 
ідейного багатства .XXV 
з’їзду КПРС. Заняття 

розпочнуться Ленінським 
уроком -«Я — громадя
нин Радянського Союз/», 
після якого на заняттях 
у жовтні—листопаді бу
дуть бесіди, розповіді 
про Конституцію СРСР, 
йтиме вивчення матеріа
лів і документів, присвя
чених 60 й річниці Вели-

кого Жовтня.
У новому навчальному 

триватиме робота уже 1 
відомих гуртків і семіна
рів, а також почнуться 
заняття на курсах «Ос
нови управління якіс
тю», «Конституція розви
нутого соціалізму», «Со- і
ціалізм і праця», «Наш, 1
радянський спосіб життя».

Аналізуючи уроки ми
нулого навчального ро
ку, комітетам комсомолу ' 
належить багато зробити 1 
для підвищення ефек
тивності комсомольсько
го політнавчання. Особ
ливу уаагу

звернути на работу ба
зових гуртків. Комплек
туючи 
кати
— так, 
минулого року у 
ському районі, в 
них організаціях 
пів імені Фрунзе та 
ні Горького, кожна 
яких налічувала 
сто комсомольців, 
створено всього., по од
ному гуртку. Тому й не 
змогли юнаки та дівчата 
вибрати собі заняття за 
бажанням.

РОБІТНИКИ

ми- 
А

ма-
юн-
що- 

уже у
швидкого

лис-гген:і я

такі питання, 
і зміцнення 
СІ льськогос- 

кадрів. Тому 
нарад

Тиждень
з швидко, 

пережили 
багато.
живої 

немерк- 
відтво- 

ШКОЛЯрІ 

в
У

тут так 
Пам ять 
історії 
нуча. Її 
оювати 
точзли 
іюнках, 
чатських 
денниках 
іагоні 
юїзда. Вони ще 
че художники і 
не поети. Але 
всією душею 
прагнуть вилиіи 
свої почуття, за
хоплення зем
лею Білорусії, 
землею сябрів.

л. ДОН
фото: біля

одного л пам'ят
ників Хаіині.
Фото В. АДАМО
ВИЧА.

ЗА ПАРТАМИ

СІПЛИ 
заводу

рвані проекту нової Кон
ституції СРСК.

Одним з ги.іовіїих учасників 
ііпіііиііііх нарад є молодь, в «д. 
tt-.iii країні кожний н итніі ачи- 
гелі. — комсомолець. ТІ.ЧЬЬИ 1 
діроаоі радсььій області иедаїо- 
I ічні колективи цього роху ло- 
ііОиііягь понад 800 молодих вчп- 
іс.нн і працівників дошкільній 
установ, випуски «кіш вищих і 
«средіііх учбових закладів.

На пленарних засіданнях 
учительської конференції з 
Кіровограді з доповідями 
перед її учасниками висгу- . 
пили перший секретар Кі- 
ровського райкому партії 
О. К. Толчієнко, другий 
секретар Ленінського рай
кому партії Т. І. Валькоза, 
завідуючі районними відді
лами народної освіти В. II, 
Дрига та В. М. Нестеренко.

Проблеми педагогіки про
никають зараз у різні сфе
ри діяльності людей, охоп
люючи наставництво на під
приємстві, ставлячи, в пер
шу чергу, з залежність від 
робо і и шкіл 
як підготовка 
робітничих і 
подарських 
учасниками
секретар парткому 
«Червона зірка» М. О. Ко 
віка, ректор Кіровоград
ського педагогічного інсти
туту Ф. Г. Оачаренко, ди
ректори заводів радіовира--** 
бів і друкарських машинок 
іО. С. Філіпоз і М. І. Бон
даренко, секретарі райко
мів комсомолу Олександр 
Морозов та Тетяна Лебедє- 
за.

Характерні серпневі параде і 
тим, що на них іровьяяіь.зі 
показові виставки, так зваипіі 
творчий звіт шкіл, які відбива
ють ДОСЯГ1ІЄШИІ ніколи у ви&ва- 
пому і навчальному процесах, дс- 
І-едові методи досвідчених вчи
те чіч, вжвітліоіать дит-ичу тех
нічну творчість, знайомлять » 
цікавого иаочніс і :<>. еиі мовле
ною учнями.

Вчителі міста обговорили 
на секційних засіданнях 
проблеми виховання і на
вчання, поділилися досвідом 
своєї роботи. Серпневі на
ради допомогли вчителям У 
вирішенні багагьох склад
них питань, надали їм пси
хологічного заряду, який 
викличе новий підйом твор
чої активності.

Л. КАЛЮЖНА.

І
гуртки, слід уни- ' 

їх перенасиченості , 
як це склалося 

і Долин- 
первин-
КОЛГОС- 

іме-

3 
понад 
було

Щоб уникнути такого, 
пропагандистам слід 
передньо поговорити 
кожним бажаючим, 
явити його нахили, здіб
ності і лише потім 
пропонувати відвідувати 

необхідно ті чи інші заняття.

по-
3

ви-

ЗА-

...ІІа стіл директора вечірньої школи 
№ и Степана Евдокимовича Пабокн ля
гають аркуші. «Наказ від 12 серпня ц. р, 
по підприємству «Кіровоградважазто- 
траьс». 1 рядки: «Про подання практич
ної допомоги вечірній середній школі 
№ 4». Нижче — перелік заходів Всесо
юзного огляду «Кожному молодому ви
робничнику— середню освіту» на 40- 
вий 1977 /8 навчальнії!! рік, список
молоді, котра не має середньої освіти, 
заяви В'Д тридцяти двох МОЛОДИХ робіт
ників з проханням зарахувати на нав
чання в 9—11 класи. Все це — резуль
тат давньої ділової дружби, що. зв’язує 
нашу школу з цим трудовим колективом.

За десять років більше шестидесяти 
молодих робітників цього підприємства 
отримали в нашій школі атестати поо 
середню освіту, Серед них начальнім 
автоколони Вячеслав Тпмофійович Пе- 
реверзєз, ударники комуністичної прачі, 
шофери Валерій Вікторович Драган, 
Володимир Егорович Комков, Олек-

сапдр Євгенович Мсяьничешсо та батат® 
інших.

Підпрнє мство «Кіровоградважавта- 
гране» — наші давні і добрі шефи.

І Іостучн.ін заяви і від робігніїїіів ін
ших підприємств Кіровограда. ІІаишмн 
учнями стануть робітники заводу «Біль
шовик», будівельно-монтажного поїзда 
Тч? 816. Ц; трудові колективи іеж піклу
ються про свої молоді кадри. А ось на 
заводі дозуючих автоматів часом зали
шаються молоді, робітники поза школою« 
Трапляється таке і в аві.шідіїрпємсіві, 
в тресті їдалень. Тут ще не гтво- 
репс» належних умов для навчання у ве
чірній школі. Треба докласти всіх зу
силь, щлб молоді люди, котрі не мають 
середіїоої освіти і працюють в иародію- 
му іосіюдарстві, змогли сісти за нар«и 
в новому навчальному році.

С. БОНФЕЛЬД, 
вчитель вечірньої СШ ЛЬ С

м. Імр.-воград.



---------- ЗО сериям 1077 року
ТЕАТР ---- — " ~

МОРАЛЬНИЙ 
ПОШУК 
ІНЖЕНЕРА

[
„Молодяй комунлр(е З сшор

НЛЬОНОВА
Навіщо жизе людина? 

Що потрібно їй у цьому 
житті? Робота? Робота є — 
чудова, творча. Кохання? І 
кохання є — велике, сильне. 
Друзі? Друзів багато. Зда
сться, що ще потрібно? А 
Кг.ьонову всього цього ніби 
замало...

Висока душевність героя
— ось що відчувається, на
самперед, у спектаклі Кри

ворізького театру імені Г. Г.
Шевченка, поставленому за 
п’єсою О. Сосіна «Неділя
— день для себе». (Поста
новка А. Терещенка, сцено
графія О. Давидова).

Портрет академіка Ксро- 
яьоз.а поруч з ясним профі
лем «Мадонни Літти», фігу
ра роденівського мислителя
— постають паред глядача
ми символом багатого і 
складного внутрішнього сві
ту героя. І тут же побою
вання: адже ми знаємо, як 
часто все це виявляється 
лише блискучою оболон
кою. під якою — пустота. 
Та ні, інтелектуальність ін
женера Кльонова (артист 
8. Котзвець) — це не карти
на на стіні, не цитата, якою 
можна хизуватися а розмо
ві. Ні, це насамперед, гли-

роздуми про смисл 
життя, про своє місце в 
ньому, це почуття відпові
дальності і вимогливості до 
себе.

І з цьому суть спектаклю. 
Тому, що ніяка духовна та 
інтелектуальна обдарова
ність, ніякі, навіть, найпра
вильніші думки ще не ство
рюють особистість.

«Людина втомлюється від 
незробленого», — і трид
цятирічний Кльоноз поспі
шає роби І и добро. Все для 
інших — і нічого для себе: 
ні квартири (керівник вели
кого дослідницького колек
тиву живе у гуртожитку), ні 
дисертації (хоч для нього, 
яюдчни відомої серед спе
ціалістів, захист був би 
простою формальністю), ні 
дружини... Так, як не пара- 

^доисапьно, але зі своєю ко
ханою Кльоноз розлучаєть
ся на довгих п'ять років, пе
реконує її вступити до ін
ституту, у якому навчався 
сам. І всі роки навчання 
допомагає Олені грошима...

Тут і назріває конфлікт. 
Підкреслено вороже на
строєна мати Олени (ар
тистка 3. Руденко). В чому 
справа — ще не розуміє 
Кльоноз (а з ним і глядач), 
та Рюміна і не приховує 
причини ворожості — не ві
рить вона Кльонову: «Мені 
Дарма ніхто нічого не да
вав!»

Все холодніша, різкіша 
Стає з Кльонозим і сама 
Олена (артистка М. Бурма- 
ко). Якасл натягнутість з яв
ляється у відносинах Кльо- 
нова і його друга скульпто- 
ра Шмиглоза (артист 
В. гіохлов). І виходить: Кльс- 
ноау протистоять найближчі 
люди.

Що ж ріднить студентку, 
скульптора і недовірливу 
жінку—матір Олени? Що ро
бить ї< антиподами Кльонэ- 
ва? Міщанство!

Гак. Міщанин тепер не 
ТОЙ і водночас такий же! Ям

і раніше він пристосовуєть
ся. У наш час важливо бути 
інгелектуальним? Будь лас
ка — у нього вища освіта, 
він може поміркувати про 
нетлінні цінності. Духовні 
інтереси? Будь ласка — він 
любитель виставок ( кон
цертів. Але як і раніше для 
міщанина не існує інших ін
тересів, окрім своїх влас
них.

В якийсь момент Олена 
відчуває себе протиставлен
ням багатьом поколінням 
Рюміних... Але... перемогли 
традиції династії обивателів.

А чи могло бути інакше? 
Могло. І не лише Олена, 
Кльоноз теж винен у цьо
му. Отой «солодкий до
щик», яким він «полизав» 
кохану, лише заважав обом 
краще зрозуміти одне од
ного. Кохання загинуло. А 
воно могло б жити! Досить 
пригадати першу сцену бі
ля річки — тонку, ліричну. 
На жаль, уже з ній М. Бур- 
мако підкреслює задатки 
хижачки у своєї Олени. А 
дарма. Роль збіднюється, 
стає одноплановою.

Чи програє Кльоноз? У 
чому причина його пораз
ки? В безмірній душевній 
щедрості? «Тебе ложками 
вичерпують!» — кричить 
йому Матвеев. Що відповіс
ти? Дійсно вичерпують — 
тек що ж, замкнутись-? Жи
ти для себе? Ось вона, 
кугюмінація, пошуків Кльо- 
неоа: мало лише давати лю
дям, треба ще й боротися 
за них. Доброта повинна 
бути активною, вимогливою, 
нз лише до себе, але й до 
інших.

Кльонов-Котозич ---  без-'
сумнівна вдача спектаклю. 
І не єдина. Цікаві і. Камуз 
в ролі Матвеева, Д. Поля
ков у ролі Євгена Івановича. 
Обидві ролі по своєму 
складні. Полякову вдається 
створити нібито друге «я» 
головного героя, еталон, по 
якому Кльоноз звіряє свої 
вчинки.

На хорошому професій
ному різні грає Л. Давидо
ва (Марія Хромченко), але, 
на жаль, її героїні іноді 
просто нічого протиставити 
вбивчим реплікам /Латвєє- 
ва. Адже ніхто не розу/ліс 
Кльо.юва так, як Хромчен
ко, і за своєю значимістю 
цей образ міг би стати по
руч з образом Кльонова. 
Думається, це режисер
ський прорахунок. Варто 
було підкреслити духовну 
близькість Кльоноза, Мшвє- 
єва і Хромченко, різкіше 
протиставити усіх трьох Рю- 
міній, Олені, Шмиглову.

Тема, піднята спектаклем, 
не залишає нас, глядачів, 
пасивними, кличе до розду
мів. Ми віримо, що зусилля 
Кльонова не безрезультат
ні: береться ж врешті-решт 
Шмиглов виконати замов
лення Матвєєва, для якого
в ньому зміст усього житія. 
І віриться, що Кльонов змо
же вирвати з обиватель
ського болота Катю, молод-
шу сестру Олени, навчить її 
жити так, щоб «на чашку
добра лягла і її піщинка».

А. ЮРЧЕНКО.

лист. Ав- 
бапгист- 
на себе

пина відмерла, лишилася у капіта
лістичному , світі ще відтоді, як 
Жовтень почав нову епоху. Відтоді 
— і навіки. Баптист, навпаки ж, не 
тільки робить наголос на пережит
ках минулого, а й цинічно заявляє, 
що це «складає чималу долю життя 
людей нашого часу». Тлумачити по
дібне береться особа, яка не має 
ані найменшої уяви про дійсний 
стан справ. До того ж, не вболіван
ня, не бажання допомогти 
ним, а заздрощі, злість.

Дивною, просто смішною 
сться фраза (не думка, а 
слів) — <ви знаєте... все навколиш
нє життя, як і я». Адже далі автор 
листа відкриє, в чому полягає сенс 
його буття. Біблія. Особливо ж ті 
її доіми, де найбільше накурено 
релігійним дурманом, де віруючі, 
монотонно заучуючи незрозумілі 
«псалми божі», задихаються і чма
ніють у молитвах.

Вчені на основі найновіших даних 
історії, археології, літературознав

керує

вида- 
набір

якому 
вірую- 
вашим 
місю- 
члена

Якими

ДО редакції иадійшоз 
тор його — затятий 

розкольник, натягнувши 
■ласку схимника, вилив бочку дьог-
ію на нашу радянську дійсність, 
узявся «наставити на путь істинний» 
сучасну молодь.

Цинічний лиходійних репетує пе
ред «єдиновірцями», усе ще споді
вається, що йому адасіься насади
ти своїх «богів», посіяти навколо 
себе гнилі зерна зневіри і розпачу.

Перш ніж почати відповідь авто
ру, треба відкрити ще одне: кожен 
рядок його листа пройнятий несам- 
• лозитим сірахом. Чого ж так бо
їшся знавіснілий святоша?

Доцільно вдатися до історії. Хто 
тскі опозиціонери, (пізніше — роз
кольники), котрі виступили з про
грамою про і и Всесоюзної ради 
євангельських християн - баптистів? 
Ідеологи опозиції висунули три ви
моги, :цо визначають «істинність» 
духовного життя кожного віруючо
го. Це, по-перше, постійне, щоден
не штудіювання біблії, вивчення 
цих постулатів від початку і до кін
ця, аж до заучування капам ять. 
По-друге, постійний стан, у 
повинеті перебувати кожен 
чий: «молитва мас стаїи 
життям». І трете — активна 
перська діяльність кожного
церкви, пропаганда християнського 
вчення за будь-яких умов, повсюди 
серед людей. Опозиція, на cfopo- 
жі інтересів якої стоїть автор листа, 
будує свою практичну діяльність на 
протиставленні віруючого і «миру», 
церкви і держави, намагаючись до
битися повної ізоляції віруючого 
єід сучасного йому суспільства, ви
ховати його антигромадськи на
строєним, фанатичним «Ьорцем за 
віру».

Прихильники опозиції галасують1 
про відродження євангельсько- 
християнської церкви, провокуючи 
сектантів на порушення існуючих 
законів. При цьому вдаються до 
методів, заборонених законодаз-. 
ствои про релігійні культи. Мета 
подібних виступів — викликати не
задоволення а масах віруючих, по
сіяти серед них страх за своє май
бутнє і «вигородити» опозицію за
хисницею інтересів віруючих, аби 
здобути право на керівництво єван
гельсько-християнською церквою.

Глибше в ліс — більше дров. 
Тільки завоювавши молодь, вва
жають розкольники, можна говори
ти про забезпечення «зміни» в бап
тизмі. Як? Шляхом організації при
мусового релігійного навчання дітей 
і підлітків. Окремі батьки жорсто
ко карають, б ють дітей за одмову 
відвідувати релігійну 
забороняють гратися 
невіруючими дітьми, 
атр, кіно, вступати 
піонери, власне, жити 
нокровним життям.

Спекулюючи на недостатній обіз
наності віруючих із діючим 
ьодавством, розкольники 
ють сектантів на участь у 
протизаконних акціях.

Редакція запрошує до 
читацький загал — молодь, 
тут, загострюючи увагу наших май
бутніх спільників у викритті і роз
вінчуванні шкідливої психології бап

тистів - розкольників, слід під
креслити; поставтесь до езоїх листів 
вельми серйозно, перед нами вовк 
в овечій шкірі. Помітно, як пнеться 
із власної (не з овечої) шкіри неса
мовитий 
наклепів 
тозним, 

ється»
догмами 
сказати: 
гірші приклади із сьогоде ння, 
віть робить спробу 
на вчення класиків /ларксизму-лені- 
нізму. Добре видно, шо затяті релі- 
гійниии не гребують багатьма, м я- 
ко кажучи, непорядними засобами, 
аби вилити на нас 
дьогтю.

Міркування автора
з довжелезних цитат, 
реписаних з історії філософії, тво
рів Гегеля, релігійних догм. Бони 
не оригінальні, навіть не свіжі, ті 
думки. Варто згадати засмальцова- 
ні методи наших ідейних противни
ків. Вони домішують у оозповіді чи
малі дози »(наркотиків» — облуди і 
брехні. Маскована буржуазна про
паганда до кількох, підкреслено ві
домих, вістей «снотворного» додає 
одну «пілюлю», заради якої готу
вався «есь «невинний» випуск пере
дачі, скажімо, західної радіостанції. 
«Пілюля» — це окремі рецидиви 
чужої нам психології чи моралі. І 
не більше. Болячка на здоровому 
тілі. Та хіба ще когось треба пере
конувати в тому, що злоякісна пух-

И

«школу». їм 
і дружити з 

ходити в те- 
у жовтенята, 
нинішнім пос-

зако- 
поовоку- 
масових

розмови 
Саме

баптист, щоб виклад його 
вийшов солідним, груь- 
неззперечним. «Підпира- 
філософом - ідеалі с т о м, 
з біблії, вишукує (хочеться 
видзьобує!) нетипові, най- 

на-
«одягти ризу»

зайвий ківш

складаються 
терпляче пе-

ко- 
аі д 

нападає 
на 

цей 
роз-

Під

Роздуми з приводу листа, 
надісланого в редакцію

невдало 
свій 

Страх 
сього- 
у яко-

оповідях» до- 
біблійні міфи, 

аи-

ства та інших наук переконливо до
водять, що біблія — не «одкровен
ня боже», а літературна пам’ятка 
стародавніх євреїв. Відомий поль
ський письменник Зенон Косідов- 
ський у «Біблійних 
кладно розглядає
піддає їх усебічному аналізові, 
світлюс їхній зв язох з переказами 
сизої давнини, показуючи їхнє зем
не походження.

Баптист же нав’язує нам витлу
мачення «святої книги» з позицій 
буржуазного світогляду, висмикую
чи міркування Г. С. Сковороди. 
Упевнений, що нічим буде «крити 
каргу»? Заперечимо са/лим філосо
фом. Коли монахи Києво-Печерської 
лаври схиляли його перейти до них, 
заявляючи, "що він був би окрасою, 
стовпом монастиря, Григорій Савич 
глузливо відповів: «Досить і вас, 
стовпів неотесаних».

«... Віруючі позбавлені права віль
но вчитися», жоден з них не займас 
«якусь хорошу посаду», ми нібито 
«показуємо їхні переконання і вчен
ня з гіршому езіті» — так пише ав
тор. Тхне тут не лише цвіллю — 
безчесним наклепом. Суцільна ви
гадка, адже автор не може навес
ти жодного подібного прикладу з 
життя. Навпаки, якщо людина по
трапила в тенета релігії, з нею по
водяться тактовно, їй вдумливо і 
терпляче пояснюють реакційний, 
оолудливий характер релігійних 
віровчень. Не обмежуючи у виборі 
світогляду. Та й про «посаду» не 
вгадав автор листа, ніяк не перед
бачав, що обернеться вона звину
ваченням святошам. Сюди ж «го
диться» і знання ними навколиш
нього життя. Убогий, тісний світ їх
нього «бачення» часто зміщується 
у молитвах т.і «божественному пи
санні». Де вже там знати, усвідом
лювати натхненний поступ Країни 
Рад, де вже там звіряти по ньому 
свій крок. Зони бояться нашого 
крутоплиі-у часу, гігантського роз
маху мирних будов. їхні в.кна надто 
вузькі хоч би для повної уяви. Не 
таємниця, сьогодні в нас у пошані 
ідейно зрілі, вірні сини-патріоти, 
єіддані партії і народові, цілеспря
мовані і наполегливі у досягненні 
спільної мети. Яких же ініціатив, 
тєорчих прагнень чекати від людей, 
подібних автооо'зі листа? Іе, що ра
дує нас («результатів досягнуто ко
лосальних»), примушує їх задкувати, 
те, як успішно «формується кому
ністичний СВІТОГЛЯД у свідомості лю
дей», перехоплю' їм подих від обу
рення. Погроза про «духовну і фі

зичну загибель» — зноау-таки, не 
думка, а заяложений набір марних, 
пустих слів.

Як ви гадаєте, шановні читачі, 
вам продадуть книгу про Павку 
Корчагіна чи про Юрія Гагаріьа у 
церкві? То чого ж баптист шукає 
біблно у книгарні?

Він замірився на моральний ко
декс будівника комунізму, та і тут 
промахнувся. Згодьтесь, хіба не про 
сліпі догми свідчить тенденція, 
біблію зубрять механічно, напам’ягьі 
аби при нагоді «вивернути» якогось 
апостола. Щоправда, коли віруючі 
заводять мову про різність, «наре
чену богом» («возлюби ближнього 
сєсго» чи подібне), то страшенно 
тремтять, аби їх не «вхопили за 
язика», скажімо, тим, що біблія пи
ше про святих, котрі мали рабів і 
незліченні багатства. І навіть завче
ні напам’ять, ці псалми, не набува
ють, більшої сили чи впливу. В цьо

му переконує
ться все біль
ше віруючих, 
які відходять 
від релігії, за
лишаючи лро- 
п о в і дників - 
місіонерів біля 
розбитого 
рита. Ось 
чого
лихоманка 
таких, як 
баптист - 
кольник. 
зловісними пе
редрікання м и 
аін 
маскує 
страх.
перед 
денням,
му життя виті
кає з принци
пів морально
го кодексу бу

дівника комунізму. Справді, як
що хтось і не знає, скільки їх, 
то кожний із нас із молоком 
матері всмоктав їхню глибоку, 
неперехідну суть, пройнявся, напов
нився тим пророчим змістом, який 
підносять усе вище в людині ново: 
комуністичної доби, закликає нас 
бути гідними творцями світлого 
майбуття Принципи морального 
кодексу виведені і вивірені самим 
життям, і, голозне, в них осмисле
но і узагальнено критерії, за якими 
нам жити сьогодні і завтра. Отож 
замах на моральний кодекс будів- 
‘ника комунізму може вчинити ли
ше невіглас, одірваний від активно
го сьогодення, котрий добалакався: 
«ніщо людське не підмінить бо
жественної істини.., що дарує вічне 
життя». Здорові глуздом люди у 
вік науково-технічної революції ма
ють що сказати у відповідь на це. 
Несумісність «істинного» з «богом», 
що «закрите для нас», гадаю, зні
має з нас потребу стручаїися.

Войовничий баптист-розкольник і 
дітей своїх схороняє у релігійному 
чаду. Він плюється на все і вся дов
кола нього, начепивши брудні оку
ляри. Такі у нас зустрічаються ду
же рідко. Вони йдуть на смітники з 
торбами, нишпорять, згрібають 
ку нечисть, а потім, набравши 
ні жмені, шпурляють її під 
перехожим і репетують, аби

уся- 
пов- 
ноги 
при

вернути увагу до себе — дивись, 
може, ше якийся полізе із жменею 
в ту торбу. Останнє.,Читачі поміти
ли, що автор листа хоче поставити 
себе поруч із тими, хто писав нам 
до розмови «Що дозволено моло
дості?» Марні намагання. Пригадай
мо, лишень, ш.о написала нам Ок
сана Степаненко, мужня дівчина, 
Е.ихозанка Ленінського комсомолу, 
яка багаю ліг недугою прикована 
до ліжка. Ось її рядки: «Озирнись 
навколо, подивись на свіг іншими 
очима. і ти сам переконаєшся.., 
скільки сонця, скільки неповторної 
краси побачиш!.. Життя прекрасне 
і єдине, і любити його треба так, 
як любив Микола Остоовський».

Болить душа не за баптиста. Він 
— утрачена для нашого суспільства 
особа. Болить душа за його дітей, 
для яких ми будуємо майбутнє, ще 
прекоасніше, ніж сьогодення. Яки 
ми ж еони увійдуть у нього?

І

Андрій НЕЧИГАЙЛО.
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СЕРЕДА
31 СЕРПНЯ

ПРОГРАМА, 
•».10 - К. т 

і’5 — К. т. Фільм-
Держ явного Цент- 

*0.25 
П. Брамс. Концерт

і 
і

ПЕРША І 
Новини.

мастика. 9.3* 
вистава 
рального театру лчльок.
— К. т. ". ..... .. '.-------
для скрипки з оркестром. 11.05
— К. т. «Клуб кінонодоро- 
жей». 16.10—«Щоденник соц- 
звіагання». 16.55 — Концерт 
для дітей. 17.30 — «Соціаль
ний портрет колективу Півден
ного гірничо-збагачувального 
комбінату». Передача 3. 18.00
— «День за днем». (Кірово
град). 18.15 — К. т. До почат
ку нового навчальною рову у 
вузах і технікумах. Виступ 
міністра витої і середньої 
спеціальної освіти СРСР В. II. 
Єлютіна. 1$ 45 — К. т. «Пі«- 
ня-77». 19.10 — К. т. Тирах
«Спортлото». 19.20 — К. г.
Фільм «Вихорі ворожі». 21.00
— «Час». 21.30 — К. т. «Ва 
«иа думка». По закінченні — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.01 
— Фільм-концерт. 10.30 — Для 
дітей. «Знай, люби. бережи». 
11.00 — Новини. 11.15 — «Сла
ва трудова». 12.10 — Кіпона- 
рис «Батумські нафтовики».
12.15 — «Пароль — «Друж-'
ба». 14..30 — Документальний 
телефільм. 14.45 — Пісні і
ганці народів СРСР. 15.15 — 
Телефільм. 16.30 — «Поезія».
17.15 — «Відгукніться, сурма
чі!»..18.00 — Реклама, оголо
шення. 18.15 — «Сільськогос
подарський тиждень». 18.30 —

; Музична програма. 18.50 — 
• <До нового навчального ро

ку». Виступ голови Держав
ного »комітету Ради »Міністрів 
УРСР ‘ ---------------м. м.
Вісті.
В. Безфамільнов. 20.00 —
«Сім’я». 20.45 — «На добра
ніч. діти’». 21.00 — «Час».
21.30 — Фільм «Покликання».
22.45 — Новини.

ЧЕТВЕР 
1 ВЕРЕСНЯ 

ПЕРША ПРОГРАМА.
— Ног.нни. 9.10 — К. 
настика. 9.30 — К. т. Фільм 
«Вихорі ворожі». 11.10 — К. г. 
«Наша біоірафія. Рік 1966». 
16.10 — «Золоті Зірки Украї
ни». Кіноварне. 1’1.25 — Піо
нерський концерт. 17.00 —
«На шкільних широтах». 17.39
— «Соціальний портрет колек
тиву Південного і ірничо-зба- 
гачувального комбінату». Пе
редача 4. 18.00 — Новини.
18.15 — К. т. «Хай завжди 
беде сонце!». Передача про 
Міжнародник дитячий фести
валь. 19.15 — К. т. «Бесіди 
про проект Конституції 
СРСР». Передача 6. 19.45 — 
К. т. «Киш і два портфелі». 
21.00 — «Час». 21.30 — К. г. 
Концерт артистів оперети.
22.15 — К. г. Документальний 
телефільм «Перша ракетка 
Олександра Метревелі». 
закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА.
— Науково-популярний фільм 
«Кошлаті робінзонн». 15 00 — 
«Життя і книги О Гріна».
15.45 — Гіга« банчіст А. Скля
ров. 16.15 — «Шахова шко
ла». 16.45 — Концертний зал 
телестудії «Орля». 
«Наука сьогодні». 
Кглшерт оркестру 
інструментів Українського те
лебачення і радіо. 18.зи — «З 
новим навчальним роком!» 
Висг-.п міністра освіти УРСР 
О. М. Марянича. 18.45 — До 
кументальний телефільм «Учи
тель». 16.00 — Вісті. 19.30 — 
«Обговорюємо проект Консти
туції СРСР». 1’1.45 — Малень
кий концерт. 20.05 — «.Екпан
молодих?. 20.43 — 'На добра
ніч. діти!». 21.00 — «Час».
21.30 — Фільм «Винищувачі». 
23.05 — Новини.

П’ЯТНИЦЯ 
2 ВЕРЕСНЯ 

ПЕРША ПРОГРАМА.
•— Новини. ,9.10 — К. т. 
настика. 9.50 — К. т. 
завали беде сонце!». Переда
ча про Міжнаооднчй дитячий 
фестиваль.'10.30 — К. т. Фільм 
'«Киш і два портфелі». И.45 

К. т. Документальний . те
лефільм «Бокіее • - Із циклу 
«Батьки і літні 16.05 — Тан
ите Галій Гічайлоза. 16.35 — 
«Хочу бути дорослим». Ляль
кова вистава. 17.30 —' «Соці
альний портрет колективу 
Південного гірничо-збагачу
вального комбінату». Переда
ча 5. 18.00 — «День за днем». 
(Кіровоград). 18.15 — К. т
«Весел; нотки». 18.30 — К. т. 
«В’єтнам сьогодні». До націо
нального свята СРВ. 19.25 — 
К. т. Ф’льм-крнцерг. 19.55 — 
К. т. «Наша біографія. Рік 
1567». 21.00 — «Час». 21.30 - 
К. т. По сторінках «Голубою 
вогника». 22.50 — К. т. Між
народні змагання з худож
ньої гімнастики «Золотий 
обруч». По закінченні — но
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— Документальні телефільми. 
30.35 — Фільм концепт. 11.00 
»- Новини. 11.15 «Усмішки», 

екран». 
«Радан- 
держан і

по профтехпавчанніо 
Ковальчука. 19.00 —
19.30 — Грає баяніст 

Безфамільнов.

т.
9.00
Гім-

По

ы.зо

Г ЗО — 
18.00 - 
народних

. я.Ю 
ГіМ- 

сХай

— Телефільм «Хлоп’ята —
народ хороший». 17.30 —
«Москва і москвичі». 18.00 — 
Реклама, оголошення. 18.15 — 
«На ланах республіки». 18.39
— Камерний концерт. 19.00 —
Вісті. 19.30 — 'Основний За
кон Вітчизни». Передача 6. 
20.60 — Концерт. 20.45 — «11а 
добраніч, діти!». 21.00 —
«Час». 21.30 — Кінотрнлогія 
«Ходіння по муках». І серій

Сестри». 2.1.10 — Новиїїп.
СУБОТА 
З ВЕРЕСНЯ 

ПРОГРАМА.
К. т.

К.

31.40 — «Шкільний
Для учнів 8 класу, 
ська соціалістична
— дсожава нового типу». їй.10 
*- Фільм «Винищувачі». 14.30
— Документальний телефільм. 
15.00 — «Творчість В. Катае
ва». 1С.ВО — «Основі« Радян
ської держави І ноава». 16.30

ПЕРША
— Новини. 9.10 — ] 
настика.* 9.30 * — 
«АБВГДенкз». 10.60 
пас, батьки». 10.30 
Музична програма 
пошта». 1100 — К. 
клуб «Москвичка». 
К. г. «Здоров’я». 12. 
«Му пічний абонемент».
— К т. «Америка 
тих». Фільми 4 і 5. 
«В гостях у казки». 
ФІЛЬМ " 
І 5.20 
неймовірне». 
Завтра — День 
нафтової і газової 
ловості. Виступ 
ра газової промнсловосіі 
С.РСР С. А. Оруджева. 16.45
— К. т. Бесіда па міжнародні
теми. 17.30 — К. т 
тильний телефільм 
бірськ — сторінки 
міста». * ___ „
люди». 18.00 — Новини. 18.15 
— К. і. Футбол: «Торпедо» — 
«Шахтар». У перерві — ти
раж «Спортлото». 19.50 —
К. т. Телетеатр мініатюр «ІЗ 
стільців». 21.00 — «Час». 21.30 
— К. т. «Фестиваль Інтерба
чення». Заключний концерт 
естрадної пісні и Сопоті 
(Польща). 23.00 — К. т. Кон
церт артистів балету Дер
жавного академічного теат
ру опери та балету Україн
ської РСР. По закінченні — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— Концерт. 10.33 — Для ді
тей. «Хатіїпка-вортіїнка». 11.00 
— Новини. 11.15 — Завтра — 
Всесоюзний день працівників 
нафтової і газової промисло
вості. «Суботній репортаж». 
11.45 — «Галузь: досвід, про
блеми». 12.30 — Жовтневий 
заспів». Випуск 34. 13.05 — 
Концерт. 13.35 — Докумен
тальні фільми. 13.50 - «Па
літра». 14.20 — Для дітей.
Науково-популярний кіножур
нал «Зірочка». 15.15 — «Спі
ве ю овіяні». 16.00 — «Обгово
рюємо проект Конституції 
СРСР». (Кіровоград па Рес
публіканське телебачення). 
16.15 — «Наша біографія.
Рік 1963». 17.15 — Для дітей.
«Катруснн кінозал». 18.15 — 
Концерт ансамблю цимбаліс- 
ток. 18.30 -- Вісті. 
Футбол: «Карпати» — «Дина
мо». (К.). 20.45 — «На добра
ніч. діли!». 21.00 — «Час».
21.30 — Кінотрнлогія «Ходіння 
по муках». 2 серія. «Вісімнад
цятий рік». 23.10 — Новини.

НЕДІЛЯ 
4 ВЕРЕСНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 
— Новини. 0.10 — К. т. Гім
настика для дітей. 9.30 — 
К. т. «Будильник». 10.00 —
К. т. «Служу Радянському 
Союзу!». 11.00 — К. т. Зустріч 
юнкорів телестудії «Орля» з 
делегатом XXV з'їзду К ПРО 
слсктрозванницсіо заводу «Ма
нометр» Л. І. Панфіловою. 
11.50 — К. т. Кіножурнал
«Хочу все знати». 12.00 — К. т. 
«Музичний кіоск». 12.30 —
«Сільська година». 13.30 —
Фільм «Дев’ять днів одного 
року». 15.25 — К. т. Сьогодні 
— День працівників нафтової 
і газової промисловості. Вис
туп міністра нафтової промис
ловості СРСР іі. О. Мальце
ва. 15.40 — К. т. «За вашими 
листами». Музична програма.' 
16.25 — К. т. «Міжнародна
панорама». 16.55 — К. т.
Мультфільм «Пригоди Мюи- 
хаузена». 1, 2. З і 4 серії 
17.35 — К. т. Документальний 
фільм «Синам іти далі». Із 
циклу «Батьки і літи», 18.00 
— Новини. 18.15 — К. т. До
ні ментальний фільм «Книги 
з космонавтики»'. 18.20 — К. т.
— «Клуб 
19.20 — К.
проект 
19.35..,— ___________________
«Ваше’ справжнє ім’я!». Із 
циклу. «Слідства ведуть Зна
токи». 21.00 — «Час». 21.30 — 
К. т. «Шісіь симфоній П. І.

і Чайковського». Симфонія 
Лі З. 22.20 — К. т. Спортивна 

’ програма: 1. Чемпіонат світу
• з веслування на байдарках І
• каное (Болгарія): 2. Міжпа-
• родні'Гі матч з плавання. 

Збірна СРСР — збірна СШЛ. 
(Ленінград). По закінченні — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00- 
Фільм для дітей «Веселі істо
рії». 11.15 — «Орбіта друж
би». 11.35 — «Сузір’я». 12.0.5
— «Містам і селам України
бути зразковими». 12.35 —
«Запрошуємо нл'пісню». 12.55
— «Письменник і час». 13.15
— «Міжнародне життя». 13.45 
— До Всесоюзного дня пра
цівників .нафтової і газової 
промнсловосі І. Телефільми. 
14.55 — Фільм-концсрт. 15.40
— -Слава солдатська*. 16.40
— Документальний телефільм 
'Відкриваючи світ». 17.10 —
Концерт вока.іьно-інгтру мен
тального ансамблю «Беркут».
17.40 — «Альманах «іноііодо-
рожей». 18.00 — Кіноогляд 
«Хроніка наших днів». 19.00 — 
Вісті. . 19.3Н — Мультфільм.
19.40 — Коннерт. 20.40 — «На
добраніч. діти!». 21.00 —
«Чає». 21.50 — Кінотрнлогія 
«Ходіння по муках». З серія. 
«Похмурий ранок». 23.10 — 
Новини.,

9.00 
І'ім- 

т. 
«Дли 
К. т. 

«Ранкова 
г. Телс- 
12.10 - 

•10 - К т. 
13.10 

сімлеси- 
14.15—К. т.

Мулы- 
Пурпурова квіточка». 
К. т. «Очевидне — 

1'1.20 — К. т. 
працівників 

промне- 
мініст-

її циклу

<• Новоси- 
біографії 
«Міста і

19.00

кіноподорожеіі»
т. «Обговорюємо 

Конституції С.РСР». 
К. г. Тслевнставя 

ім’я!».
т.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.

НА
ЮНІ ДРУЗІ!
ЯКЩО В!І ХОЧЕТЕ НАБУТИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІ

ТИ 1 СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ВСТУПАЙТЕ В КІРОВО
ГРАДСЬКЕ .МІСЬКЕ СЕРЕДНЄ ПРОФТЕХУЧИЛИ
ЩЕ № 2, ЯКЕ ГОТУЄ СПЕЦІАЛІСТІВ ДЛЯ КОМБІ
НАТУ «КІРОВОГРАДВАЖБУД» — НАЙБІЛЬШОЇ 
БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАШОЇ ОБЛАСТІ.

У групах із трирічним строком навчання училище 
готує столярів (будівельних), електромонтажників по 
освітленню, освітлювальних і силових мережах та 
електроустаткуванню, м.еляріа (будівельних), мулярів- 
монтажників конструкцій, штукатурів, лицювальників- 
плиткевикіз, машиністів баштових кранів (дівчата); 
у групах із річним строком навчання — лицювальників- 
плиткевиків,

БЕЗ ВСТУПНИХ' ЕКЗАМЕНІВ ПРИЙМАЮТЬ 
ЮНАКІВ І ДІВЧАТ ВІКОМ ВІД 15 ДО 20 РОКІВ 
ЩО МАЮТЬ ОСВІТУ ЗА 8—10 КЛАСІВ.

Учнів забезпечують гуртожитком, парадним і робо
чим одягом, триразовим харчуванням, підручниками, 
гони одержують третину суми, заробленої ними на ви
робничій практиці. Час навчання в закладі зараховує
ться до трудового стажу.

Училище має чудовий сучасний навчальний корпус, 
у якому обладнано кабінети і лабораторії, майстерні, 
спортивний та актовий зали. Є спортивне літне містеч
ко, працюють, гуртки технічної творчості, художньої 
самодіяльності, спортивні секції. Є спеціалізовані гру
пи зі спортивним ухилом класичної боротьби і вело
сипедного спорту, де свою спортивну майстерність 
учні вдосконалюють під керівництвом досвідчених тре
нерів, майстрів спорту СРСР.

Випускники-відмінники мають право вступати по ви
щих і середніх навчальних закладів на пільгових умо
вах, а також можуть бути направлені до вищих "і се
редніх навчальних закладів системи професійно-тех
нічної освіти, де навчання проводиться на певному 
державному забезпеченні.

Вступники подають заяву із зазначенням вибраної 
спеціальності,, автобіографію, характеристику, сві
доцтво про народження (оригінал) або паспорт 
(пред’являють особисто), документ про освіту, ДОВІДКИ з 
місця проживання і. про склад сім’ї, медичну довідку 
(ферма № 286), вісім фотокарток розміром 3X4 см.

Початок занять — зі вересня.
Адреса училища: 316026, м. Кіровоград, вул. Черво- 

нозорівська, 23. Телефон 2-38-49.
Їхати до училища автобусами №№ 2, 14 — до зу

пинки «Вулиця Мічуріна», № 29 — до кінцевої зупинки 
або тролейбусом № 2 — до зупинки «Буддеталь» чи 
«Вулиця Короленка».

ДИРЕКЦІЯ.

кіровоградське 
технічне училище До ä

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1977-1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

нл спеціальності:
токар по металу, 
слюсар-інструментальиик (строк навчання — 18 мі

сяців), - - • '•* -
слюсар механоскладальних робіт по обслуговуван

ню свердлувальних та агрегатних верстатів (поіійма- 
юті осіб з освітою за 8 класів).

модельник по виготовленню меіалевнх моделей, 
модельник по виготовленню дерев’яних моделей, 
слюсар по ремонту промислового устаткування 

(строк навчання — 10 місяців і 18 місяців),
столяр,
електрозварник, 
електромонтер по устаткуванню промислового ус

таткування.
На всі спеціальності приймають юнаків і дівчат, 

які мають освіту за 10 класів віком до 25 років. На 
спеціальності «електромонтер» та «електрозварник» 
мінімальний вік для вступників — 17,5 року.

Строк навчання — 10 місяців. Для воїнів, звільне
них у запас, строк навчання — 7,5 місяця.

Юнаків, які мають освіту за 8—9 класів, прийма
ють на спеціальності «слюсар» і «столяр» з різним 
строком навчання.

Встигаючим виплачують' стипендію в розмірі 30 
карбованців па місяць, відмінникам навчання — 37 
крб. 50 коп., воїнам, звільненим у запас, — 70 карбо
ванців.

За виконані в процесі виробничої практики робз^й- 
учням додатково до стипендії нараховують 33 про
центи від заробленої суми.

Кожен учень може поєднувати навчання в училищі 
з навчанням па підготовчих курсах для вступу до ін
ституту, а також набути при організації ДТСААФ 
військово-технічних спеціальностей.

Ті, що закінчать училище з відзнакою, мають пра
во вступати ва вечірній відділ інституту поза конкур
сом.

Час навчання в училищі зараховується до трудо
вого стажу.

До училища молодь приймають без екзаменів.
У закладі постійно працюють такі гуртки: хоровий, 

танцювальний, художнього слова, духовий, естрад
ний,- технічної творчості, стрілецький, парашутний та 
електротехнічний, спортивні сскпії.

Початок занять — з 1 сересня.
Вступники подають заяву, документ про закінчен

ня школи, свідоцтво про народження, або паспорт, 
довідка з місня проживання і про склад сім’ї, вій
ськовий квиток, характеристику зі школи, автобіо
графію, 6 фотокарток 3X4 см. приписне свідоцтво, 
довідки про щеплення та аналізи.

Звертатися па адресу: м. Кіровоград, вул. Декаб
ристів, 26. Телефони: 2-35-31, 2-50-20, 2-35-81.

ДИРЕКЦІЯ^

Хаіміїіісьмнй зоопетер я нарниіі інститут
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ

НА ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ВСТУПУ НА 1-Й КУРС ІНСТИТУТУ

Строк навчання 8 місяців.

Початок занять 1 грудня.
На підготовче відділення приймаються особи з за

кінченою середньою освітою з числа передових ро
бітників, колгоспників і увільнених у запас зі Зброй
них Сил СРСР, які мають стаж поактичної роботи не 
менше одного року у сільському господарстві. Стаж 
практичної роботи повинен бути безперервний про
тягом одного року роботи на даному підприємстві 
(е колгоспі) на посаді робітника або колгоспника.

Інститут готус зосінженерів і ветеринарних лікарів 
у системі сільськогосподарського виробництва, сіль
ськогосподарської науки і ветеринарних закладів.

При вступі подаються такі документи: заява, на
правлення від господарства, увільнені в запас — на-

правлення з військової частини, документ про серед
ню освіту (в оригіналі), характеристика, 6 фотокар^- 
7ок (фото без головного убооа розміром 3X4 см), 
медична довідка (фор/ла № 286), витяг з трудової 
книжки. ' '

Учні підготовчого відділення забезпечуються гур
тожитком і стипендією на загальних підставах. Слу
хачі, які успішно склали випускні екзамени, зарахо
вуються на 1-й курс інституту.

Приймаються документи з 1 жовтня по 10 лисю- 
пада.

Адреса: 312050. Харківська область. Дергачівськи^ 
район п-е «Інститутське», Харківський зооветеринар
ний інститут. Підготовче відділення. Гсл. 37-12-31.

РЕКТОРАТ.

Миколаївське міське професійно-технічне, училище Л<» 15

ОГОЛОШУЄ НАБІР МОЛОДІ НА 1977-1978 НАВЧАЛЬНИЙ Рік ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

На базі 8 класів — майстер-внноградар, майсгер- 
розсадіїиковод. (Строк навчання один' рік).

Всі зараховані забезпечуються гуртожитком, три
разовим харчуванням, вихідним і робочим обмунди
руванням нового зразка, підручниками.

При училищі працює вечірня школа.
На базі 10 класів — майстер-садовод. (Сірок на

вчання один рік).
’ Всі зараховані забезпечуються гуртожитком, під- 

ручникамп, стипендією розміром ЗО крб. на місяць.
Початок занять 1 вересня 1977 р.
Для вступу и училище полаються такі документи: 

заява на ім’я директора; автобіографія; свідоцтво 
про народження (паспорт)’, довідка з місця прожи
вания, про склад сім’ї; характеристика зі школи або

?) Наша адреса і телефони

з виробництва; документ про освіту; шість фотокар
ток 3X4 см; медична довідка (форма. № 286).

В училищі працюють спортивні секції з волейболу, 
баскетболу, настільного тенісу, легко: атлетики, ве? 
лоспорту; гуртки художньої самодіяльності: хоро
вий, вокальний, танцювальний, художнього слова; 
гурток крою та шиття; фотогурток.

Документи можна надсилати поштою.
Адреса училища: АІиколаївеька область. Жовгнс; 

енй район, селище Всскрссенськ, ст. Горохівка, 
МИТУ № 15.

їхати автобусом Миколаїв — Воскресспськ (Горо- 
иівка), поїздом до ст. Горохівка Одесько-Кишинів
ської залізниці. V

ДИРЕКЦІЯ.

«МОЛОДОП КОММУНАР* — 
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316050. ГСП. Кіровоград 50, вул. Луначарсьною, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського житія—2-45-35. відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи—2-45-36. відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 18862./' Обсяг 0,5 друк, арк» Індекс 6Н07.

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

поліграфії і кнйжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. ГлІнки. 2.

Зам. № 364,


	2364-1p
	2364-2p
	2364-3p
	2364-4p

