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Актуальним завданням 
ідейно-виховної роботи се
ред молоді на сучасному 
етапі був присвячений Все
союзний семінар лекторів 
з проблеми «Ідеологічна 
боротьба і молодь», яний 
проходив у Львові. На се
мінар, організований ЦК 
ВЛКСМ, Всесоюзним това
риством «Знання» і номі- 
тетом молодіжних органі
зацій СРСР, зібрались 
представники ЦК ЛКСМ со
юзних республік, крайко
мів, обкомів, міськкомів 
комсомолу, лектори, акти
вісти товариства «Знання». 
Вони обмінялись досвідом 
роботи по вихованню у 
підростаючого покоління 
комуністичного світогляду, 
формуванню активної жит
тєвої позиції, обговорили 

питання участі молоді в 
боротьбі з буржуазною 
ідеологією. Перед присут
німи виступили секретар 
Львівського обкому парти 
Д. А. Яремчук і секретар 
ЦК ВЛКСМ А. П. Дере
в’янко.

Семінар завершився днем 
лектора союзних респуб
лік на Львівщині, присвя
ченим 60-річчю ВЛКСМ і 
XI Всесвітньому фестивалю 
молоді і студентів. Його 
учасники виступили пе
ред трудящими на підпри
ємствах і в колгоспах, в 
організаціях і установах, 
ознайомилися з досягнен
нями в господарському і 
нульгурному будівництві 
на Львівщині.

(РАТАУ).
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ПЕРША КОЛОНКА

Вони нечасто збираються разом, хоча 
необхідність у такому спілкуванні від
чувають досить гостру. їм є про що го
ворити, у них багато спільних проблем, 
які можна і треба вирішувати разом.

Кіровоградський міськком комсомолу 
пішов назустріч їхнім побажанням і 
скликав міські комсомольські збори 
творчої молоді. Мова йшла про завдан
ня, які поставив перед творчою молод
дю XVIII з’їзд ВЛКСМ.

Збори ухвалили: головним завданням 
та обов’язком творчих комсомольських 
організацій міста вважати активізацію 
діяльності, спрямованої на комуністич
не вихованя різних категорій молоді. 
Для цього необхідно зміцнити й урізно- 
манітити зв’язки молодої художньої ін
телігенції з виробничими колективами, 
підприємствами, навчальними заклада
ми, практикувати укладення договорів

ТВОРЧА
МОЛОДЬ -
сйжиій
про співробітництво «Комсомол — твор
чій молоді, творча молодь — комсомо
лові», шефські звітні концерти, виставки 
робіт, творчі відрядження...

А досвід такої роботи є. Досить зга
дати конкурс на кращий проект упоряд
кування скверу ВЛКСМ чи виставку кар
тин молодих художників, які побували 
на будівництві залізниці Долинська -г 
Помічна. Жаль тільки, що проект, визна
ний кращим, так і не втілюється в жит
тя. Отут і час би спрацювати першій 
умові співробітництва «Комсомол — 
творчій молоді». Невже не знайдеться 
ентузіастів, щоб реалізувати задуми ар
хітекторів Б. Моторного, Г. Медведен- 
ка, Н. Корж?

У філіалі державного проектного ін
ституту «Укрміськбудпроект» працює 
близько двадцяти молодих архітекторів. 
Вени виконують великий обсяг робіт по 
реконструкції, забудові та благоустрою 
міст області. У Кіровограді часто прово- 
дять огляди-конкурси молодих виконав
ців комсомольської пісні чи агітколек
тивів, але ні разу не влаштовували ви- 
ставки-конкурсу робіт молодих архітек
торів або художників. Вони б могли до
помогти райкомам комсомолу міста в 
розробці проектів, скажімо, куточків 
відпочинку чи в оформленні стендів на
очної агітації з комсомольської темати-
ки, чого, до речі, в Кіровограді бракує.

Ще один приклад можливої співдруж
ності. Давно назріла потреба обладнати 
казкове містечко біля театру ляльок, час 
зробити і його приміщення привабли
вішим для малят, подумати про рекламу 
для дітей. Яке тут поле діяльності для 
творчих організацій молодих архітекто
рів, художників, артистів, комсомоль
ців — будівельників чи заводчан, чиї ру
ки такі необхідні для реалізації задумів, 
іцо давно виношуються комсомольцями 
театру! Таких прикладів можна навести 
безліч. Саме то/лу закликом до дії 
сприймає творча молодь області слова 
резолюції XVIII з’їзду ВЛКСМ про під
вищення рівня роботи комсомольських 
організацій творчих спілок. Необхідно 
більше дбати про вдосконалення есте- 
іичного виховання молоді, прилучати її 
ДО Духовних цінностей народу, форму
вати у неї художні смаки, допомагати 
виявляти творчі здібності.

Гіро це йшлося на зборах. Це стало 
потребою життя творчої молоді.

Комсомол відповідає: „Есть!“
н а пленумі ЦК ЛКСМ У країни

Про гарячу вдячність партії за без/с- 
танне піклування про молодь, рішимість 
юнаків і дівчат республіки показувати 
зразки самовідданої праці, творчого 
ставлення до справи на всіх ділянках 
комуністичного будівництва заявили 
учасники пленуму ЦК ЛКСМУ, який від
бувся 26 траєня в Києві. Були обговоре
ні підсумки роботи XVIII з’їзду ВЛКСМ 
і завдання республіканської комсомоль
ської організації, що випливають з при
вітання ЦК КПРС XVIII з’їздові ВЛКСМ, 
промови Генерального секретаря ЦК 
КПРС, Голови Президії Верховної Ради 
СРСР товариша Л. І. Брежнєва, рішень 
XVIII з'їзду ВЛКСМ.

У доповіді першого секретаря ЦК 
ЛКСМУ А. І. Корнієнка і виступах під
креслювалося, що яскрава, винятково 
масштабна й актуальна своїми положен
нями і висновками промова Леоніда 
Ілліча Брежнєва сприйнята комсомоль
цями, всією молоддю республіки як бо
йова програма дій. Для дальшого поліп
шення ідейно-політичного, трудового і 
морального виховання підростаючого 
покоління виняткове значення мають 
книги «Мала земля» і «Відродження», 
які є багатющим джерелом практичного 
досвіду партії в реалізації насуш.них 
завдань комуністичного будівництва, 
стимулюють більш ефективне викори
стання всіх резервів і можливостей су
спільного виробництва, удосконалення 
стилю і методів організаторської і полі
тичної роботи в масах, вчать неприми
ренності до недоліків.

Прагнучи внести гідний вклад у вико
нання планів, намічених партією, актив
но включившись у патріотичний рух 
«П'ятирічці ефективності і якості — ен
тузіазм і творчість молодих!», більш як 
12 тисяч комсомольсько-молодіжних ко
лективів, 320 тисяч молодих виробнич
ників республіки дали слово виконати 
трирічну програму до 60-річчя Ленін
ського комсомолу. В Донецькій області 
делегати XVIII з’їзду ВЛКСМ і поперед
ніх комсомольських з’їздів виступили з 
ініціативою «60-річчю ВЛКСМ — ударну 
працю комсомольців усіх поколінь!» 
Комсомольсько-молодіжні колективи 
Запорізької, Харківської та інших облас
тей республіки стали на трудову вахту 
«Від ювілею Великого Жовтня — до 
60-річчя ВЛКСМ — ударними комсо
мольськими темпами!»

Разом з тим, відмічалося на пленумі, 
в ряді комсомольських організацій тру
дове суперництво часом зводиться до 
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гучних закликів, не підкріплене повсяк
денною організаторською роботою. Ряд 
молодіжних колективів і молодих ви
робничників у Вінницькій, Ворошилов- 
градській, Кримській, Черкаській і де
яких інших областях не виконують пла
нів і соціалістичних зобов’язань, випус
кають недоброякісну продукцію. Обо
в’язок комітетів комсомолу — не тільки 
забезпечити високу трудову активність 
молодих виробничників, а й виховати у 
них почуття товариської взаємодопомо
ги. усвідомлення відповідальності за 
справи всього колективу.

У боротьбі за ефективність і якість, 
говорили учасники пленуму, великого 
значення набуває робота комітетів 
ЛКСМУ по узагальненню і поширенню 
передового досвіду, починів та ініціатив 
молодих передовиків і новаторів вироб
ництва.

У 1974 році, зразу ж після XVII з'їзду 
БЛКСМ, у шахтоуправління імені Фрунзе 
виробничого об’єднання «Донбасантра- 
иит» Ворошиловградської області було 
створено комсомольсько-молодіжну 
бригаду гірників очисного вибою, яку 
очолив молодий комуніст Микола 
Скрипник. За час своєї роботи бригада 
більш як у п'ять разів збільшила серед
ньодобовий видобуток вугіля, який те
пер становить понад 3100 тонн.

У промові на XVIII з’їзді Леонід Ілліч 
Брежнєв назвав вирішальною ділянкою 
боротьби за ефективність і якість у на
родному господарстві капітальне будів
ництво. Продовжуючи славні традиції 
першопроходців, молодь республіки 
изяла комсомольське шефство над спо
рудженням нових вугільних шахт Донба
су. З XXIII з'їзду ЛКСМУ до цього най
більшого індустріального району було 
направлено ударний молодіжний загін 
шахтобудівників. На комсомольських 
зборах учасників спорудження шахти 
«Західнодонбаська» № 6/42 посланці 
комсомолу України вирішили здати 
об’єкт в експлуатацію на рік раніше 
строку. їх девіз «Виконання плану — 
обов’язок, перевиконання — честь!» 
широко підхопили молоді шахтобудівни
ки. Комітети комсомолу республіки по
кликані добитись, щоб ударні будови 
стали школою комуністичного вихован
ня, трудового гарту, професійного зро
стання молодих будівельників. Особли
ва турбота і увага комсомолу, дійове 
комсомольське шефство потрібні ново
будовам Західного Сибіру, БАМу, Не- 
чернозем’я. Слід встановити постійний 

і суворий контроль за поставкою для 
них техніки, устаткування, матеріалів.

Одним з важливих напрямів діяль
ності сільських комсомольських органі
зацій, говорилось на пленумі, був і за
лишається дальший розвитон шефства 
над громадським тваринництвом. До 
кінця нинішньої п'ятирічки в цю галузь 
прийдуть працювати близько 50 тисяч 
комсомольців Заслуговує повсюдного 
впровадження досвід роботи Київської 
обласної комсомольської організації по 
розвитку руху «Тваринництво — ударна 
справа комсомолу», схвалений ЦК ком
сомолу України. При цьому особливу 
увагу слід приділити збільшенню кіль
кості ланок тваринницького профілїо в 
учнівських виробничих бригадах, пропа
ганді серед молоді села професії тва
ринника участі юнаків і дівчат у механі
зації ферм.

Як найважливіше завдання комсомоль
ських організацій на пленумі називалось 
посилення роботи по формуванню у мо
лоді марксистсько-ленінського сеногля- 
ду, комуністичної ідейності, класового 
загартування активної життєвої позиції, 
гордості за свою багатонаціональну со
ціалістичну Батьківщину і готовності до 
її захисту, високих якостей патріотів-ін- 
тєрнаціоналістів Необхідно забезпечи
ти тісну єдність ідейно-політичного, тру
дового і морального виховання різних 
категорій молоді, ширше використати 
можливості ленінського заліку «Рішен
ня XXV з’їзду КПРС — у життя!»

Пленум затвердив заходи ЦК ЛКСМ 
України, спрямовані на дальше поси
лення комуністичного виховання молоді, 
підвищення трудової і громадської ак
тивності кожного комсомольця, кожної 
молодої людини, на організаційно-полі
тичне зміцнення комсомольських рядів.

Затверджено склад постійних комісій 
ЦК ЛКСМ України.

Розглянуто організаційне питання. 
Пленум увільнив від обов’язків члена 
бюро ЦК ЛКСМУ Д. О. Охромія у зв’яз
ку з обранням його членом бюро і сек
ретарем ЦК ВЛКСМ. Членом бюро ЦК 
ЛКСМУ обрано першого секретаря Дні
пропетровського обкому ЛКСМУ І. Я. 
Саханя.

У роботі пленуму взяли участь завідую
чий відділом пропаганди і агітації ЦК 
Компартії України Ю. Н. Єльченко, від
повідальні працівники ЦК Компартії 
України, ЦК БЛКСМ.

(РАТАУ).

ПО КРАЇНІ РАД
РРФСР. ЕНЕРГЕТИК. (Орен

бурзька область). Монтаж сьомого 
енергоблоку почався на Іриклін- 
ській ДРЕС. Агрегат намічено ввес
ти в дію достроково — 22 грудня. 
Наприкінці п’ятирічки, коли почне 
працювати восьмий агрегат, стан
ція стане найбільшою на південно
му Уралі — н потужність досягне 
2,4 мільйона кіловат.

ТАДЖИКИСТАН. ДУШАНБЕ. Чер
гову насосну станцію включено в 
роботу в колгоспі імені Леніна 
Господарство збудувало десять та 
них станцій, з допомогою яких 
зрошується 500 гектарів бавовни
кових плантацій. Колгоспи Таджи
кистану. які освоюють невеликі Ді
лянки землі у передгір’ях, спору
дили 450 насосних станцій. Затра
ти окупаються в перший же сезон 
вирощування бавовнику.

ВІРМЕНІЯ. ЄРЕВАН. На високо
гірні пасовища колгоспу села Мег- 
радзор, де влітку знаходяться чис
ленні отари овець, проведено теле
фон. Тут же споруджено типові бу
динки для чабанів, віднрито пере
сувну бібліотеку.



„Молодий коліувлр“ 30 трАвня 1378 рожу2 епюр

ВИСНОВКУ СПРАВИ
Ко- 

ш ко

тому колгосп Імен! Шев
ченка був у числі кращих. 
Чому — був!..»

СУТЬ
ДІАЛОГ 
БЕЗ

Спеціалізація
Молодий педагог 

панської середньої 
ли В. В. Даценко написав 
листа до редакції, в яко
му розповідав про дивне 
ставлення правління міс
цевого колгоспу до ко
лективу школи, про свою 
розмову на цю тему із 
секретарем комітету ком
сомольської організації 
господарства О. Міховим.

Розмова В. Даценка та 
О. Міхова мала продов
ження в райкомі комсо
молу. Молоді спеціалісти, 
з притаманним обом ком
сомольським запалом у 
дискусіях, не дуже при
слухаючись один до одно
го, висловлювали 
ліле:

— За останні три 
школа не виховала 
ного медаліста! — і 
кував секретар 
мольської організації. — 
Лише кілька учнів вступи
ли до вузів, та й то за на
правленнями колгоспу.

— Ми не можемо ство
рити груп подовженого 
дня, бо колгосп не допо
магає в налагодженні га
рячого харчування ді
тей, — оборонявся педа
гог«

— Ви не прищеплюєте 
учням любові до землі, до 
рідного села.

— А ви не даєте для 
школи трактора, щоб по
ліпшити профорієнтаційну 
роботу, ви не виділяєте 
автотранспорту, щоб під
возити дітей з хуторів...

— А ви не виділяєте 
працівника, який би су
проводив їх у дорозі...

— Про це повинні дума
ти члени правління, бать
ки, а в школі вільних кад
рів немає...

— Таж ми не раз гово
рили про це на засіданнях 
правління!

—- А толку з ваших рі
шень?..

Пізніше, в розмові з ав
тором цих рядків, голова 
правління колгоспу імені 
Шевченка О. А. Сафоноч 
скаже: «Стосунки зі шко
лою у нас нормальні». А 
директор школи В. М. Ка- 
пінус, добре знаючи про 
суть листа до редакції, 
зробить висновок: «Пога
рячкував Василь Всеволо
дович, погарячкував...»

набо-

роки 
жод- 

гаряч- 
комсо-

і концентрація проблеми закріплення молоді на селі
«НИНІ НАШЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО НЕМИСЛИМЕ БЕЗ МАШИН. ОСЬ ЧОМУ МИ НАДАЄМО ПРИНЦИПОВОГО ЗНАЧЕННЯ ЗАКЛИКОВІ КОМСОМОЛУ «ЖИВЕШ НА СЕЛІ — ЗНАЙ ТЕХНІКУ!» ТЕХНІЧНЕ НАВЧАЙ. ІІЯ СІЛЬСЬКИХ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ ПОВИННЕ СТАТИ СПРАВДІ МАСОВИМ».(З промови Л. І. Брежнєва па XVIII з’їзді ВЛКСМ).
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СУТЬ
ЛИСТА

«До розмови Із секрета
рем комсомольської орга
нізації колгоспу імені 
Шевченка Олександром 
МІховим привели мене 
довгі роздуми з приводу 
неодноразових реплік уч
нів нашої школи, зокрема 
старшокласників: «А ми й 
не збирасмося залишати
ся в колгоспі. Швидше б 
закінчити десятий та одер
жати атестати...» — писав 
автор листа, такі не ді
ставши від комсомоль
ського ватажка колгоспу 
ясної та вичерпної відпо
віді. У нього, як і у стар
шокласників, лишилося 
багато запитань: «Чому 
наш колгосп нині найвід
сталіший у районі, а мо
же, і в області! Чому в 
господарстві не дбають 
про молодь! Чому у нас 
клуб такий, якого вже, ма
буть, немає в жодному се
лі! Безліч «чому!». Мені, 
не місцевому жителеві, 
відповісти важко. Адже 
розповідають копанківці- 
старші, що кілька років

Нині о господарстві іме
ні Шевченка налічується 
близько тисячі членів кол
госпу, з яких 590 праце
здатних. І серед них лише 
28 комсомольців.

Як свідчать документи 
кількарічної давності, пер
винна організація налічу
вала 118 членів ВЛКСМ. 
Нині ж вона зменшилась 
на три чверті. Перед по
чатком весняних польових 
робіт у колгоспі не виста
чало близько 20 механіза
торів, а торік у жнива 
5—6 тракторів щодня про
стоювало за браком во
діїв. До речі, серед меха
нізаторів лише п’ять чле
нів ВЛКСМ. Про тварин
ницькі ферми й говорити 
нічого — там молоді ком
сомольського віку 
більше.

...Якось напровесні 
один день у правління 
дійшло шість заяв про
хід з колгоспу. Майже всі 
їх автори — досить моло
ді люди. Причини вказува
ли різні, вишукували най
більш об’єктивні. І в жод
ній не говорилося: мене 
не влаштовують організа
ція чи умови праці, поса
да чи заробіток, мораль
ний клімат у колективі чи 
методи керівництва прав
ління господарства. Та в 
більшості заяв це можна 
було прочитати між ряд
ками.

Зайве встановлювати, 
які обставини вказували у 
своїх заявах 12 спеціаліс
тів (серед них п’ять — з 
вищою освітою), котрі 
пішли з колгоспу за остан
ні три роки. Хто знає, що 
писатимуть їхні можливі 
послідовники, у яких за
кінчиться строк роботи за 
направленнями (майже всі 
працівники бухгалтерії не 
місцеві).

А всього в колгоспі нині 
лише п'ять спеціалістів з 
вищою освітою, не виста
чає кваліфікованих зоо- 
ветспеціалістів і керівни
ків середньої ланки.

Згадують у Копанках, 
що раніше, коли село бу
ло повнолюднішим, жило
ся хоч і не так заможно, 
але веселіше. Та це — у 
споминах старших. Сьо
годнішня ж молодь не вті
шається вчорашнім, її не 
влаштовує оте «колись 
було». Зона не хоче жити 
на хуторах у матеріально
му достатку. їй потрібні 
перш за все хороші умови 
праці, щоб можна * було 
застосовувати свої знання 
і виявляти творчість, їй 
хочеться жити у благо
устроєних квартирах, вона 
прагне до змістовного 
культурного відпочинку.

І тут у юнаків і дівчат 
села виникають претензії 
до школи, в якій вони 
нещодавно здобували 
знання, а сьогоднішні уч
ні незадоволені ставлен
ням до них правління гос
подарства.

Була домовленість, що 
колгоспні любителі спор
ту тренуватимуться в 
шкільному спортзалі. Дві
чі й сходили туди. Але ке
рівництво школи зажада
ло; хай колгосп виділить 
150 карбованців на спорт
інвентар, тоді, мовляв, і 
тренуйтеся. Саша Міхов 
уже й «вибив» ці гроші у 
правління, та раптом ди
ректор заборонив відві
дувати спортзал.

Готувалися відзначити 
60-річчя Радянської Армії 
і Військово - Морського 
Флоту. Репетиції з горем 
пополам проводили ра
зом — сільська молодь і 
старшокласники (то того 
учасника художньої само
діяльності немає, то іншо-

або ж Гра господарів поля в особисті точки зору
го). Напередодні свята 
виявилося, що школа 
ступатиме з концертом 
окремо. В результаті—всі 
лишилися --------------
ними.

Сьогодні 
класі Копанської серед
ньої школи навчається по
над два десятки юнаків і 
дівчат. Усі вони вже без 
сторонньої допомоги здат
ні розібратися в суті явищ, 
добре знають проблеми 
сьогоднішнього дня, вмі
ють обробляти у своїй сві
домості той нескінченний 
потік інформації, яку ми 
одержуємо з періодики, 
літератури, по радіо і те
лебаченню. І, звичайно ж, 
можуть зіставляти умови 
праці в їхньому колгоспі і 
сусідньому.

Якось урок виробничого 
навчання проходив у трак
торній бригаді. За програ
мою якраз вивчали будо
ву сівалок та культивато
рів, принцип їхньої робо
ти. Учням же запропону
вали... помити сівалку.

— Звісно, потрібна спра
ва, — каже десятикласник 
Гриць Чорний. — Але ж 
оцінки в журналі ----- --
ставляють не за 
догляд техніки, а за знан
ня її. Та й не в і 
власне, суть. Після 
злощасного уроку бри
гадир наказав нам більше 
туди не приходити: 
розбираєте тут усе, мов
ляв. По-перше, для чого 
нам їхні гвинти й гайки, 
коли в школі немає ніяко
го сільгоспінвентаря? По- 
друге, і смішно, і образ
ливо: адже і Толя Чаба
ненко, і Юра Марцинен- 
ко, і я вже працювали 
влітку помічниками ком
байнерів.

— То було позаторік, — 
уточнює Коля Андрєєв. _
Торік не брали нас поміч
никами. А я бачив по те
левізору, що одній шкіль
ній виробничій бригаді на 
Ставропольщині виділили 
п’ять нових комбайнів. Ц_Ц 
і як працювали на них на« 
ші ровесникиї

—Та що Ставрополля!— 
перебиває Василь Майде
бура. — У Злинці он, зов
сім поруч, у нашому ж ра
йоні, члени учнівської ви
робничої бригади працю
ють улітку в тракторних 
бригадах, разом з атеста
том про середню 
одержують 
тракториста 
Приходять потім у кол
госп з певним багажем 
знань і вміють уже дещо.

ви-

незадоволе-

в десятому

нам ви- 
вмілий

цьому, 
і того

по-

не
те-

А тут піди у бригаду, ко
ли керма трактора в ру
ках не тримав, хто з то
бою говоритиме всерйоз? 
Будеш за «старшого, куди 
пошлють». Хіба що в СПТУ 
піти?

— Ага, Микола Якубен
ко он закінчив Оникіїв- 
ське. Думаєш, радий-раді- 
сінький? — питає з іро
нією Микола Андреев. — 
Що там цікавого у брига
ді, коли ровесників майже 
немає? Щось не так зро
бив — і маєш нагінку від 
бригадира. Ніхто ж і 
підтримає, бо не до 
бе їм...

— А взяти доззілля, — 
повертається до розмови 
Василь Майдебура. — В 
селі Леніна, поруч, і кіно 
регулярно показують, і 
художня самодіяльність 
працює. А тут хотіли ство
рити естрадний ансамбль, 
так нас, мов рудих мишеи, 
розігнали з клубу: «Ще 
підсилювачі попсуєте!»

Мовчки сидять дівчата. 
А що їм говорити? І при
гадуються слова директо
ра: «Може, хто з хлопців 
і попрацює в колгоспі до 
служби в армії. Потім, 
звичайно, роз’їдуться. А 
дівчата закінчать курси 
перукарів чи училище ку
лінарів і повиходять за
між у сусідні села, де 
хлопці рідних домівок 
тримаються».

ВИСНОВОК
У постанові ЦК КПРС і 

Ради Міністрів СРСР «Гіро 
дальше вдосконалення на
вчання, виховання учнів 
загальноосвітніх шкіл і 
підготовку їх до праці» 
підкреслюється, що школа 
повинна вести профорієн
таційну роботу з певним 
ухилом,

вести профорієн-

освіту 
посвідчення 

машиніста.

;-------- , але разом з тим
готувати випускників до 
роботи в різних галузях 
народного господарства. 
У своїй промові на XVIII 
з’їзді ВЛКСМ Генеральний 
секретар ЦК КПРС, Голо
ва Президії Верховної Ра
ди СРСР Л. І. Брежнєв від
значив: «Мільйони юнаків 
і дівчат показують зразки 
мужності, стійкості, вір
ності ідеалам Жовтня. З 
великим ентузіазмом вони 
працюють усюди, де про
ходить фронт комуністич
ного будівництва, активне І 
борються за виконання І 
напружених планів роз- І 
витку країни. В усяку 
справу вони вносять свій а 
особливий, романтичний І 
порив і, я б сказав, моло- |

ду окриленість. За все це 
спасибі комсомолові, спа
сибі всім молодим людям 
Радянської країни!»

І тут доцільно згадати 
про почин випускників 
шкіл Костромської облас
ті, які виявили бажання 
працювати на селі. Тепер, 
відзначав Я. і. Брежнєв, 
«ці вчорашні школярі ста
ли хорошими хлібороба
ми, тваринниками, механі
заторами, знайшли себе в 
чудовій, благородній спра
ві. Вони створили моло
діжні колективи на фер
мах, оволоділи новими 
професіями. Багато хто 
продовжує навчання. У 
них уже десятки тисяч по
слідовників у різних кін
цях нашої великої Бать
ківщини».

Отже, там, де роботу з 
молоддю поставлено як 
слід, де по-справжньому 
далекоглядні керівники, 
там молоді люди знахо
дять себе на батьківській 
землі, стають на ній необ
хідними, дбайливими гос
подарями.

І прикро, що в Копан
ках про колгоспне завтра 
не задумується всерйоз 
правління господарства, 
про це лише на словах 
дбає школа...

Дальший розвиток су
часного колгоспного села 
з високою культурою зем
леробства та оснащеністю 
технікою, з тваринницьки
ми комплексами, де ме
ханізовано трудомісткі 
процеси та автоматична 
система управління, не
можливий без достатньої 
кількості 
кованих 
операторів, 
ля і ферм.

Прикро, і 
розуміють або не хочуть 
зрозуміти 
колгоспу, ні дирекція шко
ли. Хоч приводом для 
сьогоднішньої розмови 
стаз лист 8. В. Даценха 
(«Написав листа тому, що 
колгосп не виділив школі 
трактора»), та, як бачимо, 
конфлікт назрівав давно. 
Позиція обох керівників 
перетворилася □ амбіцію 
непримиренних борців за 
свій престиж, за свій авто
ритет: ти мені так, а я то
бі — ось які Не виділяє 
колгосп транспорту для 
підвозу дітей? А у нас, 
мовляв, 
вий: ага, не думають- про 
майбутнє колгоспу. Не за
лишаються випускники в 
рідному селі? Значить, 
школа погано здійснює 
профорієнтаційну підго
товку учнів.

Нещодавно мені дове
лося спостерігати, як 

, вправно водять трактор 
. десятикласники Богданів- 

ської середньої школи 
імені Леніна Знам’янсько- 
го району на своєму 
шкільному полі. Тож нічо
го дивного немає в тому, 
що в місцевому колгоспі 
«Родина» добра половина 
механізаторів віком до 
ЗО років — випускники 
цієї школи. Копанським 
же школярам колгосп ви
ділив списаний Т-74, він 
стоїть на подвір’ї, наче 
музейний експонат. Голо
ва правління мотивує це 
тим, що в 
спеціаліста, який би 
доглядати 
справді так. Але ж у даній 
ситуації не може бути й 
мови про якісь практичні 
навики старшокласників. 
Значить, уся профорієнта
ційна робота зводиться

висококваліфі- 
механізаторіз, 
технологів по

що

ні

цього не

правління

і висновок гото-

нанівець, бо теорія без 
практики бажаного ефек
ту не дасть.

Правління господарства 
давно могло розв’язати 
питання і про організацію 
калорійного гарячого хар
чування школярів. Мій 
недавній співрозмовник 
Микола Андрійович Пое
тика, голова правління 
колгоспу «Жовтень» су
сіднього, Новомиргород- 
ського району, жалівся, 
що ніяк не може домог
тися, щоб на території 
колгоспу відкрили серед
ню школу. Ми тоді, казав 
він, створили б усі можли
вості для дітей, аби вчи
лися вони й набивали ру
ку на практичній роботі в 
полі, на тваринницькому 
комплексі. Нормальні 
умови роботи, уважне 
ставлення до кожного 
трудівника зокрема, по
гляд у завтра, у перспек
тиву дають добрі плоди— 
нещодавно 15 жінок цьо
го господарства набули 
спеціальності механізато
ра. Більшість із них ни
ні — за кермом машин. 
Ось ділова позиція прав
ління!

Можна навести багато 
прикладів, коли школа і 
колгосп спільно дбають 
про хліборобську 
Члени правління, партко- 
му, спеціалісти — часті 
гості в навчальних закла
дах. І, як правило, в гос
подарствах, де піклуються 
про зміну, завжди вдо
сталь молодих працьови
тих рук.

А тут... немає спеціаліс
та, який би навчав учнів 
практичної їзди на тракто
рі. Та якби правління кол
госпу було всерйоз заці
кавлене в тому, щоб мо
лодь залишалася в рід
ному селі, то знайшовся б 
ентузіаст, який викроїв би 
З 4 години на тиждень 
для старшокласників. Ка
жуть, нинішній головний 
інженер колгоспу В. С. 
Швець колись хотів було 
піти працювати в школу 
вчителем виробничого на
вчання. Цікаво, за покли
канням чи в пошуках спо
кійнішої роботи? Важко 
сказати, бо нині він у 
школі й не буває, а зна
чить, мало стурбований 
тим, що в колгоспі не ви
стачає механізаторських 
кадрів.

...Закінчується навчаль
ний рік у школах. Через 
місяць 
ріжки 
стій не 
мешканців Копанок. Жо
ден із них нині не виявляє 
бажання залишатися в 
колгоспі. А що чекає ви
пускників наступного ро
ку? Чи зуміє правління 
господарства оточити їх 
увагою і переконати в то
му, що працюватиметься й 
житиметься в рідному се
лі не гірше, ніж у сусід
ньому, що вони потрібні 
колгоспові? Чи й надалі 
збільшуватиметься кіль
кість спустілих осель 
Копанках?..

різні стежки-до- 
поведуть у само- 
життя і молодих

школі немає 
міг 

машину. Це

Р. МАРЧЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».Маловисківський район.

зміну.

ВІД РЕДАКЦІЇ. Коли 
верстався цей номер, ста
ло відомо, іцо немає вже 
в колгоспі й комсомоль
ського секретаря О. Міно
ва — розрахувався і ви
їхав із району.

ЯКА ТВОЯ ДУМКА

ПРО ТЕ, ЩО ТИ ПРОЧИТАВ НА ЦІЙ СТОРІНЦІ?

Ти вирішне стати механізатором. Чим подобається 
тобі майбутня професія?

Чи достатньою, на твою думну, була практична під
готовна учнів у шкільній виробничій бригаді до са
мостійної роботи після закінчення школи?

Як часто відвідували школу протягом навчального 
року керівники і спеціалісти місцевого колгоспу?

Хотів би ти працювати в рідному селі і чому?
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Назустріч
XI Всесвітньому фестивалю

жма»

В ГАВАНУ“
Мій співбесідник — молодий марокка» 

нець Ахмед Гарбауї. Я познайомився з 
ним на І національному з’їзді організа
ції Марокканська молодь за прогрес і со
ціалізм (ММПС), який проходив у сто
лиці Марокко — Рабаті.

Ця організація, створена два роки то
му, об’єднує прогресивно й патріотично 
настроєних юнаків і дівчат, активно ви
ступає за демократичні перетворення, па 
захист інтересів трудящих Марокко. В її 
лавах налічується понад 13 тисяч чоло
вік.

Мою увагу привернула тоді емблема 
з’їзду. 11а фоні земної кулі, облямованої 
сонячним промінням, вертикально підня
та кирка-мотика, обвита колоссям достн- 

I гаючої пшениці. Держак мотики перехо
дить в учнівське перо. її надійно трима
ють молоді руки. Ця емблема символізує 
спілку трудової та учнівської молоді 
країни, що входить в ММПС.

На з’їзді були присутні представники 
І молодих трудящих і студентів Касаблан- 
І кн — найбільшого економічного центру 
І країни, північного портового міста їан- 
І жера, столичної організації ММГ1С, юпа- 
I ків і дівчат стародавнього Марракеша та 
І віддалених районів країни. Вони обгово- 
І рювали найрізноманітніші питання со- 
I ціального й політичного життя молоді, 
І національного робітничого й студент- 
I ського руху, актуальні міжнародні про- 
I блеми, що хвилюють молодь. У всіх ви- 
І ступах делегатів з’їзду відчувалося їхнє 
І прагнення до того, щоб мобілізувати 
І юність країни на здійснення патріотки- 
І но’і програми ММПС, на ефективну бо- 
I ротьбу за ліквідацію, неписьменності, 
І забезпечення соціальних і культурних 
І потреб трудового народу. Обговорюва- 
І лось питання і про те, як вивести юнаків 
І і дівчат з-під розкладаючого впливу за-

хідної «культури», яку насаджують уся
кі місії, центри та клуби.

Наша розмова з Ахмедом Гарбауї тор
калася підготовки молоді Марокко до 
наступного Всесвітнього фестивалю мо
лоді і студентів у Гавані. Гарбауї — 
член національного підготовчого коміте
ту фестивалю.

— XI молодіжному фестивалю, який 
буде проведено в столиці соціалістичної 
Куби, ми надаємо особливого значен
ня, — каже він. — 3 цього питання з’їзд 
ухвалив спеціальну резолюцію. Наша 
організація цілком підтримує лозунг 
фестивалю: «За антиімперіалістичну со
лідарність, за мир і дружбу». Це також 
і паш лозунг. Він відповідає сподіван
ням і прагненням марокканців до друж
би, співробітництва і солідарності молоді 
на міжнародній арені.

Під керівництвом національного комі
тету тепер у місцевих організаціях роз
горнулася підготовка до Всесвітнього 
форуму молоді. За рішенням організації 
Марокканська молодь за прогрес і со
ціалізм, на фестиваль поїде делегація в 
складі 40 чоловік. Цс будуть представ
ники не тільки ММПС, а й інших моло
діжних організацій країни, хоча вони 
додержуються піших політичних погля
дів.

— Поряд з активістами молодіжного 
руху, — продовжує Гарбауї, — па фес
тиваль поїде ансамбль у складі музи
кантів, виконавців національних пісень і 
танців. У дні фестивалю ми зможемо по
казати ного учасникам знамениту в Ма
рокко «гедру» — жіночий танець бербер
ського племені «ргібат», темпераментний 
танець юнаків з кинджалами, виступи 
акробатів, представників різних жанрів 
національного мистецтва. Зрозуміло, все 
це — учасники нашої художньої само
діяльності, а не професіональні артисти. 
Це — молоді робітники, ремісники, се
ляни і студенти. Всі вони вихідці з про
стого народу, носії традицій національ
ного мистецтва. Словом, нам є про що 
розповісти і є з чим виступити на гаван
ській зустрічі молоді.

Організація Марокканська молодь за 
прогрес і соціалізм, каже мій співбесід
ник, вважає важливим завданням широ
ку популяризацію серед молодих марок
канців своєї програми і залучення їх до 
своїх лав. Велику увагу приділяє вона 
повсякденній шефській роботі на селі і 
серед школярів. Тепер головний акцент 
у своїй роботі ми робимо на підготовці 
молоді країни до гаванського фестива
лю. З’їзд, що відбувся, каже наприкінці 
Гарбауї, буде важливим стимулом у на
шій ді'яльності.

І. БЕРЕЗНИКОВСЬКИЙ, 
кор. ТАРС.

Рабат.

МОЛОДІЖНІ
ВИДАННЯ

Завданням виховання 
молоді, поширення пере
дового досвіду присвя
чується багато плакатів, 
буклетів і листівок, що їх 
випускає редакційно-ви
давничий відділ обласного 
управління у справах ви
давництв, поліграфії та 
книжкової торгівлі.

На замовлення Ленін
ського райкому партії 
м. Кіровограда видано 
буклети про досвід робо
ти комсомольсько-моло
діжної бригади різальни
ків металу заводу «Чер
вона зірка», яку очолює 
Л. І. Артеменко, керівни
ка колективу молодих 
продавців універсального 
торговельного об’єднання 
«Кіровоград» С. В. Толо- 
ченко.

У плакаті «Школа муж
ності» йдеться про орга
нізацію військово-спор
тивної роботи в Кірово
градській загальноосвіт
ній школі-інтернаті. Плакат 
«Разом — до єдиної ме
ти» висвітлює досвід ро
боти первинної організації 
ДТСААФ восьмирічної 
школи № 1 м. Новоукра- 
їнки.

Важливу тему розкрито 
в буклеті «Турбота про 
майбутнє» — досвід діяль
ності комісії сприяння 
сім'ї та школі по вихован
ню дітей фабкому проф
спілки Олександрійської 
швейної фабрики.

Чимало видань випуще
но на теми навчання і 
виховання учнів — про 
досвід профорієнтаційної 
роботи в школах Гайво- 
ронського району, зокре
ма про міжшкільний на
вчально-виробничий ком
бінат, кращих педагогів 
Кіровоградщини.

Молодіжні видання 
сприяють поширенню пе
редового досвіду моло
дих трудівників, їх навчан
ню і вихованню.

М. ПАВЛЕНКО.

ЗІ ТРАВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.50 — Гімнастика. 
9.10—Фільм «Пролог». 10.40
— «Клуб кіноподорожей». 
15.40 — Для дітей. «Мандрів
ки Гнитика-юпнатика», 16.10
— «Народні таланти». 16.40
— «Кают-компанія «Глобус».
17.10 — «Письменник 1 час». 
17.30 — «Російський романс». 
18.00 — «День за днем». 
(К-д). 18.15 — Мультфільм
«Кульбабка — товсті щіч
ки». 18.20 — «Людина і 
закон». (К-д). 18.50 — Ти
раж «Спортлото». 19.00 — 
О. Заградиик. «Соло для го
динника з боєм». Фільм-ви
става. 21.00—«Час». 21.45— 
Тележурнал «Музичне жит
тя». По закінченні—новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10,00
— К. т. Новіти. 10.15 — Кі- 
нопрограма «Наш сучас
ник». 10.55 — К. т. Репортаж 
з музею-квартири І. II. Кот
ляревського у Полтаві. 11.25
— К. т. «Нові мелодії року». 
15.00 — Док. фільми. 15.50 — 
«Малюнки О. С. Пушкіна». 
16.50 — «Об'єктив». 17.20 — 
«Співає М. Сливоцькиіі».
17.30 — «Відгукніться, сур
мачі!» 18.00 —Реклама, оголо
шення. 18.30 — «Україна — 
БАМу». 19.00 — К. т. «Вісті».
19.30 — «Твоя життєва по
зиція». 20.30 — «Сільсько
господарський тиждень». 
20.45 — К. т. «На добраніч, 
діти!». 21.00 — «Час». 21.45
— К. т. «Новини кіноекра
на». По закінченні — к. т. 
Новини.

Четвер

З стор.

свячепа 60-річчю І з’їзду 
Компартії України. 18.30 — 
Сгіівас Марія Кодряиу. 19.00 
— Вісті. 19.30 — «Кіпомо- 
заїка». 20.45 — «На добра
ніч, діти!» 21.00 — «Час». 
21.45 — Футбол; збірна
Франції — збірна Італії. 
23.15 — «Музична віктори
на». По закінченні — но
вини.

З ЧЕРВНЯ

Новий магазин «Господарчі товари» віднрито в УТО «Кірово
град». Високою культурою обслуговування, широким асортиментом 
товарів порадував він мешканців міста.

1 ЧЕРВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 

«Час». 8.50 — Гімнастика. 
9.10 — «Соло для годинника 
з боєм». Фільм-впстава. 15.00
— До Міжнародного дня за
хисту дітей. Док. телефільм 
«Щасливе дитинство». 15.40
— Фільм «Лісова гойдалка».
16.45—«Справи Московсько
го комсомолу». 17.15 — «Ве
селі старти». 18.00 — Нови
ни. 18.15 — «Ленінський уні
верситет мільйонів». 18.45 — 
«Барвисті обрії Кам’янечо- 
го.*. (К-д). 19.05 —телефільм. 
(К-д). 19.20 — «П’ятирічка
ефективності і якості». (К-д). 
19.45 — Фільм «Хто, якщо 
не ти...» 21.00 — «Час». 21.45
— Футбол: збірна Польщі — 
збірна ФРН. (Аргентіпа). Ііо 
закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — «Сьогод
ні — Міжнародний день за
хисту дітей». Концерт. 10.45
— «Екран молодих». 16.30— 
Для школярів. «Сонячне ко
ло». 17.10 — «Золоті Зірки 
України». Кінонарис. 17.25— 
Мультфільм «Два клени». 
18.00 — Концерт. 18.30 — 
Док. телефільм «Відкриваю
чи світ». 19.00 — Вісті. 19.30
— «Місто піднятих вітрил». 
(200 років N. Херсону). 20.45
— «На добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 21.45 — Фільм 
«Коли дерева були велики
ми». 11о закінченні — но
вини.

РмДД

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00—, 
«Час». 8.50 — Гімнастика.
9.10 — Виставка «Буратіно».
9.40 — «Для вас, батьки».
10.10 — «Ранкова пошта»,
10.40 — «Увага: дорога».
11.10 — «Дрезденська кар
тинна галерея». Живопис 
Німеччини, Іспанії, Франції. 
11.35 — «Завтра — День ме
ліоратора». 11.50 — Співав 
хорова капела «Думка». 
12.20 —«Ради і життя». 12.50
— «Камерна творчість її. С.
Баха». 13.45—Тираж «Спорт
лото». 14.00 — «Здоров’я», 
14.30 — Док. фільм. Іо.ЗО — 
Футбол: збірна Угорщини —. 
зоїрна Аргентині. 17.00 —. 
«Очевидне — неймовірне», 
18.00 — Новини. 18.15 —
«Золотоволоска». 18.35—«За 
вашими листами». До Дня 
меліоратора. 19.20 — «Ла
тинська Америка — пробле
ми континенту». 19.50 — Те
лефільм «Діти, як діти». 
21.90 — «Час». 21.30 — Фут
бол: збірна Швеції — збірна 
Бразілії. 23.09 — Співай
1. Лауфер. (ЧССР). По закіи-. 
чепні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — Теле
фільм «Черевики із золоти
ми пряжками». 1 серія. 11.20
— «Херсону — 200 років». 
Репортаж. 11.50 — Виступ 
заслуженого ансамблю пісні 
і танцю Вірменської РСР. 
12.45 — «Село 1 люди». 13.30
— «Комсомольська тради
ція». 14.30 — «Інтеграл»,
15.10 — «Екран молодих»,
15.40 — «Людина і світ».
16.10 — Для дітей. Концерт,
16.40 — «По рідній країні».
17.40 — «Антологія молодіж
ної пісні». 18.05 — «Сатирич
ний об’єктив». 18.30 — Для 
дітей. «Сонечко». 19.00 —• 
Вісті. 19.30 — А. М’ястків- 
ський. «При світлі соняшни
ків». 20.30 — Док. телефільм 
«По Дніпру». 20.45 — «Па 
добраніч, діти!» 21.00 —
«Час». 21.30 — Телефільм 
«Тютюновий капітан». 22.50
— «Каштани Києва». По за
кінченні — новини.

Тринадцятий ігровий день

У ТРІЙЦІ
ЗМІНИ МІСЦЬ

Тринадцятий ігровий день чем
піонату країни з футболу в другій 
українській зоні, в який кіровоград
ська «Зірка» була вихідна, вніс де
які зміни в розподіл місць у першій 
трійці лідируючої групи. Першої 
поразни зазнав «Кривбас» у Львові 
від місцевих армійців — 0:2. Але, як 
і раніше, криаоріжці з двадцять од
ним очком займають найвищу схо
динку. На друге місце перемістився 
нікопольський «Колос», який зіграв 
унічию (1:1) на виїзді з ужгород
ською «Говерлою». У нього 20 очок. 
На третє з другого — «Зірка». У неї 
на одне очно і на одну гру менше, 
по вісімнадцять очок мають харків
ський «Металіст» і херсонський

«Кристал». Ці клуби зіграли внічию 
з однаковим рахунком (1:1) У Чер
нівцях і Житомирі. Замикає табли
цю «Старт» із Тирасполя. У нього 
всього чотири очка.

інші матчі закінчилися так. Но 
ватор» (М<Аанов) - «Старт» (Ти^(Ти-
рГсХіь) — 5:2, «Шахтар» (Горлів- 
ка) _ «Суднобудівник» (Миколаїв) — 
1-п апмійиі Києва — «Атлантика» (Се- 
вастополь) - 0:0,. «Торпедо» (Луцьк) 
- -л«"?.- “у

• (Хмельниць-
їй) •— <(колис» (Полтзод) •“* 1*0» 

«Дніпро» (Черкаси)' — «Локомотив» 
Вінниця) — 0:2.таблиця на

гард» (Ровно) — . .
ми) _ 1:0, «Поділля»
ний) — «Колос» (

(Вінниця) —
Турнірна

має такий вигляд:
1

13
13«Кривбас» 

«Колос» Н,

30 травня

М
22— 8
17- 6

О
21
201

ня. «Зірка» в цей день гратиме в 
Кривому Розі з «Кривбасом».

«Зірка» 12 19- 7 19
«Металіст» 13 18- 5 18
«Кристал» 12 13— 5 18
СКА К, 13 21—10 16
СКА Л. 12 18—10 16
«Буковина* 12 12— 6 15
«Локомотив» 12 11- 9 13
«Суднобудівник» 12 13 — 14 12
«Атлантика* 12 11—11 11
«Десна» 12 9 — 10 11
«Спартак» 13 10 — 13 11
«Авангард» 13 12 — 14 10
«Колос» П, 13 12-14 10
«Фрунзенець* 12 9 — 14 10
«Поділля» 12 6—15 9
«Дніпро» 12 6 — 17 9
«Новатор» 13 17 — 13 8
«Говерла» 12 8 — 12 8
«Шахтар» 13 12—23 8
«Торпедо» 13 6 — 20 8
«Старт» 12 5 — 20 4

Наступний тур —у середу. 31 трав-

В. ТВЕРДОСТУП.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.

2 ЧЕРВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 

«Час». 8.50 — Гімнастика. 
9.10 — Концерт. 9.40 —Фільм 
«Хто, якщо не ти...» 15.00 — 
Док. телефільми. 15.50 — 
«Шахова школа». 16.20 — 
«Москва і москвичі». 16.50— 
«Но Чехословаччині». Кіно- 
програма. 17.25 — Інфор
маційна програма. По закін
ченні — концерт. 18.00 — 
Новини. 18.15 — «День за 
днем». (К-д). 18.30 — «Твор
чість народів світу». 19.05 — 
Док. телефільм «Борота па 
Південь». 19.45 — «З піснею 
по життю». Фінал Всесоюз
ного телеконкурсу молодик 
виконавців. (У перерві — 
21.00 — «Час»). 23.00 — Док. 
телефільм «Гагра — ІІІцуп- 
да>. По закінченні — но
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — Док. те
лефільм «Ліс». 10.45 — Для 
дітей. «В гості до звірят». 
11.10 — «Сторінки творчос
ті. Л. Псрвомайськпіі». 11.55
— Виступає Державний за
служений ансамбль танщо 
Узбецької РСР сБахор». 
15.40 — Концерт. 16.20 — 
«Трудовий переклик». 16.50
— «По Чехословаччині». 
17.25 — Інформаційна про
грама. По закінченні — 
концерт. 18.00 — «Народже
на Жовтнем». Передача, при-

4 ЧЕРВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 

«Час». 8.35 — «Гімнастика 
для дітей». 8.55 — Романси 
М. Балакірєва. 9.30 — «Бу
дильник». 10.00 — «Служу. 
Радянському Союзу!» 11.00—, 
Телефільм для дітей. «Капі
тан Немо». 1 серія. 12.15 —• 
«Бесслі нотки». 12.30 —Сіль-, 
ська година. 13.30 — «Му
зичний кіоск». 14.00—І. Гон
чаров. «Звичайна історія». 
Фільм-вистава. 16.25 — Спі
ває А. Ворошило. 16.35 — 
«Міжнародна панорама». 
17.05 — «Мистецтво дири
гента». Фільм-вистава. 18.00
— Новини. 18.15 — Мульт
фільм. 18.45 — «Клуб кіно
подорожей». 19.45 — Фільм 
«Чудо з косичками». 21.00 — 
«Час». 21.30 — «Кінопанора- 
ма». По закінченні — но
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — Т. Ян. 
«Твої шістнадцять». Вистава. 
12.15 — «У світі цікавого». 
13.00 — Телефільм «Черсвп-. 
ки з золотими пряжками»* 
2 серія. 14.05 — «Слана сол
датська». 15.05 — «Доброю 
вам здоров’я». 15.35 — «На
зустріч XI Всесвітньому фес
тивалю молоді і студентів». 
16.35 -- «До Дня меліорато
ра». 17.20 — Для дітей. «Нат
руєнії кінозал». 18.15 —• 
«Святкує місто корабелів —. 
Херсон». 19.00 — «Актуаль
на камера». 19.45 — «Неділь
ний сувенір». 20.30 — « Аль
манах кіноподорожей». 20.45
— «На добраніч, дітпі» 21.00
— «Час». 21.30 — Фільм
«Сільський детектив». По за
кінченні — новини.

ПОГОДА
Сьогодні вдень передбачається мінлива хмарність, 

в окремих районах короткочасний дощ, можлива гро
за. Вітер північно-східнії, 5—10 метрів па секунду. 
Температура повітря по області 15—20, по місту 16 
18 градусів тепла.

ЗІ травня — 1 червня — мінлива хмарність, без 
істотних опадів. Вітер західний з переходом па пів
нічно-західний, 5—10 метрів на секунду. Температура 
повітря вночі 5—10, удень 14—19 градусів тепла.
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запрошують інститути, 
технікуми,

.. ................................... ..................

Професійне училище 
текстильної промислоиості 
Полтавської 
бавовнопрядильної фабрики 
імені 50-річчя Великого Жовтня
ПРИЙМАЄ УЧНІВ НА 1978-1979 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

До закладу приймають дівчат віком 15—19 років 
з освітою за 3—10 класів.

Училище готує кваліфікованих прядильниць, пря- 
дильниць-крутильниць, рівяичннць, мотальниць, зні- 
мачок.

І Паралельно учні здобувають середню освіту і мо
жуть надалі вступити до вечірнього мєхаїїо-техноло- 
гічного технікуму при фабриці.

Строк навчання — від 12 до 24 місяців.
Приймання до заклгду проводиться протягом року, 

без вступних екзаменів.
Початок занять — у міру комплектування груп.
Вступники полають свідоцтво про освіту, свідоцтво 

про народження або паспорт з випискою (для іного
родніх). довідку з місця проживания 6 фотокарток 
розміром 3X4 см. медичну довідку (форма № 286), 
характеристику зі школи чи останнього місця роботи.

Учнів забезпечують гуртожитком, вони одержують 
стипендію, з через 7—8 місяців їх переводять па від
рядну систему оплати праці, і воші одержують за 
вироблену продукцію від 45 до 120 карбованців на 
місяць.

Адреса училища: 314019, м. Полтава, вул. маршала 
Бірюзова, 26/1. Телефон 1-95-5-29.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.

Олександрійське технічне училище Ло З
НАБИРАЄ УЧНІВ НА 1978-1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Заклад готує кваліфікованих робітників для про
мислових підприємств, вугільних шахт і розрізів міс
та і області

Приймають юнаків і дівчат, які мають середню 
освіту, а також молодих воїнів, звільнених у запас 
із Радянської Армії.

Учплі ще готує:
на базі середньої освіти:
для роботи на Олександрійському електромеханіч

ному заводі імені XXV з’їзду КПРС —
слюсарів — складальників електричних машин та 

апаратів (сірок навчання — 1 рік),
випробувачів електричних машин, апаратів і при

ладів (1 рік),
слюсарів-інструментальників (1,5 року),
токарів (1 рік),
штампувальників (1 рік), 
ливарників пласімас (1 рік), 
пресувальників пластмас (І рік), 
слюсарів-складальників (1 рік), 
операторів автоматичних і напівавтоматичних вер

статів та установок (штампувально-зварювального 
цеху) (1 рік),

наладчиків холодноштампувального устаткування 
(1,5 року),

наладчиків технологічного устаткування, автома
тичних ліній і верстатів (1,5 року),

наладчиків токарних автоматів (1,5 року), 
наладчиків виливальник машин (1,5 року);
для роботи (12 підприємствах виробничого об'єд

нання «Олекса ндрічвугілля» —
машиністів електровозів (підземних) (строк навчан

ня — І рік),
електрослюсарів (підземних) (1,5 року), 
автослюсарів-шоферів (1 рік), 
машиністів конвейєрів (1 рік).
слюсарів по ремонту устаткування брикетних фаб

рик (1 рік),
слюсарів-сантсхніків (1 рік),
машиністів брикетних пресів (1 рік), 
машиністів сушильних установок (1 рік), 
кухарів (2 роки),
продавців промислових і продовольчих товарів 

(1 рік);

на базі 8—9 класів —
токарів (сірок навчання — 2 роки), 
автослюсарів (2 роки),
електромонтажників по освітленню і промисловому 

електроустаткуванню (2 роки).
Учням гірничих професій із середньою освітою ви

плачують стипендію в розмірі 37 карбованців на мі
сяць, учням із середньою освітою, які вчаться на спе
ціальностях металістів, кухарів і продавців — у роз
мірі ЗО карбованців на місяць.

Учні з восьмирічною освітою перебувають на повно
му державному забезпеченні.

Учні всіх спеціальностей під час проходження ви
робничої практики па підприємствах одержують до
датково до стипендії 33,3 процента заробленої ними 
суми.

Учні, які вчаться на «відмінно», одержують стипен
дію. підвищену па 25 процентів, хорошистп — на 15 
процентів (десят пкласникн).

Учплише має добре обладнані майстерні, навчальні 
кабінети, лабораторії, базу для занять у гуртках ху
дожньої самодіяльності і технічної творчості, у спор
тивних секціях.

Училище має базову вечірню школу, де учні можуть 
здобути середню освіту. Учні можуть продовжити 
навчання па вечірньому відділі індустріального тех
нікуму і філіалу Дніпропетровського гірничого інсти
туту в м Олександрії.

Юнакам-десятикласникам па час навчання налають 
відстрочку від призову на дійсну службу в лавах 
Радянської Армії.

Тим, що закінчать училище на «відмінно», надають 
право Еступу до вузів. Навчання в училищі зарахо
вується в трудовий стаж учнів.

Тих, що мають потребу в житлі, забезпечують гур
тожитком.

Вступники подають па ім’я директора заяву із за
значенням вибраної спеціальності, атестат про серед
ню освіту, свідоцтво про народження, характеристику 
зі ніколи, довідку про щеплення, ‘1 фотокартки розмі
ром 3X4 см.

/Адреса училища; м. Олександрія, площа Кірова, 18. 
Телефон 2-14-32.

ДИРЕКЦІЯ.і Полтавський 
ішкенерно-будіпельний 
Інститут
ПРИЙМАЄ СТУДЕНТІВ *■ ,
НА 1978—1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Інсайту і .має факультети:
архітектурний, що готує архітекторів-містобудівпп- 

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

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

сільськогосподарського будівництва, що готує інже- 
нерів-будівельникіз для роботи по проектуванню, бу
дівництву та експлуатації сільських цивільних і сіль- 
сгкогосподарсі них промислових будов і споруд;

санітарно-технічний, що готує інжеперів-будівель- 
еііків на спеціальності: теплогазопостачашія і венти
ляція. водопостачання і каналізація — для роботи по 
проектуванню будівництва й експлуатації систем во
допостачання і каналізації, теплогазопостачашія і 
вентиляції

Вступники складають екзамени па всі спеціальості 
(крім архітектури) з математики (письмово й усно), 
фізики (усно), російської мови та літератури або 
української мови та літератури (твір). На спеціаль
ність «Архітектура» — з креслення, малювання, ма
тематики (усно), фізики (усно), російської або укра
їнської мови га літератури (твір).

Заяви приймають з 20 червня по ЗІ липня. Вступні 
екзамени — з І по 20 серпня.

До заяви на ім’я ректора слід додати документ про 
середню осеіту (в оригіналі), характеристику для 
вступу до вузу, завірену адміністрацією підприємства 
чи установи виписку з трудової книги (для працюю
чих), медичну довідку (форма № 286). 4 фотокартки 
розміром 3X4 см

Документи надсилати па адресу: 314601, м. Полта- 
на. Першотравиевий проспект, 24, інженерно-будівель
ний інститут, приймальній комісії.

РЕКТОРАТ.

Ульяновське міське професійно-технічне училище Ло 11
ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ

гопаків і дівчат еіком 15 років і старших, що мають 
освіту за 8—10 класів.

Училище готує:
зі строком навчання 1 рік — 
штукатурів, 
теслярів, 
мулярів;
зі строком навчання 2 роки —
столярів (будівельних), 
малярів (будівельних) 
штукатурів-лицювальників-плнтковиків. 
слюсарів-сантехніюв, 
електрогазозварників, 
мулярів-моптажнвків, 
машиністів одноковшових екскаваторів, 
машиністів автомобільних кранів, 
бульдозеристів.
Вступники екзаменів не складають.
Учні перебувають на певному державному утри

манні, їх забезпечують гуртожитком, харчуванням, 
спецодягом та одягом нового зразка. Під час на
вчально-виробничої практики учні одержують 33 про
центи від заробленої суми.

Зараховані в училище відвідуватимуть загально
освітню школу робітничої молоді. Тих, хто закінчить

училище з відзнакою, направляють на навчання в се
редні й вищі навчальні заклади.

В училищі працюють гуртки художньої самодіяль
ності. кінодемснстраюрів, фотосправи, предметні, 
крою та шиття, кулінарії, спортивні секції, а також 
вечірні курси шоферів III класу.

Час навчання в училищі зараховується до трудо
вого стажу.

Початок навчання з 1 вересня, для воїнів, звільне
них у запас, — із 1 січня.

Вступники подають заяву на ім’я директора учили
ща, автобіографію, паспорт або свідоцтво про народ
ження, документ про освіту, документ з місця прожи
вання із зазначенням складу сім’ї, характеристику зі 
школи, чотири фотокартки розміром 3X4 см, довідку 
про профілактичні щеплення.

Документи приймають у канцелярії училища з 
1 квітня по 31 серпня, щодня, з 8 по 16 годину, їх 
можна вислати також цінним листом.

Адреса училища: 317620, Кіровоградська область, 
м. Ульяновка, вул. Леніна. 27. Телефони: директора— 
9-11-10, загальний — 9-11-20.

ДИРЕКЦІЯ-

Олександрійське міське середи« профтехучилище Ао 1
НАБИРАЄ УЧНІВ НА 1978-1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Заклад готує кваліфікованих робітників. Після за
кінчення навчання учні одержують диплом з присво
єнням третього розряду за спеціальністю та атестат 
про середню освіту.

Училище готує:
на базі 8 класів — 
токарів, 
електрогазозварників, 
слюсарів-електромонтажннків,
слюсарів по монтажу металоконструкцій та устат

кування,
слюсарів-інструментальників по штампах, пристосу

ваннях і прес-формах, . .
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316650. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарсьного, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
в дділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки. 2.
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монтажників електромеханічних і радіотехнічних 
приладів та систем;

на базі 10 класів —
машиністів мостових, козлових і консольних елек

трокранів,
слюсарів-інструментальників по штампах, пристосу

ваннях і прес-формах,
фрезерувальників.
Тривалість навчання: на базі 8 класів — 3 роки, па 

базі 10 класів — 1 рік.
Приймають юнаків і дівчат віком 15 років і стар

ших.
Прийнятих забезпечують: з трирічним строком на

вчання — триразовим харчуванням, вихідним і ро
бочим одягом та взуттям: з пічним строком навчан
ня — стипендією в розмірі ЗО карбованців.

Під час виробничої практики учням виплачують 
.33 проценти їхнього заробітку.

Юнакам і дівчатам падають гуртожиток.
Вступники подають заяву, автобіографію, свідоцтво 

про освіту, паспорт або свідоцтво про народження, 
характеристику зі школи, довідку про стан здоров’я, 
медичну довідку про щеплення. 6 фотокарток розмі
ром 3X6 сантиметрів.

Адреса училища: Кіровоградська область, м. Олек
сандрія, селище Октябрське, вул. Ватутіна. 1.

ДИРЕКЦІЯ.
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