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ЗАКІНЧИВСЯ 1977—78 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
СТЕМІ КОМСОМОЛЬСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО 
НОМІЧНОГО НАВЧАННЯ. ЦЕЙ РІК БУВ ВАЖЛИВИМ 
ЕТАПОМ У ВИКОНАННІ ДОВГОСТРОКОВОЇ ПРОГРА
МИ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ 
З’ЇЗДУ КПРС.

МАТЕРІАЛІВ XXV

ВСЕСОЮЗНИЙ 
З’ЇЗД УЧИТЕЛІВ

МОСКВА. 28 червня у Кремлівському Палаці з'їздів почав 
роботу Всесоюзний з'їзд учителів. Багаїсмільїюннів) загін ра
дянських педагогів■ представлений ..іьіїжс чотирма тисячами 
делегатів від усіх республік, країв і об’асгей країні).

Бурхливими, тривалими оплесками зусіріли делегати і гості 
і з’їзду товаришів .'1. 1 Бр-жнєва. ІО. В. Лндропова В. В. Гри- 

шмна Л А. Громико. А. П. Кири.тсика, Ф. Д Кулакова, 'А. А. 
Суслова Д Ф. Усіиг’ова. П. Н Демічева. В В Куіиеьова. 
Б. М. Поїнні а рьог.а, М. С. Соломснаева. К. У. Черненка І В. 
Кзпітовова, В. 1. Додіих, ЛА. В. Зимяиїна, Я П Рябова, К. В. 
Русакова.

■Ч.ии По.їіібіоро ЦК КПРС. секреіар ЦК КПРС М. А. Суслов 
оголосив прі вітання Н< трального Комітету КПРС. Президії 
Верховної Ради СРСР, Ради Міністрів СРСР Всесою;:иму 
з’їздові учителів, яке Гдлс зустрінуте тривалими оплесками.

З доповіддю на з’їзді виступив міністр осиіти СРСР М. О 
Прокоф’сн.

І (ТАРС).

Післямова до політзанять

НАБУТИЙ і ПРОРДХ¥НКИ
На краях зелених ділянок привертають 

увагу таблички: «Поле комсомольсько- 
молодіжної ланки...». На них короткий 
сиклад соціалістичних зобов’язань, іме
на ланкових, членів ланки, наче офіцій
не свідчення дбання про долю майбут
нього врожаю.

У рік 60-річчя Ленінського комсомолу 
сільські спілчани взяли шефство над ви
рощуванням високих урожаїв кукуруд- 

I зи і цукрових буряків. 18 тисяч гекта
рів — таку площу засіяли кукурудзою 
160 комсомольсько-молодіжних механі
зованих ланок області. Вперше юнаки і 
дівчата села взяли на себе таке відпові- 

! дальнє завдання і таким великим заго
ном. Це їхня конкретна відповідь на по
станову ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР 
«Про заходи по підвищенню ефектив
ності використання сільськогосподар
ської техніки, поліпшення її схороннос
ті, забезпечення колгоспів і радгоспів 
кадрами механізаторів і закріпленню їх 
у сільському господарстві».

По-хг-зяйському використовуючи тех
ніку, ке витрачаючи ручної праці, моло-

• д< майстри врожаїв вирішили ювілейно- 
, то комсомольського року виростити і 

зібрати на кожному гектарі не менше 
60 центнерів зерна кукурудзи. І другий 
намічений рубіж немаловажний. Понад 
170 комсомольсько-молодіжних ланок 
вирощуватимуть від 300 до 500 центне
рів цукрових буряків на кожному із се
ми тисяч гектарів.

На нові звершення покликала молодих 
хліборобів Кіровсградщини постанова 
Центрального Комітету КПРС і Ради Мі
ністрів СРСР «Про додаткові заходи по 
забезпеченню збирання врожаю, заготі
вель сільськогосподарських продуктів і 
кормів у 1978 році та успішного прове
дення зимівлі худоби н період 1978—79 
року». На порядку денному—високоякіс
на підготовка техніки і, передусім, зби
ральних комбайнів до жнив. У ці лічені 

, дні перед косовицею комітети комсо
молу повинні особливу увагу приділити 
організаційній роботі серед молодих 
хліборобів. Період надто напружений. 
Одночасно потрібно вести змагання за 
кращий догляд посівів, улаштувати взає
моперевірки готовності збиральної тех
ніки, закінчити комплектацію комсо
мольсько-молодіжних екіпажів, чого ок
ремі комітету досі не зробили. На сьо
годні затверджено трохи більше трьох
сот комбайнових екіпажів. їх було 
понад п ятсот. Комсох^ольсько-мо- 
^одіжиих збирально-транспортних заго- 
і>івквзагалі поки що одиниці. В таких 
рейонех, як Компаніївський, Маловис- 
ківський, Новоархангельський, Онуфрі- 
ївський комітети комсомолу ослабили 
контроль за ходом ремонту збиральних 
машин. У Компаніївському районі, на
приклад, на перше липня лишилось ла
годити ще тридцять комбайнів.

Обговорюючи постанову про додат
кові заходи по забезпеченню збираль
них робіт, молоді хлібороби беруть під
вищені зобов язання, відшукують резер
ви ефективного використання техніки на 
жнивах. Підтримати це починання, орга
нізувати дійове соціалістичне змагання 
на підшефних комсомолові ланах — ось 
завдання кожному комітетові, кожній 
комсомольській організації, групі. Хліб 
третього року п ятирічки потрібно зі
брати без найменших втрат і в найко- 
ротші строки. «Ударною працею відзна
чити кожен жнивний день!» — такий ло
зунг на прапорі боротьби молодих май
стрів хлібних ланів Кіровоградщини в 
третьому році п’ятирічки.

ЇТ ОНАД 20 тисяч слуха- 
I** чів підбили підсумки 

свого навчання за дворіч
ною програмою, основа
ною на матеріалах партій
ного з’їзду. Великий інте
рес у юнаків і дівчат ви
кликав новий Основний 

І Закон СРСР. Комітети 
комсомолу області намі
тили у зв’язку з цим пер
спективні плани вивчення 
з усією МОЛОДДЮ НОЕОЇ 

Конституції країни і при- 
ступили до реалізації цих 

І планів. Як і раніше, за-
' няття були одночасно й

осмисленням
діяльності слухачів по ви
конанню завдань десятої 
п’ятирічки. Саме про це 
свідчать ініціативи, почи
ни слухачів гуртків, що на
родилися на різних під
приємствах КіроЕоградщи- 
ни,

87 комсомольсько-моло
діжних колективів Олек
сандрії за почином слу
хачів гуртка «Конституція 
розвинутого соціалізму» 
фабрики діаграмних па
перів розгорнули соціа
лістичне змагання за пра-

практичної ео називатися бригадою 
імені 60-річчя ВЛКСМ.

Високу трудову й гро
мадсько-політичну актив
ність виявили слухачі 
гуртка «Політика КПРС — 
марксизм-ленінізм у дії» 
члени комсомольсько-мо
лодіжної бригади різаль
ників металу Леоніда Ар- 
теменка з ксвальсько-пре- 
ссвого цеху заводу «Чео- 
вона зірка». На одному із 
занять вони зобов'язалися 
виконати завдання чоти
рьох років п'ятирічки до 
60-річчя Ленінського КО/А-

сомалу, зекономити 50 
тонн металу зєедяки під
вищенню професійної 
майстерності. Слоей свого 
дотримали з честю. Деле
гат XVIII з’їзду БЛКСМ 
Леонід Артеменко рапор
тував про успішне вико
нання взятих зобов’язань.

Чимало яскравих сторі
нок у книгу боротьби за 
високий урожай комсо
мольського року вписали 
молоді трудівники села.

(Див. 2 стор.). І

Випускники. Фото В. КОВПАКА.

Вже ДИТИНСТВО 

вершником 
Спогад-пил здійме. 
Озирнулись вперше 

ми,---
А його нема... 
Білочубий буйнсчас, 
Де ж ти, де ж ти, де? 
В комсомольські будні 

нас 
Юнь дзвінка веде.

СТОРІНКИ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ БІОГРАФІЇ
Під таною назвою ство

рено книжкову виставку в 
читальному залі Кірово
градської районної бібліо
теки. Виставка складає
ться з нількох розділів. У 
першому, що зветься «Ве
ликий друг молоді»,* на 
чільному місці збірник тво
рів В. І. Леніна про стано
вище трудящої молоді при 
капіталізмі, про революцій
не виховання робітничої і 
селянської молоді і участь 
»ї о класовій боротьбі, про 
міжнародний революцій
ний рух молоді, про зав
дання радянської молоді і 
комсомолу. На полиці й ін
ші твори ленінської спад-

щини і, зонрема, історична 
промова вождя на III з’їзді 
РКСМ «Завдання спілок 
молоді».

В розділі «Разом з пар
тією на труд і на подвиг» 
читач знайде збірник тво
рів Л. І. Брежнєва «Моло
дим будувати комунізм». 
До книги включено цілком 
або частново доповіді і 
промови Л. І. Брежнева, 
що служать вірним дорого
вказом для нашого моло
дого сучасника.

Не одну цікаву сторінку 
з легендарної біографії 
комсомолу можна віднайти 
також в розділах «Ішла 
війна народна» та «Юність

в шинелі фронтовій». Тут і 
книга нарисів «Вожаки 
комсомолу» про чудових 
діячів ленінського комсо
молу Лізу Пилаєву, Ра- 
фасля Хітарова. Миколу 
Чапліна та інших, і розпо
віді про юних підпільників 
та партизанів і. звичайно 
ж, улюблена книга комсо
мольців — роман М. Ост- 
ровського «Ян гартувалася 
сталь».

Т. П И РОЖЕН КО, 
завідуюча читальним 
залом Кіровоградської 
районної бібліотеки.
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ПАШКИ І ПРОРАХЇНКИ
I

I (Закінчення.
ГІоч. на 1-й сгор.).

Так, слухачі гуртка «Полі- 
! тика КПРС — марксизм- 

ленінізм у дії» члени ком
сомольсько,- молодіжного 
колективу тракторної

_ бригади № 1 колгоспу
[ імені Ватутіна Кіровоград

ського району взяли 
І вищені соціалістичні'
я бов'язання: одержати
■ 75 центнерів кукурудзи

гектара, 
и закінчити до
Я СЬКОГО ювілею. онаменпи,
| що майже в усіх районах

і області молоді хлібороби
| шефствують над вирощен

ням кукурудзи.

(Єдність теорії з розв’я
занням практичних зав

дань спостерігається з ді
яльності багатьох комсо-

, мольських пропагандистів 
області; Л. О. Кудіиової— 
економіста Онуфріївсько- 

Іго районного об’єднання 
«Сільгосптехніка», 
Цяпкала — лікаря 
української районної 
карні, М. І. Шеремет — 
директора Василівської се- 

■п редньоі школи
я нецького району

Ефективності 
і вони досягають
І танням методу практичних
■ завдань, активних форм

проведення занять: Ле- 
I пінських уроків, диспутів,

зустрічей з ветеранами 
війни і праці, передовика
ми виробництва і т. д.

Тим часом 'проблему 
підвищення ефективності 
політичного навчання мо- 

л лоді не можна розв'язу-
□ ваги тільки вибором фор-
■ ми, методу навчання. По-

I трібна всебічна теоретич-
я на і практична підготовка

пропагандистських кадрів. 
І Багаторічний стаж ком

сомольських пропагандис
ті» С. П. Авраменка — 
технолога заводу «Черво
на зірка», М. Д. Ящурин- 
ської — завуча Черво- 
ненської школи Гайворон- 
ського району, Н. І. Попо-

під
зо
ле 

з 
польові роботи 

комсомоль- 
Знаменно,

п. г.
Ново-

лі-

Бобри- 
га інших, 

а роботі 
викорис-

вої — секретаря дільнич
ної парторганізації кол
госпу .Імені Шевченка 
цього ж району свідчить 
про ге, що майстерність і 
досвід приходять з рока
ми. Але є ще чимало про
пагандистів, стаж яких ви
мірюється одним-двома 
роками. До речі, в нашій 
області кожен п’ятий ком
сомольський пропаган
дист — новачок.

Не випадково Будинок 
політосвіти обкому Ком
партії України та обком 
комсомолу двічі органі
зовували курси для про
пагандистів, що працюють 
перший рік. Традиційними 
стали відкриті заняття в 
Олександрівському, Боб- 
ринецькому, Гайворонсь- 
кому районах. Розв'язан
ня питань кваліфікованої 
підготовки пропагандист
ських кадрів — у невтом
них пошуках, творчості 
самих пропагандистів,
мостійній роботі над со
бою. Важливо також 
стінно дбати про підготов
ку резерву комсомольсь
ких пропагандистів. На 
жаль, чимало комітетів 
комсомолу не приділяють 
належної уваги інституто
ві заступників пропаган
дистів. Не налагоджено 
підготовки майбутніх про
пагандистів на факульте
тах громадських професій 
вузіз Кіровограда. І, на
решті, є ще один невико
ристаний резерв у підго
товці пропагандистських 
кадрів. Це — цілеспрямо
ваність навчання

са-

по-

слухачів 
семіна- 
те, щоб

на теоретичних 
рах. Ідеться про 
кінцевою перспективою 
навчання найбільш актив
них слухачів на семінарах 
стала пропагандистська 
робота. Поки що трапля
ються серйозні прорахун- 
ки в доборі комсомольсь
ких пропагандистів у Ле
нінському (м. Кіровоград), 
Маловисківському, Ново- 
архангельському та інших

районах області.

ОКРЕМІ 
активі 

що 
процесу залей ить 
дусім
Так, від пропагандистської 
майстерності залежить ба
гато що, та далеко не все. 
Результати соціологічного 
дослідження, проведено
го з гуртках і на семіна
рах Кіровограда, Олек
сандрії, Гайворонського 
району, свідчать, що не
доліки зумовлені перш за 
все недостатньою робо
тою комсомольських ко
мітетів. Давайте подумає
мо над тим, що більше по
ловини опитаних слухачів 
не діставали ніякої допо
моги від комсомольських 
організацій у політназчан- 
ні. Кожний четвертий гурт- 
ківець сказав, що ця до
помога зводилась до на
гадування про чергове 
заняття. Лише п ять про
центів слухачів відзначи
ли, що звіти про їхнє нав
чання слухали на засідан
ні комітетів комсомолу, на 
комсомольських зборах. 1 
тільки деякі повідомили, 
що у них перевіряли 
дення конспектів.

Іноді в комітетах 
сомолу взагалі нема 
ного обліку загальноос
вітнього, політичного й 
економічного навчання. 
Це призводить до того, 
що ще значна частина ро
бітничої молоді ніде не 
вчиться.

Наведені факти підка
зують нам шляхи вдоско
налення політичного нав
чання молодих трудівни
ків. Треба наполегливо 
гюліпшузати організаційну 
діяльність комсомольських 
комітетів у цьому питанні. 
Деякого досвіду тут набу
ли комсомольські органі
зації Ульяновського райо
ну. На комсомольських 
зборах регулярно обгово
рюють питання політично
го гарту юнаків і дівчат. 
Райком комсомолу прак-

комсомольські 
активісти твердять, 
якість рчвчального 

пере
від пропагандиста.

не- 
уваї у 

під-

ве-

ком- 
точ-

тик/є оператизне збиран
ня інформації про занят
тя, що відбулися. Важли
вим інструментом контро
лю за ходом навчальної о 
процесу в питаннях змісту 
і методики стали перевір
ки занять членами район
ної методичної ради ком
сомольського політназ- 
чання. Створена система 
роботи дає змогу Улья
новському райкомові
ЛКСМУ, комітетам комсо
молу вчасно усувати 
доліки, зосередити 
на вузлових питаннях
вищення ефективності ло- 
літнавчання. У квітні цього 
року Будинок політосвіти 
обкому Компартії України 
та обком комсомолу про
вели семінар голів місь
ких і районних методич
них рад по політначчанню 
молоді на базі згаданого 
район у.
ц ЩьИВАЮЧИ підсум- 
■■ ки навчального року, 

хотілося о відзначити 
зміцнення навчально-ма
теріальної бази. В ряді 
районів ооладнують Разо
ві кабінети комсомольсь
кого полігнавчання, куточ
ки комсомольської політ
освіти, поповнюють арсе
нал технічних засобів про
паганди. І все ж навчаль
но-матеріальна оазз в Іо- 
лован чеському, Ноаі ород- 
ківському, Онуфрпвсько- 
му районах, як 
слаока. заняття 
жди проходять 
підготовлених
нях, /мало наочності, 
ханів не забезпечують по
грібною літературою. В 
цьому зв язку треоа звер
нути увагу на контакти з 
місцевими біЬлютеками.

В окремих міськкомах, 
райкомах комсомолу че
кають якихось наднових 
порад методичних розро
бок з вищестоящих КОМ
СОМОЛЬСЬКИХ органів, за
буваючи про використан
ня наявних можливостей, 
впровадження відомого 
досвіду. Наприклад, про-

I раніше, 
не зав- 

у добре 
приміщен

ої у-

тягом двох з лишком ро
ків не узагальнюють до
свіду кращих комсомоль
ських пропагандистів у 
Зяам'янському, Доброзе- 
личківському, Новомир- 
городському та Устинівсь- 
цому районах.

Критично проаналізува
ти підсумки завершеного 
навчальної о року на ком
сомольських зборах, ак
тивах, засіданнях оюро— 
оОов язок кожного 
тету комсомолу, 
виявити недоліки 
щення, ЗДІЙСНИТИ 
щодо посилення 
ного гарту юнаків і дівчат.
‘Сьогодні немає важли

вішого завдання, ніж вив
чення документів ХУІІі 
з їзду ВлаСм, промови на 
цьому з їзді і енеральгіого 
секреіаря ЦП. Гіі ігС, І оло- 
ви і ірезндн верховної ґа- 
ди СґСґ Л. і. Ьрежнєза, 
його яскравих і Миттєвих 
книг «тала земля» та 
«відродження». Особли
вістю навчального року, 
що закінчився, є те, що 
баї ато гуріків і семінарів 
сьогодні продовжують 
свою роооту. Гпа їхній оазі 
проводяться 
урок «.завжди 
завжди 
даткові 
алах
з їзду, 
ні чигання по книгах 
Брежнєва. Ьлизоко двох з 
половиною тисяч слухачів 
гуртків і семінарів у літній 
період працюватимуть по- 
літінщорматорами та агі
таторами.

Багато комітетів комсо
молу разом з партійними 
комітетами вже сьогодні 
почали підіоювку до но
вого навчального року. Ь 
цьому — запорука успіш
ної роОоти комсомольсь
ких організацій по вико
нанню рішень XVIII з їзду 
влКс.м, по підготовці гід
ної зустрічі XI всесвітньо
му фестивалю молоді і 
студентів, 60-річчю Ленін
ського комсомолу.

комі- 
Важливо 

гз упу- 
заходи 

ПОЛІТИЧ-

JleHIHCbKMH 
з партією, 

з народом», до-
заняі гя по матері- 

КОМСОМОЛоСЬКОіО 
Г еро І КО-іІсі і р ютич- 

л. І.

М. ГАРБА, 
завідуючий відділом 
пропаганди і культур
но-масової роооіи об
кому ЛКСМУ.

I
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У старшокласників країни 
триває п’ята трудова чверть, 
ірудові об’єднання школя
рів працюють ка полях 1 
-рермах колгоспів і радгос
пів, на промислових підпри
ємствах. Про те, які ударні 
справи присвячують славно
му ювілею комсомолу учні 
нашої області, ро іпив.двіогь 
члени трудових об’єднань 
старшокласників.

ВАХТА А'
КЛИЧЕ В ПОЛЕ

Учнівська виробнича
бригада нашої школ-и звер
нулася до всіх школярів ра
йону з ініціативою; «куку
рудзі—комсомольську І/р- 
ооту». Ми ВЗЯЛИ ШефСіСО 
над вирощенням цієї сіль
ськогосподарської культу
ри. Це означає, що доіля- 
датимемо наші сто гектарів 
качанистої не тільки під «ас 
пересування в таборі, а 
протягом усього періоду її 
дозрівання. Самі й жнивува
тимемо, будемо боротись 
за bU-ценгнерний урожай. 
Крім того, на честь ьіі-ргічя 
ленінського комсомолу ми 
дали слово виростити на 
кожному з двадцяти гекта
рів по чотириста центнерів 
цукрових буряків, вирости
ти і здати державі п ятсот 
штук кролів, а також зато- -до. 
товити двісті іони грубих та 
соковитих кормів для кол
госпної худоои.

Л. КОНДРАТЕНКО, 
бригадир учнівсько» 
виробничої оригади 
Шині кінської серед
ньої НІКОЛИ.

Ком пані ївсьнпі район.

ДЕСАНТИ ТРУДОВ»
Трудове об’єднання учні» 

нашої школи нарахэзус УО 
чоловік.

П яту трудову чверть МИ 
розпочали з місцевому кол
госпі імені Леніна. 8же про
пололи 200 гектарів соняш
ників, буряків, кукурудзи. 
Старшокласники прийдуть 
працювати на комбінат хлі
бопродуктів. Під часини» 
хлопці трудитимуться на пе
ревезенні хліба, на токах 
господарства. А коли наста
не час збирання і перероб
ки цукрових буряків, наші 
трудові десанти матимуть- 
нозу адресу — цунроком- 
біяат. $

Н. БОНДАРЕНКА 
член трудового об ед-

УРОЖАЙ-78: ГОТУЄМОСЬ ДО ЖНИВ

ПОФАРБОВАНИЙ брак

На полях області тужавіє дорідне пшеничне колосся, 
тягнеться до сонця кукурудза, буйно росте городина. 
Бо вчасно й добре посіяли ранні й пізні культури гос
подарі поля У цьому їм допомогли трудівники заводу 
«червона зірка». З початку третього року десятої п’я
тирічки червомоторівці випустили майже 39 700 зер
нових, кукурудзяних і овочевих сівалок. Продукція 
заводу иде в різні куточки нашої Батьківщини за 
інші країни світу.

і ■.
знімну; до відправки підготовлено, нову 

партію сівалок.

(Рото 3. КОВПАКА.

Ще й нині з серцем згадує минулорічні 
жнива ветеран механізаторів ки.ігиліу 
«Октябрь» Зна.м 'янського рай . Дакар 
Федорович Вискуб. Як ііін гиді інівашя 
на ремонтників. Ізо в гарячу пору імуше- 
ьнй був до гвинтика перебирай, подріб- 
шовач комбайна, щойно одержаний з ре
монту у Петрівському районному об'єд
нанні «Сільгосптехніка».

А колега Биеку ба В. М. Бу.т» хович по
ставив годі на свою «Пиву» двигун, від
ремонтований у Трепівському Н-ІДДІ.ІЄІІІЧ 
«Сільгоспіехніки». Не встиг скосити й 80 
гектарів хліба, як відмовила паливна 
система. 1 ось така потужна м.ііпшіа про 
стояла аж до збирання соняшнику, коли 
одержали інший двигун.

Не в одному колгоспі і не в одному ра
йоні скаржилися й на ремонтників До- 
линського районного об'єднаний та Ьра- 
толюбівсьиого відділення (Дотинського 
району) «Сільгосптехніки», де ремонту
ють хсдові варіатори й коробки передач 
номбайніз. Недобра слава йде й про Но 
востародубівське відділення «Сільгосп
техніки», де лагодять силосозбиральні 
комбайни КС-2,6.

— Одержала ми якось машину звідти, 
після ремонту, звичайно — розповідає 
головний інженер колгоспу «Октябрь» 
В. М. Решетняк. — Зверху аж вилиснус 
свіжою фарбою, а коли пильніше приди
вилися. виявилося, що там тільки транс
портер замінений. Зате фарби >-е пошко
дували, фарба там — не дефіцит.

Можна було б і не наводити цих при
кладів — мовляв, діло минуле. Але біда * 
тому, що наближаються жнива, а три
вожні сигнали з колгоспів на адресу ра
йонних об'єднань і відділень -Сільгосп
техніки» продовжують надходити. Так. у 
тому ж колгоспі «Октябрь» дгя готовнос
ті комбайнів (їх усього 15) не вистачає 
чотирьох комплектів ходових пасів.

Із дванадцяти акумуляторів, заряд
жених у Трепівському відділенні, шість 
виявитись непридатними для роботи. До
велося відправляти назад.

Не вистачає в господарств: метале
вої сітки, щоб- привести б иа.ісжі’їнї 
вигляд' р’іікіг для транспортування'по-

дрібненої соломи. Ще з січня цього року 
в майстерні Цибулівського (Олександ
рійський район) відділення «Сільгосптех
ніки» перебуває КІР-1,5 — потрібна в 
го/нсдарстві машина. Ллє коли її пола
годять, ніхто нічого певного сказати не 
може.

— Це лише кілька штрихів «готовнос
ті» ло збирання врожаю в одному з кол
госпів. А скільки таких фактів недбалос
ті, байдужості ремонтників набереться в 
інших господарствах району?

Тим часом у постанові ЦК КПРС і Ради 
Міністрів СРСР «Про додаткові заходи по 
забезпеченню збирання врожаю, заготі
вель сільськогосподарських продуктів і 
..ормів у 1978 році та успішного прове
дення зимівлі худоби а період 1978 — 79 
ро.чу» підкреслюється, що поряд з усіма 
партійними й радянськими органами, ря
дом міністерств ґ відомств виробничі під
розділи «Сільгосптехніки» на місцях не-* 
суть відповідальність за долю врожаю, 
зобов язані надати колгоспам і радгоспам“- 
якнайбільшу допомогу з тим, щоб урожай 
третього року п’ятирічки був зібраний в 
максимально короткі строки і без втрат.

З кожним роком на збиранні врожаю 
працює все більше комсомольсько-моло
діжних екіпажів. Звісно, як прикро моло
дим механізаторам, що свої перші жнива 
не зможуть провести найефективніше.

Що ж па це скаже молодь районних 
об’єднань «Сільгосптехніки»? Чи не пора 
ЇЙ ВЗЯТИ ПІД СВІЙ контроль якість ремонт
них робіт, а потім систематично цікави
тись, як полагоджена ними техніка пра
цює На ХЛІОИНХ l!HI!3XJ

Очевидно До.іинськомV, Олександрій
ському, Петрівському райкомам та Зна- 
м ямському міськкому комсомолу необ
хідно приглянутись до діяльності пер
винних комсомольських орі анізацій під
розділів «Сільгосптехніки» з питання бо
ротьби за якість ремонту, зроби ні з цьо
го відповідні ВИСНОВКИ.

р. МАРЧЕНКО.

напни школярів Ново- 
українсько» середньої 
школи № 4.

Шля X 
«ШМИГН 

т
«ЗМАГАННЯ
В ГОЛОВНИХ
ВИМІРАХ»

У статті під таним заго
ловком («Молодий комунар» 
за 21 лютого) йшлося про 
недоліки в роботі комітетів 
комсомолу і господарських 
органів по організації соціа
лістичного змагання молоді. 
Як повідомив редакцію пер
ший секретар Бобринецько- 
го рамному комсомолу Я 
Д. ЗАМША, стаття була об
говорена на загальних ком
сомольських зборах кол
госпу імені XX з'їзду КПРС 
з участю членів правління 
колгоспу та секретаря парт
кому. Критику визнано пра
вильною. Уже в даним час 
вживаються заходи щодо 
поліпшення умов поаці, по
буту і відпочинку МОЛОДІ.

Для молодих сімей у КОЛГОС
ПІ споруджується шість жит
лових будинків. Пожвави
ла роботу рада частавнинів, 
яку очолює Герой Соціаліс
тичної Праці С. О. Гончарно. 
Наставників закріплено за 
кожним молодим механіза
тором. На засіданні правлін
ня колгоспу вирішено забез
печувати молодих трудівни
ків новою технікою.

Багато питань виховної 
роботи з молоддю, як зазна
чає перший секретар райко
му. не вирішувалися з вини 
комітету комсомолу госпо
дарства і, зокрема, через па
сивність його колишнього 
ватажна В. Киоюшок. Де- 
тально вивчивши стан справ 
у комсомольській організа- 
нп »ОЛГОСПУ 'мені XX з'їзду 
КПРС, бюро райкому НОМСО- 
молу визнало недоцільним її 
дальше перебування на цій 
носаді. На комсомольських 
зборах колгоспу секретаря 
первинної комсомольської 
організації було переобрано.
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Веселка сонячного дня
Звітують про свою зви

тяжну працю переможці 
соціалістичного змагання 
на честь Дня радянської 
молоді комсомольсьно-мо- 
лод і ж на колона локомотив
ного депо станції Помічна 
(нерівний А. Спориш, груп
комсорг А. Накушенно), 
комсомольсько - молодлк-

на тракторна бригада кол
госпу імені Горького
(бригадир І. Поліщук, 
групкомсорг В. Романов), 
комсомольсько - молодіж
на група молочнотовар
ної ферми імені Кар
па Маркса (групкомсорг 
Т. Шехтер), шофер кол
госпу ім. Свердлова
А. Митьнов, тракторист 
колгоспу «Правда» М. Пош 

Молодіжне свято цього 
червневого дня вигравало

тан, доярка колгоспу імені 
Свердлова М. Угрін, слю
сар районного об’єднання 
«Сільгосптехніка* Ю. Гон
чар та багато інших.

Лише в змаганні на кра
щого по професії в районі 
беруть участь близько 
5 тисяч молодих трудів
ників.

Вісім номсомольсько-мо- 
лодіжних колективів Доб- 
ровеличківки, знаменуючи 
ударним трудом 60-річчя 
Ленінського комсомолу, 
взяли на себе підвищені 
зобов'язання: виконати
план трьох років п’ятиріч
ки до 7 жовтня... 

дзвінким розмаїттям пі 
сень, народних танців, вір
шів. Особливий успіх ви
пав на долю наймолодшої 
учасниці святкового кон
церту шестирічної Нагаші 
Осетрової, яка прочитала 
гуморески українських ра
дянських поетів.

У барвистому орнаменті 

свята райдужно чергува
лись фрагменти обрядових 
сценок. Невимушено і май
стерно виконала роль Па- 
лажни Свиридихи учасни
ця художньої самодіяль
ності Гнатінського сіль
ського Будинку культури 
Таміла Кравченко в знаме
нитих «Гнатівських вечор
ницях». До речі, гостей 
щедра господарка частува
ла смачними варениками, 
які тут же зготували умілі 
куховарки.

Весело і заповзято ви
гравала троїста на «Лип- 
нязькому весіллі», яке від
творили в народних обра
зах аматори сцени села 
Липняжки.

Жанрова палітра свята 
молоді добровеличківців 
була надзвичайно різно
манітна і яскрава: спор- 
ивні змагання, де на 
ерць виходили борці пря- 
ю на зеленому нилимі 
■раеи, матч з футболу, 
ітрільба, конкурс рибалок 

і т. п.
Цікаву інсценіровку здійс

нили учаснки художньої 
амодіяльності районного 

Зудинку культури, пона-

оді

Минулої неділі близь
ко 5 тисяч юнаків і дів
чат зібралися на межі 
колгоспів «Правда» і 
«Україна». Здавалось, ве
летенський разок живо
го намиста розсипався по 
зелених пагорбах, роз
фарбувавши їх кумачем 
прапорів, гаптуванками 
національних костюмів, 
різнокольоровими стріч
ками, квітами. Під звуки 
променистих фанфар 
завмирають в рівній ше
рензі прапороносці, кра
щі молоді трудівники 
Добровеличківського ра
йону... Так почалося ра
йонне молодіжне свято. 

завши фрагмент народної 
обрядовості «Гей, на Івана, 
гей, на Купала!»

Багатогодинна концерт
на програма перегорнула 
перед глядачами сторінки 
народних і естрадних пі
сень, іскрометних танців, 
гуморесок, усмішок. В кон
церті взяли участь артисти 
обласної філармонії і учас
ники художньої самодіяль 
ності Кіровоградського Бу 

динну нультурй імені Ка- 
лініна.

Змістовний відпочинок, 
дзвінкоголосе свято перед 
відповідальною порою ро
ку — жнивами, організу
вали Добровеличнівсьнии. 
районний відділ культури 
разом з райкомом комсо
молу.

В. ГОНЧАРЕНКО. 
Фото В. КОВПАКА.

□

ЦЬОГО року виставою драматичного 
гуртка дитячого сектору Палацу 

культури імені Жовтня «Обеліск» 
Г Мамліна (режисер Л. Федченко) роз
но і їло. я ХІХ театральне свято Кірово- 
Гр?ДЩИІ1(І.

«97» М. Куліша (режисер П. Кузьмен
ко) — вистава драматичного колективу 
Рнуфріївцького районною Будинку 
культури. Вона переносить глядача в да
лекі роки боротьби нашого народу з 
куркулями і бандитами. Там усе ясно і 
зр.зуміло: Гиря — ворог, у нього своя 
мета, він .пою ненавидить Радянську 
владу, він би роздер усіх її прихилиш- 
кін Така ж напружена боротьба не на 
житія, а на смерть і в «Синіх росах» 
М Зарудного (Палай культури шахти 
«Свіїлодільська» з Олександрії), в «Трн- 
б'<іі;і • А Макайоика (Олександрійськім 
РБК). Так, театр викликає глядача па 
відверту розмову, закликає, виховує. 
«Дарую тобі кохання» В. Гроховськрго і 
Є Га.щпериної (режисер Б. Садовська) 
у постановці самодіяльного народного 
театру музичної комедії Будинку куль
тури імені Ка.ііпіна веде відверту мову 
про чисті стосунки МІЖ МОЛОДИМИ ЛЮДЬ
МИ, світле кохання.

Хоча п’єса В. Мнцка «Не називаючи 
прізвищ» (режисер Т Кравченко) напи
сана півтора десятка років тому, але 
Олександрійський самодіяльний народ- 
Н'її театр їй знайшов сьогоднішнє зву
чання. 11а жаль, зустрічаються іце в на
шому житті-хапуги Жори Поцілунки, 
Поеми та Бел пі, які йдуть на будь-що 
аби тільки жити в столиці. Діани, які, 
використовуючи високе службове стаио- 
вище чоловікіз. влаш;озують свою «цві- 
тущуіо жнеть».

Ян зазжди, вагомою, значною роботою 

на XIX театральній весні був представле
ний самодіяльний народний театр Палацу 
культури імені Жовтня. «Солдатська вдо
ва» М. Анпілова (режисер М. Барський) — 
це розповідь про долю радянської жінки, 
яка винесла тяжкий тягар Великої В.т- 
чизняної війни. Вистава захоплює, хви
лює, стверджує велич нашого народу, 
якому не страшні ніякі випробування.

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА 
ТЕАТРАЛЬНА

БЛИЗЬКО ДВОХ ДЕСЯТИЛІТЬ У КІРОВОГРАДІ 
ПРОХОДИТЬ ТРАДИЦІЙНА ТЕАТРАЛЬНА ВЕСНА- 
КОНКУРС САМОДІЯЛЬНИХ НАРОДНИХ ТЕАТРІВ 
ТА КРАЩИХ ДРАМАТИЧНИХ КОЛЕКТИВІВ ОБ
ЛАСТІ.
Ми вже згадували в попередніх мате

ріалах про студентські театри — педаго
гічного інституту імені О. С. Пушкіна та 
інституту сільськогосподарського маши
нобудування. Дійсно цікаві колективи. 
Щоправда, аматори педінституту давні 
учасники театральної весни і вже зміни
ли декілька поколінь студентів, машино
будівники ж — дебютували цього року.

Всього в ХІХ театральній весні взяли 
участь 17 театральних колективів. Слід 
відзначити той поштивішії факт, що в 
конкурсі крім районних, міських будин
ків культури, взяли участь драматичні 
гуртки сільських клубів.

Ці ого року були учасниками теа граль
ної весни драматичні гуртки ІІопопразь- 
кого СБК Олександрійського району, Ве- 
лкко-Чечелііиського СБК ііовгорадкії»- 

ського районе, Мощенського СБК Гаиво- 
роьського району.

Вагомий внесок у 
ноіо театрального 
вносять професійні 
актори, художники

розвиток самодіяль- 
мистецтва області 
театри. Режисери, 
постійно надають

консультації керівникам колективів з 
різних пиіаиь постановки вистав, вибору 
репертуару тощо.

Наказом по обласному управлінню 
кулі тури при музичіїо драмаїичному те
атрі імені М. Л. Кроіініи^іці.кого створе
но чотири геаіріі-супу пінки на базі дра
матичних колективів Сні їловодського, 
Оиуфріївського, І Іовоукраїнського та 
Маловискіиського районних будинків 
культури. Створення гсаірів-супутннків 

♦ передбачає надання методичної і прак
тичної допомоги визначеному колективу, 
яку здійснює постійно закріплений фахі
вець професіонального театру. Шефами 
вище згаданих колективів призначено 
М. В. Гіляровськога — заслуженого дія

ча мистецтв УРСР, Л. 11. 'Гімош — на
родну аріисіку УРСР, О. II. Бондаря —• 
заслуженого артиста УРСР, Сподіває
мось, що такі шефи зможуть вивести са
модіяльні колективи до почесною звання 
«самодіяльний нароДіїиіі театр.».

На Кіровоградщин; партійні, радянські, 
культосвітні заклади надають особливої 
ваги розвиткові самодіяльного театраль
ного мистецтва. Проте цього не можна 
сказати про Зкам'янський, Гслованів- 
ський, Петрізський, Устинівський райо
ни. Вже протягом оагатьох років їхні 
драматичні колективи не баруїь участі 
в театральних веснах.

В минулому році у З.льшанськом/ ра
йоні було створено випускниками заоч
ного відділу Слександрінсьного культ
освітнього училища два драматичних 
гуртки, які показали хороші вистави, га 
через недбальство районного відділу 
культури, заявки на участь цих коленти- 
єів у ХіХ театральній весні не були пода
ні, і вони не взяли участі в конкурсі.

Боляче за аматорів Новоархангельсько- 
го району. Районний відділ і районний 
Будинок культури навіть не сповіщають 
сільські клуби про обласні конкурси І 
вони дізнаються про це з газет (лист 
тов. В. А. Положаєчка зі Скалівських ху
торів). Та й у самому районному Будин- 
ну культури зник чудовий нолектив, який 
уже був на порозі визнання.

У другій половині 1978 року в район
них Будниках культури збільшиться 
шіат на одною методиста. Цс місце ііо-
віпіеіі зайняти саме методист тез і пально
го жанру, бо ця посада гут шійпсдбхід- 
ніша.

Колективи роз'їхалися на місця. Зараз 
гони показують свої конкурсні виставні 
готїюпся до свята тсаіральпого мне- 
теціва, яке відбудеться за традицією у 
вересні, і думаюіь про ювілейну двадця
ту «Весну». Творчих вам пошуків, ціка
вих знахідок!

Г. ВОЙЧЕНКО, 
старший методист обласного 

Буднику народної творчості.



4 сшор „З&ОЛОДжА KOMJTS*pr< і ляпея 1&78 року

МОЛОДА
ПОЕЗІЯ
УКРАЇНИ

У нашому місті побував лауреат Республіканської комсомольської премії 
ім. М. Островського київський поет Володимир Забаштанський. Перед від’їздом він 
завітав до нашої редакції і запропонував кілька власних поезій

Володимир Забашіанський народився в робітничій сім’ї на Вінниччині. Працював 
бутомолом в кар’єрах, кочегаром на цукровому заводі, робітником на будові. Внаслі
док нещасного випадку втратив очі та руки. Закінчив Київський державний універ
ситет ім. Т. Г. Шевченка.

Аетор поетичних збірок < Наказ каменяріе», < Віра із людину», «Моя вузькоколій- 
на», «Гранітні нраплі» та ін. Лауреат Республіканської комсомольської премії 
ім. М. Островського. Член Спілки письменників СРСР.

Володимир Забаштвнський

Розмова з Миколою Островським
Чуєш, брате. — одного ми духу, 
Кореня того ж — ПОДОЛЯКИ. 
Випало одну бороть недугу. 
Поговорим про життя, роки.
Вибачай, цигарку візьму спершу...
Пі, не дрейфлю —■ звичка вже така. 
Що важка стезя моя — не тверджу.
Твердити боюся, шо н легка.
Так. твої слова, звичайно, чисті — 
Зронені крап- шш на листву.
Не тобі завдячувать — Вітчизні — 
Тим. то я працюю і живу.
Ну, гаразд Єлсїтп не буду.
Пізнаю тебе, більшовика. 
Зводимо задуману споруду 
Ралом,краном крнпею рядка.
Комсомол г.ід БАМу до КамАЗу 
Славиться в роботі, боротьбі.
Дехто, правда, полюбляє фразу —
Опіум рожевий, далебі. 
Дразоманів меншає щороку. 
Скільки їх на частки не дроби.
З колії вузької на широку 
Перейшов давно експрес доби. 
Тільки б не були в собі рабами! 
Що незвичні бороди й чуби — 
То не страшно, браге: під чубами 
Тільки б не повужчали лоби ..
Тільки б спскій целофаном льоду
Не окутав їхньої душі.
Прагнучи своїх орбіт польоту.
Тільки б не збивались на чужі. 
Тільки еміли б розпізнати зраду, 
Щоб тихцем у хату не вповзла.
Часом роювать к.іипксм за правду 
Легше, ніж пером супроти зла.
Не тривожся' нарікать не буду: 
Не пасує нам — більшовики!
Зрештою, задуману споруду 
Зводимо -- і зводим навіки.

Де крізь тишу г.іуху понад сосни у синь 
Циркулярки пускають дзвінку волосінь. 
Туї морозів ходою не ступати, 
У пальті можеш врізать і дуба ти. 
Бо крицево дзвенять і:а морозі гілки 
І ламаються цвяхи, немов сірники. 
Тут всі будні звичайні до подиву. 
Проте кожен рівняється подвигу. 
Тільки думать про це тут немає коли. 
Тут роз.хащуй тайгу і дорогу стели. 
Тут працюють рсками — не ліктями. 
Хоч є гострі проблеми з конфліктами. 
Туї за вірші, то ми наробили про БЛМ, 
Ну немов за обман, було соромно нам. 
Врешті їхав тули я із лхмоіо. 
Що прощаюся з болем і сіумою. 
Та сіл болю, мабуть у житті не 
Після БАМу взялось іще дужче 
Я тим болем живу і все згадую. 
Як були ми на БАМі бригадою. 
Лиш не можу добуть слів такої
Щоб у скипель зігріть хлопців серед тайги.

втекти, 
пек ги.

снаги.

1 липня

Снага слова
Щось на грядку згадок я занадився, 
З тихим болем езоїм закімпатився, 
Закабіииася в біле авто від жури. 
Світ мінявся і мінилися кольори. 
Кожну згадку, па грядці побачену. 
Брав, немов картоплину побабчену, 
На торішній ріллі у далекі роки. 
Наче лінія, тоді мені бляклії рядки. 
Скрушно кинув об землю я шапкою 
Та й ступаю тайгою ошатною.

Древо роду
То прадіди мої за баштанами 
Піл пралісом на белебпі жили.
Багаті полотняними штанами 
і виводком забтшта’нят були.
Мов рекрута, горбок вітри постригли, 
Біліли віддалік беріз хребти, 
і "елеціио забризкані по стріхи
Стояли вікнами па схід чаги. 
Гребінки. ЖИТНІМ!! К'.лями вшиті, 
Любили чорпогузн-літупи.
Русалок парубки ловили в житі
1 під вінець вели їх восени. 
З’явилось на могутнім древі роду 
Топке ГІЛЛЯ З ДОЛОНІ камп лпетви. 
Воно ховалося під кропу горлу 
Віл злого буревію татарви. 
Проте беручкісті мали розхмоізу, 
Косою предки й шаблею могли. 
Жінки перчили, крім борщу, й розмову, 
Завжди рум’янощокими були.
Діди не спромоглись на куці класи, 
Зате стелить вдалися гак соту. . 
Па кросах кам’яні фортеці класти, 
Що лосі голову гад тим сушу. 
До правди прагнули, не знавши шляху. 
Як в темпу воду з кручі сторчака 
Діди з Богданом кі дались на шляхту 
Та й виринали аж ч Кармелюка. 
То сипьозорі предки з небозводу 
Вдивляються v шал мойого дня: 
Була. не покруче м на древі роду 
Росте далеке їх забашганя?

Нещодавно в Будинку 
культури імені Калініна ор
дена «Знак Пошани» заво
ду транторних гідроагрега
тів імені XXV з’їзду КПРС 
відбулося вшанування за
служеного самодіяльного 
ансамблю народного тан
цю УРСР «Ятрань». Колек
тиву було вручено Диплом 
лауреата і велику золоту 
медаль, якими його нагоро
див Всесоюзний оргкомітет 
по проведенню Всесоюзно
го фестивалю самодіяль
ної художньої творчості 
трудящих, а також Диплом 
лауреата республікансько
го оргкомітету.

Керівника ансамблю на
родного артиста УРСР 
А. Кривохижу Всесоюзний 
оргкомітет відзначив Дип
ломом лауреата і малою 
золотою медаллю.

Фото С. КОВПАКА.

В Кіровоградському обласному Будинку вчителя 
відбувся літературний вечір, присвячений 80-річчю 
від дня народження відомої української поетеси 
Олени Журливої.

На вечорі лунали вірші О. Журливої, її улюблені 
пісні, тощо. Члени обласного літоб’єднання Віктор 
Погрібний. Валерій Гончаренко, Вячеслав Сокурен- 
ко і Георгій Шевченко прочитали свої вірші.

Про творчу діяльність і незабутні зустрічі з 
поетесою розповіли кандидат філологічних наук 
А. П. Бойчук, письменник В. О. Базилевський, 
вчитель Я. І. Ксзуля.

На вечорі був присутній завідуючий відділом 
пропаганди І агітації обкому Компартії України 
І. П. Оліфіренко.

На знімну; під час урочистого вечора.
Фото В. КОВПАКА.

К и фото: А. М. КРИ 
ВОХИХКА в колі своїх вихо
ванців.

Наша адреса і телефони!
Газета виходить 
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«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ г. Кировоград. 
Газе і а псчаїаеіся 

па украинском языке.

316050 ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря те відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу «ій- 
Сі-ксво-патріотичногс еиховання та сперту — 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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ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 
«Час». 8 35 — Гімнастика.
8.55 — «Виставка Буратіно».
9.25 — «Для вас, батьки».
9.55 — «Ранковії пошта».
10.25 — Док. телефільм «Ан- 
дреїч». 11.00 — Фільм для 
дітей «Таємниця гірською 
підземелля». 12.15 — Чем
піонат СРСР із стрибків у во
ду. 12.45 — «.Здоров’я». 13.30
— Тираж «Спортлото». 13.40
— «Край наш». «БАМ учора
і сьогодні». 1 1.15 — «Сьо
годні — Міжнародний день 
кооперації». 15.00 — «За ва
шими листами'. Музична 
програма до Міжнародною 
дня кооперації. 15.45 —
«Людина. Земля. Всесвіт». 
16.15 — Мультфільми. 16.45
— Бесіда па міжнародні те
ми політичною оглядача га
зети «Правда» ІО. О. Жукова.
17.30 — Щоденник VI Між
народного конкурсу ім. II. І. 
Чаііковського. 13.00 — Нови
ни. 18.15 — «Наш огляд». 
19.00 — Футбол: < Чорномо
рець» — ЦСКА. 21.00 —
«Час». 21.30 — Концерт
лауреатів XIV Міжнародного 
фсстпвплю естрадної пісні 
«Золотий Орфсіі». ііо закін
ченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Новини. 10.15 — «Полудень 
п’ятирічки». Репортаж з до
нецької шахти «Трудівська».
10.30 — Концерт. 11.15 — 
«Полудень п’ятирічки». Ре
портаж з ланів Дніпропет
ровщини. 12.10 — «Поезія». 
«Труд переростає у красу». 
12.35 — Телефільм «Кость 
Барабаш із 10 «Б». 13.45- — 
«Полудень п’ятирічки». Ре
портаж з металургійного 
заводу «Загіоріжсталь». 1-1.00
— «З піснею в життя». Зу
стріч молодих митців рес
публіки із студентами й 
учнями профтехучилищ міс
та Києва 15.05 — «Полудень 
п’ятирічки». Репортаж з 
Львівського автобусного за
воду. 15.20 — «Пісні юності». 
Антологія молодіжної пісні. 
15.45 —«Вітчизно моя неозо
ра». Кіноогляд. 16.45 — «По
лудень п'ятирічки». «В ро
бітничій сімї«. 17.00 — «Му
зична пошта ударникам п’я- 
тирічки». 18 00 — «Полудень 
п’ятирічки». Виступ члена 
Политбюро ЦК Компартії Ук
раїни. голови Укрпрофради 
В. О. Сологуба. 18.15 — Віс
ті. 19 00 — Футбол: «Динамо» 
(Київ) — «ІІахтакор». 20.45— 
«На добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.30 — Телефільм 
«Старі друзі». 1 і 2 серії. По 
закінченні — НОВИНІ!.

2 ЛИПНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 
«Час». *10.00 — «Служу Ра
дянському Союзу!». 11.00 — 
Телефільми для діток. 12.00 
— «Музичний кіоск». 12.39 — 
«Сільська година». 13.30 — 
Дж. Кіпті. «Любий баламут». 
Фільм.-вистава. 15.45 —
«-Міжнародна панорама». 
16.15 — «Сьогодні — День 
працівників морського і пін
кового флоту». 16.35—«Зпа-

ка часів війни». Фільм 2. 
18.00 — Повний. 18.50 — 
«Клуб кіноподорожей». 19.50
— С. Михалков. «Епігони 
бурчеллі». Тслсвндтпва. 21.00
— «Час ■ 21.30 -г На VI Між
народному коїіцурсі ім. II. І. 
Чайковсы.-ого.' ’; н‘.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Повніш. 10.15 — Програма 
до Дня працівників морсько
го і річкового флоту. 11 ЗО — 
Гандбол Жінки. «Спартак» 
іКнїв) — «Жальгіріс» (Кау
нас). 12.30 — «Доброго вам 
здоров’я». 13.20 — Для дітей. 
«Катруспн кінозал». 14.20 — 
«Слана солдатська». 15.20 — 
«Комсомольська традиція».
16.20 — «У світі рослин».
17.20 — До 75-річчя II з’їзду 
РСДРП. Фільм «Микола 
Бауман». 19.00 — Програма 
«Актуальна камера». 19.45— 
Телефільм. 20.00 — «Неділь
ний сувенір». 21.00 — «Час». 
21.30 — Фільм «Відвага».

З ЛИПНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 
«Час». 8.35 — Гімнастика.ШИ’ 
8.55 — Фільм «Познанські 
солов’ї». 10.15 — На VI Між
народному конкурсі ім. 11. І. 
Чайковського. За підсумка
ми 1 і 2 турів. 14.30 — Док. 
телефільм «Залізна форте
ця». 15.30 — <Спортивний 
клас». 16.15—«Мамина шко
ла». 16.45 — Народні мело
дії. Концерт. 17.00 — «Адре
си молодих». 18.00 — «Дічп, 
за днем». (К-д). 18.15 — «У 
кожному малюнку — сонне».
18.30 — «Щоденник VI Між
народного KOHKVPCV ім. II. І. 
Чайковського. 19.00 — «Рік 
третій — рік ударний». 
«Ефект львівського почину». 
В передачі бере участь пер
ший секретар Львівського 
обкому Компартії України 
В Ф. Добріш. 19.45 —
О. Островський. «Шалені 
гроші». Фільм-впстава. (21.00
— «Час»). По закінченні — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.По- 
K. т. Новини. 10.45 — К. т. 
О. Арбу.юв. «Чекання». Ви
става. 17.20 — К. т. Для ді
тей. «Зелений вогник». 18.00
— Естрадний концерт. 18.30
— Док. телефільм «Новоси
бірськ. Сторінки бГограФії». 
19 00 — К. т. «Вісті». 19.30— 
К. т. «Поезія». 19.35 — К. т. 
Док. телефільм. 19.45 — К. т. 
11а здобуття Державної пре
мії СРСР. «Знайомство 
зблизька». Розповідь про те
лефільм < Наподзцчгя рєеоС® 
люціе.ю» 20.45 -• ' Па добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час».
21.30 — К. т. «Корифеї укра
їнської оперної сцени». На
родний артист СРСР Б. Гми- 
ря. По зпкінУїЄЇЙн — К. т. 
новини.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
- - - --- ----------- — ■ . ---------- -

кіровоградське МІСЬКС 
середи« професійно-технічне 

уЧНсКИІЦе Ло 4г по підготовці 
шт.ііфіконайих робітників 

із середнього освітою
ПРИЙМАЄ НА 1978—1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
токар (строк навчання — 3 роки. Приймають чоло

віків і жінок з освітою 8 класів)
слюсгр-рсмоптник по ремонту промислового ус

таткування (строк нарчання — 3 роки. Приймають чо
ловіків з восьмирічною освітою),

слюсар-інструмєнтальник по виготовленню і ре- 
монту шгаллпів, пристосувань і прес-форм (строк 
навчання — 3 роки. Приймають чоловіків з восьми
річною освітою),

слюсар-сантехнік по монтажу систем опалення, во
допроводу, газопроводу та інших систем (строк на
вчання — 3 роки. Приймають чоловіків з восьмиріч
ною ОСЕІТОЮ).

Всіх учнів забезпечують триразовим харчуванням, 
обмундируванням і спецодягом. Крім того, бони 
одержують 33 проценти від зарплати під час вироб
ничої практики.

Вступників до груп слюсарів-сантехніків забезпечу
ють благоустроєним гуртожитком.

По закінченні училища есім випускникам видають 
диплом про середню освіту з присвоєнням розряду.

Ті, що закінчили училище з відзнакою, мають пра
во на сступ до технікумів і вузів поза конкурсом.

Початок занять з 1 вересня.
Вступники подають загву на ім’я директора, сві

доцтво про народження або паспорт, характеристику^ 
зі школи, свідоцтво про освіту, довідку з місця пр°^' 
живання, довідку про склад сім’ї, медичну довідку 
(форма № 286), 6 фотокарток розміром 3X4 см.

Приймання документів — щодня, крім неділі, а ® 
по 16 годину.

Адресо училища: м. Кіровоград, вул. Жовтневої 
революції, 30. Телефони: 7-25-91, 7-05-61.

ДИРЕКЦІЯ.
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