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ПРОДУМАВ, ЯКЩО ТИ ЗВАЖИВ, 
ЯКЩО МАЄШ МЕТУ...

па 
тканин.

колгоспу «Родина» 
їх вистачить 

шовкових

ф 73 тисячі дитячих колготків виготови
ли з початку року дівчата з Кіровоград
ської панчішної фабрики. Зекономлено 5 
тонн пряжі.

* ♦ ♦
ф 1400 кілограмів молока має па корову 

доярка колгоспу імені Щорса Ульяновсько
го району Галина Квашук.

* *
ф 1250 кілограмів коконів здали державі 

МОЛОДІ ШОВКОВОДИ К ■"'*.....
Онуфріївського району, 
виробництво 1750 метрів

* *
ф 44 тонни графіту 

комсомольсько-молодіжна ____
Максименка з Заваллівського графітового 
комбінату.

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

СРСР

Жі

(ТАРС).

НА СТУДЕНТСЬКОМУ 
МЕРИДІАНІ

* * *
ф Цикл пісень готує для агіткультбрига- 

дн Устииівського районного Будинку куль
тури місцевий самодіяльний композитор 
Григорій Босий. В його зошиті з’явилися 
записи творів про колгоспне село, МОЛО
ДІЖНИХ співанок.

Переможний рапорт складають молоді комбайнери Дочин- 
ЩИІІН комсомольському святу. Андрій Колісник і Микола Бта- 
годаренко скосили на звал 40 гектарів ячменю, розпочали ко
сити озиму пшеницю.

На знімку: и загінці — агрегат Андрія Колісника.

Фото В. КОВПАКА.

ВЕРХОВНОЇ РАДИ

ДИШЕ рік минув з того 
. часу, коли ці юнаки і 

дівчата приїхали на Ук
раїну, а хороших справ 
зробили багато. Працю
вали в Долинському ра
йоні на міжрайбазі, а 
сьогодні працюють на 
будівництві теплотраси 
заводу «Червона зірка». 
Хто ж вони — засмаглі 
юнаки і дівчата? Це — 
студенти Кіровоград
ського педінституту. Ось 
ми на будівництві:

— Ну ж справи, Іс- 
маїл? — запитуємо.

— Добре. Україна, як 
і Узбекистан, — теж 
тепла і теж будується.

Ісмаїл Ахмедов при
їде в Ташкент студентом 
другого курсу. Старанно 
працює не тільки він, а 
й всі його товариші. В 
усьому приклад подає 
Хазрет Халікназаров.

У них вже закінчилася 
сесія — заліки, екзаме
ни. Ось і вирішили сту-

денти: а що, як зробити 
ще один семестр — 
дружби, радощів, задо
волення від зробленого? 
В комітеті комсомолу ін
ституту підтримали. Тре
тій семестр — трудовий.

Вже не перший рік 
їдуть працювати студен
ти на новобудови Кіро
вограда й області. І всю
ди, де вони б не пра
цювали, — молодечий 
запал, студентський вог- 
ни<. їх знають і в Завал- 
лі на графітному, в Доб- 
ровеличківці на будів
ництві школи, в Ново- 
українці при споруджен
ні лікарні і житлових бу
динків. В цьому році на 
будівництво поїдуть 300 
студентів. Вони будуть 
працювати в Знам’янці, 
Кремгесі, Кіровограді та 
на багатьох інших об’єк
тах.

Два роки на будовах 
працювали А. Єфремов 
і М. Кузмінський. Нині 
вони — члени штабу сту
дентських будівельних 
загонів. Та не тільки бу
дувати, а й читати лекції, 
давати концерти для бу
дівельників — такий за
кон у студзагоні. Потра
пити в нього не завжди 
легко. Кращі з кращих 
поїдуть на будівництво. 
І, можливо, пройде рік 
чи два, і той же Микола 
чи Анатолій, Валентина 
чи Ольга прийдуть пра
цювати в школу, збудо
вану з їх участю.

Студентський штаб на
лагоджує зв’язки з буді
вельним студентським 
загоном «Карпати»
Львівського політехніч
ного інституту, що вже 
другий рік працює в на
шій області.

— Хороша праця в 
третьому трудовому —- 
це наш вклад у славну 
справу комсомолу, ■— 
говорять студенти.

Віталій БЕЗРЕКА, 
начальник штабу сту
дентських будівельних 
загонів.

КОНУ АКСМУ

25 червня в Москві відкрилась четверта сесія Вер
ховної Ради СРСР сьомого скликання.

Затверджено такий порядок денний:
1. Про стан медичної допомоги населенню і 

по поліпшенню охорони здоров’я в СРСР.
2. Про проект основ законодавства Союзу 

союзних республік про шлюб та сім’ю.
3. Про міжнародне становище і зовнішню 

ку Радянського Союзу.
4. Про затвердження Указів Президії Верховної 

Ради СРСР.
З доповіддю в першому питанні виступив міністр- 

охорони здоров’я СРСР депутат Б. В. Петровський. 
Він навів яскраві факти, які викликають почуття 
гордості за нашу соціалістичну Вітчизну.

— У нас па кожні 10 тисяч чоловік населення при
падає 25 лікарів. По забезпеченості лікарями СРСР 
займає перше місце в світі.

— Порівняно з дореволюційним періодом загальна 
смертність у країні зменшилась майже в чотири ра
зи (а дитяча смертність скоротилась більш як у 10 
раз), і тепер вона нижча, ніж в інших країнах зем
ної кулі.

— До революції середня тривалість життя робіт
ника і селянина лише трохи перевищувала 30 років; 
тепер середня тривалість життя людини в СРСР 
зросла до 70 років.

Все це — результат перемоги соціалізму, резуль
тат радянської системи охорони здоров’я людей, 
створеної з безпосередньою участю В. І. Леніна 
перші ж місяці становлення Радянської держави.

І ще кілька фактів.
— В царській Росії затрати на охорону здоров’я 

на рік, в розрахунку на одну людину, становили 91 
копійку. В нинішньому році ці видатки у нас (теж 
в розрахунку на одну людину) становитимуть бли
зько 34 карбованців.

— Всенародною пошаною і повагою оточене у нас 
материнство. В 98 випадках із ста роди приймають 
медичні працівники, а 91 процент родів відбуваю
ться в стаціонарних медичних закладах.

За радянські роки в країні ліквідовано такі небез
печні інфекції, як віспа, чума, холера, паразитарні 
тифи. Практично відійшли в минуле також малярія і 
трахома, ліквідовано поліомієліт, близька до лікві
дації дифтерія; різко знижено захворювання на бру
цельоз, коклюш, скорочуються ревматизм, туберку
льоз та інші хвороби.

В доповіді міністра поставлено конкретні завдан
ня дальшого поліпшення справи охорони здоров’я 
радянських людей.

Здоров’я радянської людини, продовження її жит
тя і працездатності, підкреслив Б. В. Петровський, 
нерозривно зв’язані з захистом природи, запобіган
ням забрудненню атмосферного повітря і водойм. 
Тепер ця проблема набирає першорядного державно
го значення. Природа прикрашає житгя людини, 
благотворно впливає на її здоров’я. Охорона при
родних багатств є надзвичайно важливою державною 
і громадською справою.

Багато важливих проблем треба розв’зати. Це — 
ще ефективніший захист продуктів від забруднення 
мікробами і шкідливими хімічними домішками; даль
ше підвищення санітарної культури народу, поши
рення медичних і гігієнічних знань; будівництво но
вих лікарень і медичних пунктів; дальше поліпшен
ня лікувально-профілактичної допомоги населенню і, 
зокрема, в сільських місцевостях; зміцнення мате
ріально-технічної бази охорони здоров’я. Всі пробле
ми, поставлені в доповіді міністра, в короткій корес
понденції неможливо перелічити.

Свою доповідь Б. В. Петровський закінчив слова
ми:

. Велична програма комуністичного будівництва 
відкриває безприкладні в історії людства перспекти
ви розвитку медичної науки і радянської охорони 
здоров я.

З цієї високої трибуни від імені чотирьох з поло
виною мільйонів медичних працівників дозвольте 
запевнити Комуністичну партію, уряд, весь народ, 
вас — депутатів Верховної Ради СРСР, що ми від
дамо всі свої., сили і знання, все тепло своїх сердець 
нангуманнішій меті — охороні здоров’я радянських 
людей — будівників комунізму!

U ЕПОМІТНО минає червень — перший 
літній місяць. Непомітно, бо пре

красні, розпалені гарячим сонцем та 
кипучою працею червневі дні якось 
пробігають швидше, ніж плаксиві листо
падові, холодні січневі, з туманами бе
резневі. І коли ми говоримо: «Цього 
року так гарно відпочилось», то, зде
більшого, маємо на увазі оці ясні'неза- 
бутні червневі. липневі та серпневі 
дні — роз
гойдане со- 
нячн ими 
променя м и 
літо.

Хтось уже 
побував піс
ля безпе- 
рер в н о ї 
кільк а м і- 
сячної роботи біля верстату у 
їй плановій відпустці, у когось 
переду пів-чи місячний відпочинок 
на Чорноморському узбережжі. Але ж 
літо — дев’яносто два благодатних для 
дозвілля дні. Чим вони заповнюються?

«Робітники, які бажають оформити дітей и 
дитсадок № 9 селища «Победа»...

«На складі е лісові відходи. Бажаючі 
жуть виписати...»

«Працюють курси крановщиків...»
В основному такі та подібні їм оголо

шення прочитаєш в коридорах будинку 
управління Олександрійської шахти 
№ 3-біс. Не знайдеш повідомлення про 
те, що готується цікавий туристський 
похід, проводяться конкурси — один, 
другий; змагання, інші заходи. Немає 
якогось заклику, пропозиції, агітації за 
те, щоб використати літній відпочинок і 
для зміцнення здоров’я, і для духовного 
збагачення.

І це в тому колективі, де з відпочин
ком молоді не .такі вже й погані справи.

Очолює 43-х молодих шахтарів-комсо- 
мольців досвідчений комсомольський активіст 
Слазц Лисенко, який раніше працював у мі
ськкомі комсомолу і, отже, добре освічений в 
різноманітності форм проведення молодіжного 
дозвілля, і на шахті, дійсно, були певні за
ходи, які при вмілому їх довершенні могли б 
мати позитивну віддачу.

Нещодавно молоді шахтарі, наприклад, У 
вільний від роботи час кільканадцять годин 
відпрацювали на лісовому складі, зштабелю- 
валн 500 «кубів» деревини. Зароблені гроші 
пішли у фонд наступного Всесвітнього фести
валю молоді і студентів. Захід хороший, але 
проведено його без належної політичної оцін
ки. Прикріпили б хлопці на саморобному щи
ті написаний від руки яскравий заклик, що 
відображав би мету їхньої праці у вільний 
час ось тут, на майданчику, і зовсім по-ін
шому все це сприйнялося б душею 
мольців. А так дехто вважав, що то 
зувалн звичайний додатковий робочий

А ось захід іншого плану. Вирішив 
комсомоту підготувати похід до 
Дніпра. Зібралися одного раннього

ЛІТО І ВІДПОЧИНОК

комсо- 
органі- 
час. 
комітет 
берегів 

,___,__ _____ ____ . . ранку
молоді шахтарі і вирушили пішки в напрямі 
до Онуфріївни. Прийшли до райцентру, від
почили десь під зеленими шагами та іі по
прямували до Дніпра. Зробивши невелику 
прогулянку по ріці, повернулись туристи авто
бусом у рідне місто. І коли зараз запитати 
учасників походу, що ж запам’яталося, по
чуєш у відповідь: «Як стомилися, як посиділи

під тополями...» Зовсім ІНШИМИ — ПОВНІШИМИ 
і міцнішими — були б враження, коли б шах
тарі наприклад, зустрітися в Онуфріївні з 
колишнім чапзєвцем Олександром Дрсковим, 
а потім заві гали в Куцсволівку, де у мипулу 
війну безсмертною славою вкрили себе геро>. 
шо перейшли Дніпро і захопили плацдарм на 
правому березі... і було б у молодих гірників 
почуття гордості не лише за красу рідної 
землі, а й за її людей.

Та для цього слід було комітетникам 
комусь завчасно подзвонити, можливо, 
й листа написати, з кимсь домовитись. 
Коротше кажучи, — підготуватися доб
ре до походу. ’ '

Ось цього — кропїткої, грунтовної 
підготовки до проведення молодіжного 
дозвілля — і не вистачає часто нашим 
комсомольським комітетам. Нині, коли 
комсомол готується до зустрічі свого 
піввікового ювілею, відпочинок юнаків 
і дівчат, як ніколи, має в повній мірі ви
користовуватися для ознайомлення зі 
звершеннями попередніх поколінь моло
ді, проведення змістовних виховних за
ходів.

Численні листи читачів свідчать про 
те, що в літній період в області посла
били свою роботу багато сільських клу
бів, слабо ще використовується літній 
час для проведення різних спортивних 
ігор і змагань, для підготовки найпро
стіших спортивних споруд, не може за
довольнити запити молоді більшість на
ших парків культури і відпочинку.

Парк імені В. І. Леніна п Кіровограді. Шо 
новою з’явилося в ньому у ювілейний комсо
мольський рік? Той же танцмайданчик з по
ганеньким оркестром, тільки тепер — без ма
совика, качелі та каруселі. Вільний доступ 
нині в літній теагр, але не проведено там ще 
заходів, які б іахопилії молодь. І вина u ньо
му не лише дирекції парку, на жаль, і ком
сомольці йдуть сюди до всього готового, мало 
виявляють ініціативи.

Літній відпочинок — час, який у нас 
залишається не використаним як слід 
резервом духовного впливу на молоду 
людину. Завдання комітетів комсомолу 
в тому, щоб дозвілля юнаків і дівчат 
сповнити найцікавішими, захоплюючими 
справами, що сприяли б комуністичному 
вихованню молодої зміни.
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гукнулися дружина і донька Павла, на
діслали багато нових матеріалів. У Мар- 
тоноші, звідки був родом Павло, орга
нізовується меморіальний куток.

З книги спогадів перших комсомоль
ців ми дізналися, що в Києві живуть

ІСТОРІЯ 
КРАЮ

Ф. Б. Томська і В. Д. Коршеїіко, які 
свого часу засновували комсомольську 
організацію в Златополі і керували її 
роботою. Написали листа з проханням 
поділитися спогадами про ті роки і ро
боту. Фсия Борисівна надіслала нам 
чималий рукопис. Ного зачитали і обго
ворили. Всі зійшлися на тому, що сьо
годні є можливість прикласти свої зу
силля в самовідданій праці, що кожна 
робота потрібна людям і кожна праця 
почесна. Всім припали до серця слова 
першої комсомолки:

«В ті комсомольські роки ми в більшості 
жили комунами, підтримували один одного 
у важкі хвилини, часто голодували, були 
погано одягнені, хворіли тифом та Іншими 
хворобами, але ніколи не нудьгували, були 
енергійні, веселі, співали комсомольські піс
ні. організовували драматичні І хорові гурт
ки. Ми були молоді і вірили в краще май
бутнє.

Зараз, коли бесідуєш з молодими людьми, 
нам кажуть: «Вам було добре,тоді було, кк 
здійснити подвиг». Міг відповідаємо, що за
раз людям живеться набагато краще, ніж 
раніше. 1 це добре, за цс й боролися. Л 
подвиги молоді люди здійснюють па будо
вах, па колгоспинх ланах, на воді і в повіт
рі. —

Подвиги не плануються, вони здійснюють
ся в пориві, в діяльності, коли людина лю
бить спою справу, свою Батьківщину, свою 
партію. Юні, які віддали своє життя в роки 
громадянської війни в бороіьбі з білими, з 
бандитами, куркулями, в боротьбі за хліб, 
за колективізацію сільського господарства 
— в загальному за торжество соціалізму и 
нашій країні, вони не задумувались, що 
здійснюють подвиг Вони боролися тому, що 
вірили в свою мрію, що це було їх кровною 
справою, що це були юні, окрилені вели
кою Ленінською Ідеєю».

Тепер паші слухачі листуються з 
Ф. Б. Томською, пишуть про сьогодніш

• ТОБІ, 
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ 
ПРОПАГАНДИСТЕ

ВИХОВУЄ 
РІДНОГО

V РОБОТІ з молоддю, особливо в на- 
* рипі патріотичного виховання, важ
ливе місце належить краєзнавчим мате
ріалам, Приклади з життя і діяльності 
героїв громадянської війни, індустріалі
зації і колективізації країни, Великої 
Вітчизняної війни мають неабиякий 
вплив на слухачів, бо кожен з них прой
мається тим неповторним трепетним по
чуттям, яке властиве молодій людині, 
коли вона знайомиться з героїчним ми
нулим своєї області, свого району і се
ла.

Зараз таких матеріалів зібрано чима
ло: їх збирали і продовжують збирати 
для нарисів історії населених пунктів. 
Але зрозуміло, що багато цих матеріа
лів будуть лише частково використані в 
тексті нарису — з огляду на обмеже
ний об’єм нарисів.

Та є можливість продовжити збір цих 
матеріалів і використовувати їх у ви
ховній роботі, залучаючи й саму молодь 
до цієї роботи.

Леонід Леонов писав одного разу, що 
великий патріотизм радянських людей 
починається з гарячої любові до того 
міста чи села, де ти народився, до тих 
людей, серед яких ти живеш і працюєш. 
О АРАЗ на ІІовомиргородщині добре 

знають про життя і діяльність 
«юнака з вишневими очима» Павла Діор- 
діяшенка. Він - віддав своє життя спра
ві нашої партії, нашого комсомолу. Ба
гато працював, згуртовуючи молодь 
навколо сільського комсомольського 
осередку, ведучи непримиренну бороть
бу з неписьменністю. На наш лист від- 

ній Новомпргород, про його людей. Ко
жен новий лист посилаємо з хвилюван
ням і відповідь чекаємо з інтересом...

Серед ветеранів комсомолу Новомнр- 
городшини е ім’я нещодавно померлого 
Євгена Поповкіна. В його діяльності 
для пас дуже цінне і повчальне тс. що 
Євген сам пройшов сувору школу жит
тя, у пас почав комсомольську ь зо
крема, пропагандистську роботу. Саме 
життя примусило його взятися за перо 
— треба було писати п’єси для червоно- 
армійського гарнізонного клубу, допису
вав до газет. З нагоди першого п яти- 
річчя існування комсомольського осе
редку в І Іовомиргороді Євген писав з 
гордістю: «Молодь горнеться до комсо
молу, кращі комсомольці вступають до 
партії».

Євген написав цікаву автобіографіч
ну довідку, з якої дізнаємося не тільки 
про його роботу, а й усієї молоді міста 
і району того часу, про тяжкі умови 
життя, про ентузіазм молоді, про керів
ництво райкому партії роботою ком
сомолу...

П’ЯТДЕСЯТ П'ЯТЬ років свого жит
тя віддав школі Іван Мусійович 

Урсатьєв. Він сам родом з Канежа, 
брав участь у Капізькому повстанні, са
мотужки вибився в люди. На наше про
хання він написав про минуле цього 
села, про темряву і забобони, злидні і 
куркульське засилля, якими так багата 
історія дореволюційного Канежа. Це 
характерно для всіх наших сіл. і тому 
чигання й обговорення спогадів І. М. 
Урсатьєва викликали таку живу реак
цію, принесли безперечну користь. Я б 
сказав, ці спогади в якійсь мірі переки
нули «місток» з революційного минуло
го нашого краю до сучасності, відкрили 
перед молоддю кілька маловідомих сто
рінок. На молодь війнуло подихом га
рячих подій минулого.

І головне тут — виховання почуття 
патріотизму, любові до рідного краю, 
прагнення зробити корисну справу, для 
людей.

... Євген Михайлович Горбатюк наро
дився в родині лісника, закінчив Злато- 
пільський зоотехнікум, працював па се
лі, в МТС, виявив себе здібним комсо
мольським організатором. А коли партія 
кинула заклик «Комсомольці — на лі- 

такі», Горбатюк став військовим льот
чиком і з першого дня Вітчизняної вій
ни бизся з ворогом, захищав небо рід
ної Москви. Одним з перших він був 
удостоєний звання Героя Радянського 
Союзу, зараз командує авіацією Мос
ковського військового округу, був деле
гатом XXIII з’їзду КПРС. Євген Ми
хайлович листується з молоддю нашого 
технікуму. Теплими словами згадує він 
старших товаришів-комуністів. які 
спрямовували роботу комсомолу в по
трібне "річище, давали комсомольцям 
належний гарт.

В Ленінграді продовжує свою вій
ськову службу контр-адмірал Віктор 
Дмитрович Корнер У Златополі він за
кінчив семирічну школу, потім став 
спеціалістом сільського господарства. 
Призваний в Армію, він служив на 
Амурській військовій флотилії. Тут 
вперше відчув, що військова служ
ба на флоті — його справжнє покликан
ня. В боях з японськими імперіалістами 
1945 року Віктор Дмитрович команду
вав кораблем, екіпаж якого особливо 
відзначився мужністю, стійкістю. Ко
мандирові було присвоєно звання Героя 
Радянського Союзу, а члени екіпажу 
нагороджені орденами і медалями. Про 
їх подвиги говориться в історії вітчиз
няного Військово-Морського Флоту.

Розповіді про героїв і тих, що відзна
чилися в прані, позитивно впливають на 
виховання молоді, дають їй взірець для 
наслідування. Місцеві приклади «зву
чать» особливо вагомо, переконливо, 
гарно запам’ятовуються, сприяють ідей
ному гарту, вчать молодь служити пар
тії і народу своїми світлими умами, 
гарячими серцями і роботящими рука
ми.

Навчальний рік у системі комсомоль
ської політосвіти закінчився. Але для 
наших слухачів він триває, адже і вліт
ку молоді листуються з ветеранами, 
продовжують вивчати історію рідного 
краю. А вивчаючи ту історію, ще біль
ше пропиваються гордістю за своїх по
передників і у справах сьогоднішніх 
прагнуть бути гідними їх.

І. БОЙКО, 
керівник секції методичної ради 
пропагандистів при Новомирго- 
родському райкомі комсомолу.

НА ШКІЛЬНІЙ ОРБІТІ

останнійЛСГЛНН1П ЕКЗАМЕН не менш 
хвилюючий, ніж перший. Як-не- 

як — цс вирішальний. Тому такі 
збуджені прийшли десятикласники 
чотирнадцятої школи складати Іс
торію та суспільствознавство.

Хоч початок екзамени о 9-й ранку 
— випускники прийшли заздале
гідь. Задумливо лічать кроки хлоп
ці Дівчата ще гортають підручни
ки. їм все здається, що ще чогось 
недовчилп.

— Ну, хто ііайсмілнвіїпг.й? — за
прошує учнів до класу Іван Ники
форович Синиця, вчитель історії.

Бере білет Олег Боляновський. 
Для нього всеодно — буде цс пер
ший чи останній. Добре вчився на 
протязі року, тож і на екзамені не 
хвилюється.

А як чудтво розповідає Галина 
Кучерява — гордість ніколи, пре
тендентка на золоту медаль.

Лариса Йосипівна Плінср, асис

тент, заслухалась відповіддю Ма
рії Красовської, коли та розпові
дала про завершення розгрому гіт
лерівської Німеччини в 1945 році.

Сімнадцяті, «п’ятірок» — такий 
результат останнього екзамену в 
10 «Б» класі.

А чим жи ні на протязі року учні 
та ледколектип цієї школи? З та
ким запитанням наш кореспондент 
звернувся до завуча цієї школи 
Григорія Івановича Падалка.

Г. І. ПАДАЛ КО. Цей навчальний 
рік для пас оизначний. Вчителі 
працювали над проблемою спадко
вості у навчанні та вихованні учні« 
4 — 5 та 8 — 9 класів.

КОРЕСПОНДЕНТ. Що ж Для 
цього робилося?

Г. І. ПАДАЛ КО. З Цією метою
?------.-тт —

вчителі четвертих класів дали ряд 
уроків у п’ятих. А вчителі восьмих 
класів — у дев’ятих. З цього пи
тання було проведено методоб’єд- 
наиня та семінар. Наш «експерп- 
менгальннй» клас 4 «А» переведе
ний на предметне навчання. Ось і 
результати — із тридцяти учнів 
шість закінчили рік на «п'ятірки», 
вісім — на «чотири» і «п’яіь», 
решта »а «гри» і «чотири».

КОРЕСПОНДЕНТ. Ця система 
буде запроваджуватись і надалі?

Г. І. ПАДАЛКО. Обов’язково.
КОРЕСПОНДЕНТ. А яка у вас 

позак іасна робота?
Г. І. ПАДАЛКО. Дуже різнома

нітна. Це і технічна творчість, і 
спорт, і інтернаціональна дружба.

Що стосується технічної творчості, 
то наші учні захоплюються моде
люванням. В гуртку, яким керує 
А. Г. Ткаченко, вони виготовляють 
прилади, моделі. Два з них — 
«Прилад для демонстрування зако
ну Ома» та діюча модель пилора
ми були•представлені на республі
канській виставці учнівської твор
чості і нагороджені дипломами пер
шого та другого ступенів.

Що ж до спортивних досягнень, 
то наші волейболістки зайняли 
перше місце серед шкіл міста, те
нісисти — перше і друге, а гімнас
ти — трете.

КОРЕСПОНДЕНТ. В навчанні 
теж. надіємось, ви не останні?

Г. І. ПАДАЛКО. Я ще не знаю, 
як ми будемо виглядіти в місько
му та обласному масштабі, бо ще 
підсумки не підводились. Але. ду
маю. непогано. У нас в цьому році 
Б претендентів на золоті та срібні 
медалі.

Минуло сто років з 
дня заснування Київ
ського державного орде
на Леніна академічного 
театру опери та балету 
імені Т. Г. Шевченка.

На фото — група ар
тистів театру (зліва на
право): заслужена ар-, 
тистка УРСР Ламара- 
Чкопія, заслужений ар
тист УРСР Віктор Тере-- 
хов, заслужена артистка 
УРСР Галина Туфтіна, 
народний артист УРСР 
Василь Третяк, артистка 
Людмила Семененко і 
народний артист СРСР 
Юрій Гуляєв.

Фото Є. Малішсвсько- 
го, Ю. Мосенжника.

(Фотохроніка РА ТА У).

ШИРОКИЙ ШЛЯХ ВИПУСКНИКІВ
JB Республіканській комісії 
по пірудовлашт у вапню молоді

Сотні тисяч юнаків і 
дівчат, склавши випускні 
іспити в середніх школах, 
виходять на широкий 
шлях самостійної діяль
ності. Це дуже важливий 
етап у їхньому житті. Тру- 
дозлаштування чи даль
ша навчання молоді с ве
ликою державною спра
вою.

Партійні, рад енські, 
комсомольські організа
ції, комісії по трудовла- 
штуванню повинні оточи
ти молодь справжнім 
піклуванням і увагою, ще 
раз перевірити, як готую
ться до прийому нового 
поповнення підприємства, 
будови, радгоспи, колгос
пи, а також навчальні за
клади.

Про це йшлося на засі
данні Республікансь к о ї 
комісії по трудовлашту- 
ванню молоді. Було зас
лухано інформації голів 
Волинської, Запорізької і 
Харківської обласних ко
місій про стан підготов
ки до трудовлаштуяання 
випускників загально-ос
вітніх шкіл,

З повідомленнями ви

ступили також міністр 
харчової промисловості 
УРСР М. М. Санов і за
ступник міністра вугільної 
промисловості УРСР А. А. 
Захаров.

На засіданні відзнача
лося, що місцеві Ради де
путатів трудящих, облас
ні, міські і районні комі
сії під керівництвом пар
тійних організацій прове
ли в минулому і прово
дять у цьому році значну 
роботу по. грудовлашту- 
ванню молоді.

Випускникам надасться 
допомога у виборі про
фесії. Перед ними висту
пають передовики і ве
терани виро б н и ц т в а, 
представники профтех
училищ. На багатьох під
приємствах і будовах, у 
колгоспах і радгоспах 
створюються необхі д н і 
умови для успішної робо
ти молоді.

Міністерство харчової 
промисловості УРСР і Мі
ністерство вугільної про
мисловості УРСР саоє-
часно довели завдання
по прийому 
роботу до

молоді на 
підвідомчих

трестів, управлінь, під
приємств і шахт. Ряд 
підприємств встановив 
тісний зв'язок з школами, 
дбає про виділення для 
їх вихованців робочих 
місць, створення курсів 
по підготовці кадрів пев
ної кваліфікації.

На засіданні було роз
крито недоліки в цій 
важливій справі і наміче
но шляхи їх усунення. 
Зазначалося, що окремі 
міські і районні комісії 
працюють слабо, допусти
ли самоплив. Є хиби у 
підготовці до комплекту
вання профтехучилищ та 
інших навчальних закла
дів, які випускають квалі
фікованих робітників.

Важливим завданням, 
говорилося на засіданні, 
є вміле поєднання потреб 
окремих галузей народ
ного господарства в кад
рах з побажаннями мо
лоді, раціональне і своє
часне влаштування всіх 
випускників шкіл на робо
ту чи навчання з тим, 
щоб кожен з них знайшов 
гідне місце в житті нашої 
країни. (РАТАУ).

ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В. 1. ЛЕНІНА

Всесоюзний огляд
Па ознаменування 100-річчя з дня на

родження В. 1. Леніна провести все
союзний огляд культурно-освітніх закла
дів профспілок — таку постанову прий
няла Президія ВЦРПС,

закладів
Д ії переможців огляду, підсумки 

якого будуть підбиті до 100-річчя 3 дня 
народження В. І. Леніна, встановлено 
дипломи ВЦРПС і грошові премії.

(Кор. ТАРС).
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якщо т
ВІВІПІИ ЛЮДИНІ
Педагогічний колектив і шкільний
З КОЖНИМ КРО.

КОМ на шля-

F

і±

комсомол
в. СУХОМЛННСЬКИЙ,

"ЛЛ"’К"Р.Є;С[,0ИЛент Академіїзагальної серед
ньої освіти зро
стає роль і змі
нюється 
тер І 
ШКІЛЬНОГО 
цтво і рання 
НОІ більшості 
за шкільною 
шується питома 
чат у загальному 
Це покладає ьа комсомольські ор
ганізації шкіл нові завдання. Най
головніша обставина, яка спричи
няє пошуки удосконалення змісту й 
форм комсомольської роботи в 
школі, — та, що до самої зрі
лості, до того моменту, коли юна
ки й дівчата вступають на шлях са
мостійного трудового й громадян
ського життя, беруть зброю в руки 
й стають на захист радянських кор
донів, виходять заміж і стають ма
терями —• до цього наші вихованці 
перебувають на становищі школя
рів, Як і першокласникові, сімнад
цятирічному юнакові записують в 
щоденник двійку і, буває, виклика
ють батька, щоб поговорити про

педагогічних наук СРСР 
заслужений учитель школи 

УРСР.т харак- 
роботи 

комсомолу, 
юність 

МОЛОДІ і 
партою, 

вага юнаків і дів-* 
числі школярів.

Отро- 
переваж- 

проходять 
збіль-

тя — назчання 
старшокласник і в. 
----- ...л словами, 

не гаразд з успіш
ністю, багато ле
дарів і байдужих 
до навчання там, 

. я® номсом о л ь- 
ська орган.защя займається тільки 
успішністю.

Багаторічний досвід роботи пе
реконує, що педагогічному колек
тивові разом з комітетом комсомо
лу треба працювати передусім над 
ТИМ, Щоб духовне обличчя кожно
го старшокласника виявлялося не 
Тільки В успішності, а й у грома
дянській діяльності, в переконан
нях. Спільно з комсомольським ак
тивом ми, педагоги, думаємо над 
тим, як домогтися, щоб старші піо
нери були не тільки школярами, ай 
юними громадянами. Стало тради
цією проводити щороку засідання 
педагогічної ради з участю ком
сомольського активу. Ми обгово
рюємо ось яке питання: якою кон
кретною, творчою, інтелектуальною, 
громадсько-політичною діяльністю 
мусить зайнятися кожен наш стар
ший піонер і комсомолець, щоб 

сили,
ший піонер і 
виявити себе, виявити свої

У ДЕСЯТИКЛАСНИКІВ випускні вечори. За теплою мелодією шкільного 
вальсу згадується свята наївність букваря. гаряча пора екзаменів па 

ігегтат зрілості... Відкривається вікно у широкий світ.
Успішність... Вибір професії. Виховання почуття громадянства. Виховання 

ідейно стійкої. людини. Майже півроку редакція «Молодого комунара» вела 
порчу дискусію навколо статті завідуючого Долинськкм відділом народної 
квіти 1. Євсєсва ^Середній учень — середній спеціаліст — середній інтерес У 
іитті». На адресу редакції надійшло багато листів, немало цікавих думок 
исловняп вчителі, учні, письменники про проблему підвищення успішності в 
входах, проблему комуністичного виховання підростаючого покоління.

Були майже протилежні судження. Дехто навіть заперечував саму поста
вку питання: «Середній учень...» Дехто, навпаки, аргументував таке стг.ерд- 
глі,,я досить переконливими думками 1 фактами. Всі ж сходились на одно- 

слід найефективнішими методами виховувати високоосвічену, впсокороз- 
Ідейно загартовану молоду людину, людину — громадянина.

Статтею «Якщо ти — в іншій людині», яку написав для газети директор 
Талиської середньої школи, заслужений учитель школи УРСР. член-корес- 
пвадент ДПН СРСР 3. О. Сухомлннський, ми підводимо підсумки великої роз- 
К48и про виховання підростаючого покоління. Стаття, гадаємо, відповідає на 
більшість питань, порушених нашою дискусією.

лінощі сина. На мою думку, одним
3 найістотніших.. недоліків комсо
мольської роботи, в загальноосвіт
ній школі є ось це саме школяр
ко. В діяльність шкільної комсо
молі? часто переносяться методи, 
«і можуть бути ефективними у ви- 
лзаачні маленької дитини. Це веде 
ДО своєрідної інфантилізації: юна- 
'•>’ й дівчата почувають себе ма- 
геиькими дітьми.

А тим часом, як показує досвід, 
Ммо комсомольська організація 
*юже стати вирішальною силою ви- 
*озання старшокласників. Для цього 
потрібна педагогічна цілеспрямова- 
Н;сть роботи шкільного комсомо
лу. тісне поєднання комуністичної 
*№йності й педагогічної майстер- 
H°ni g його діяльності. Як прак
тико здійснювати це поєднання, 
** Домагатися того, щоб ідейно- 
п°літичний зміст діяльності комсо
мольської організації збагачував 
педагогічну творчість учителів, а 
педагогічна творчість учителя вті- 
ГЮїзла комуністичні ідеї в живу, 
•окраву, повнокровну форму — 
Цьому питанню присвячується стат- 
Тз- Іншими словами, мене хвилює 
проблема: що практично робити 
Для того, щоб спільними силами 
'■-Дзгогічного колективу І КОМСОМО
ЛУ виховувати морально зрілу, доб- 

освічену, духовно багату, пра- 
Ц-озиту молодь.

1 БАГАТОГРАННЕ виявлення 
людини

Під багатогранним виявленням 
Години наш педагогічний колек.из 
Розуміє ось що. В період форму
вання духовної зрілості 3 старшо
му піонерському віці І В перші poj 
•:н комсомольського віку людину 

W* ніяк не можна вимірювати і
• :ряти єдиною міркою — оцінка- 
Ми Успішності. Якщо в ШКОЛІ И 
^мсомольській організації існує 
Уьіькн ця мірка, то вона стає фаль- 
"’■ьз'О; якщо на підставі того, які
4 людини оцінки --- ВИСОКІ ЧИ низь-

робиться загальний виснозоч: 
*'а це людина — хороша чи пога- 
ц*' то комсомольська організація 

нездатною впливати навіть на 
єдину сферу духовного жит-

здібності, можливості, показати се
бе, утвердитися в почутті власної 
гідності.

На думку педагогічного колекти
ву, це одне з корінних питань ви
ховання підлітків і юнацтва. Адже 
весь секрет комсомольської педа
гогіки, на наш погляд, полягає в то
му, щоб молодій людині захотіло
ся стати хорошою — духовно ба
гатою, ідейно стійкою і мужньою, 
розумною і працьовитою. Щоб це 
бажання стало тим внутрішнім сти
мулом, тим поштовхом, який є на
ріжним каменем почуття власної 
честі, громадянської гідності, мо
ральної стійкості, уміння примуси
ти себе робити те, що потрібно для 
колектизу, суспільства, і не робити 
того, що може принести шкоду лю
дям. Ось ми й радимося з активом, 
в чому мусить виявитися кожна
людина, як підняти кожного вихо
ванця, кожного старшого пюнераи 
комсомольця на вершину духовно
го, інтелектуального, морального, 
громадсько-політичного розвитку. А ЩО Ж ПОТРІБНО для багато

гранного виявлення людини.
Широке поле праці, багатство мож
ливостей для того, Щоб людина 
розкрилася. Ось одного разу ми 
так радилися з активом і приишли 
до думки: для того, щро виховати 
в наших піонерів і комсомольці 
справжню мужність, витривалість, 
стійкість, хай кожен з них випро
бує себе в нелегкому ділі, яке по
требує великрго напруження. Хо
лодні зимові дні, мороз, хуртови
на Сідайте, хлопці, за кермо трак 
тооа їдьте в поле разом з кол
госпними механізаторами, возіть 
корми до тваринницьких ферм. 
Яке Різноманітне Ча зове.^

" — й 

комсомольці. ,
Лахто з тих «нестерпних» і «сва- Дехто кого давно

вільних» п«Длпюз безнадій-
склаласж ЛУ __ показали себо
них 3 устшності, про них з по- 
едравжзімм людь^ го3оритИ
дивом І горд переконалися,
хлопці и дівчата.

----- ----  1НК -------------------

що саме а ось таких важких, дуже 
важких ділах людина вперше пізнає 
сама себе, вперше замислюється 
над власною долею, вперше пере
живає благородне почуття стати 
хорошою, їй хочеться бути хоро
шою в усьому — і в праці, і з на
вчанні, і з подоланні будь-яких 
труднощів. Якою великою, букваль
но магічною виховною силою ово
лодіває колектив, коли людина по
казала себе в чомусь, коли вона 
збагнула ні з чим не зрівнянне по
чуття гордощів від думки про те, 
що вона — справжня людина.

В тому, щоб людина глянула на 
себе очима громадянина, якраз і 
полягає вирішальний стимул ба
жання добре вчитися. Ми глибоко 
переконані, що боротьба комсо
мольської організації за знання — 
це дуже важлива ділянка її робо
ти, але боротися треба не «в лоб», 
а тонкими, педагогічно ювелірни
ми засобами. Там, де є справжня 
боротьба за знання, дуже мало слів 
про цю боротьбу, мало викликів 
невстигаючих і відстаючих на засі
дання комітету комсомолу.

2. ЩОБ ДУША НЕ БУЛА 
ПУСТОЮ

Дуже важливий напрямок спіль
ної виховної роботи комсомоль
ської організації й педагогічного 
колектизу — це турбота про те, 
щоб не було жодної пустої душі, 
жодного байдужого серця. По- 
справжньому жити — це чимось 
дорожити. Таку педагогічну муд
рість збагнув я за тридцять три 
роки радісної і тяжкої, безконеч
но складної й тонкої педагогічної 
праці. Ідейне виховання полягає пе
редусім в тому, що ми, педагоги 
й комсомольська організація, ут
верджуємо в юних серцях святині 
нашого суспільства — відданість 
Вітчизні, вірність трудовому наро
дові й комуністичним ідеалам, лю
бов до рідної землі — землі, в 
якій покоїться прах наших предків 
і з я<ої виростає повнозерний ко
лосок хліба.

Комуністичні ідеї, як писав 
К. Маркс, мусять перетворитися в 
«...узи, з яких не можна вирватись, 
не розірвавши свого серця». Юве
лірна майстерність комсомольської 
педагогіки полягає в тому, щоб з 
юних років кожен наш вихованець 
вклав часточку свого серця 8 рід
ну землю; щоб рідна земля стала 
для нього безмежно дорога, щоб 
йому хотілося віддати все свос 
життя в ім’я розквіту і багатства 
землі своїх дідів і прадідів.

Єдиним шляхом до цієї високої вихов
ної мети є праця. Праця — не мода, а 
вічний вихователь. Праця — це смоло
скип, при світлі якого людині відкриває
ться високий комуністичний ідеал, без 
горіння цього смолоскипа людину оточує 
темрява, вона не бачить ие тільки кра
си світу, а й иездатпа побачити себе при 
світлі громадянського подвигу, грома
дянської діяльності. Разом з комітетом 
комсомолу ми домагаємось того, щоб ко
жен старший піонер, кожен комсомолець 
виявип себе, бачив себе, мов у дзеркалі, 
у власній праці для суспільства. Щоб, 
ідучи повз зорану комсомольцем ниву, 
дорослі колгоспники говорили: «Цю ниву 
зорав школяр Петро іванеііко. Хороший 
росте громадянин, хороших батьків, сип». 
Щоб. дивлячись на плодоносячу яблуню, 
люди говорили: сЦе дерево посадив Іван 
Петренко.

Яка душа — така й праця; лю
дину впізнаєш по колосу, що вона 
виростила, по зораній нею низі». 
Душа дитини, підлітка, юнака оду
хотворяється комуністичними ідея
ми лише тоді, коли в ній є щось 
безмежно дороге, і в цьому без
межно дорогому вона бачить саму 
себе.
Ми домагаємось того, щоб вихованець 

наш у роки свого дитинства й отроцтва 
пройшов по рідній землі не як мандрів
ник, а як творець і дбайливий господар, 
у якого болить серце за багатства, що 
його оточують: якими вони йому дістаю
ться І якими вони стануть при ньому, 
якими вони будуть передані наступним 
поколінням І що зроблять його діти й 
онуки, щоб ці багатства стали ще біль
шими. Серце патріота виховується тоді, 
коли людина щось додає до багатств, 
створених старшими поколіннями. Ми 
домагаємось того, щоб уже в роки пе
ребування в піонерській і комсомоль
ській організації кожен школяр зорав 
свою ниву, виростив на ній свій колос, 
побачив сам себе у своїй праці.

11 Іп саме робить зараз кожен 
старший піонер і комсомолець, 
щоб була в нього своя нива й свій 
колос — над цим питанням думає
мо ми, члени комсомольського ко
мітету й педагоги, зібравшись на 
засідання коміїету, щоб поради
тись про виховання пюаини, про її 
душу, мислі й переживання.

Тільки той, у кого є щось без
межно дороге на рідній землі, мо
же близько до серця взяти те, що 
хвилює всю нашу Радянську Віт
чизну, що є для неї радістю чи 
тривогами.

(Закінчення буде).

----- --  стор.

ПІД ПРАПОРОМ
„СПАРТАКА44

Комсомол готує зустріч 
своєму ювілею. Молоді 
робітники і колгоспники, 
студенти і учні йдуть до 
свого свята з новими тру
довими дарунками, з но
вими звершеннями. І ЯІС 
завжди, їх добрим супут
ником є спорт, який дає 
наснагу для творчості, си
лу і бадьорість.

Надаючи важливого зна
чення фізичній культурі і 
спорту, як засобові кому
ністичного виховання мо
лоді, з метою нового 
піднесення масової фіз
культурно-спортивної ро

боти і підвищення май
стерності спортсменів, 
поезидія центральної ра
ди ДСТ «Спартак» поста
новила провести в цьому 
році V Всесоюзну літню 
спартакіаду добровільно
го спортивного ордена 
Леніна товариства «Спар
так». Ці змагання присвя
чуються 50-річчю ВЛКСМ.

П’ята Всесоюзна спар
такіада товариства прово
диться в чотири етапа, 
перший з яких відбуде
ться в установах, на під
приємствах, в учбових за
кладах. В змаганнях візь
муть участь спортсмени 
цехів, відділів, груп. Це 
будуть наймасовіші зма
гання, які сприятимуть 
зміцненню здоров'я тру
дящих, виявленню нових 
спортивних талантів.

Другий етап — спарта
кіади в районах, містах і 
областях за територіаль
ним і галузевим принци
пом. Вони виявлять збірні 
команди областей, які 
візьмуть участь в третьому 
етапі спартакіади — в 
республіканських змаган
нях. IV етап — фінал Все
союзної спартакіади.

Кіровоградська обласна 
рада товариства разом з 
обкомами профспілок 
розробили положення про 
проведення V спартакіа
ди. Цей галузевий прин
цип вже перевірено в об
ласті, він допоможе вико
нати ті завдання, які сто
ять перед обласним това
риством.

Обкоми профспілок 
проводять свої спартакіа
ди в три етапи, які охоп
лять всі колективи фіз
культури. В змаганнях 
візьмуть участь члени 
профспілок працівників 
автотранспорту і шосей
них шляхів, медичних пра
цівників, вчителів, кому
нально - побутових під
приємств.

В області проводити
меться спартакіада з де
в’яти видів спорту. З п’я
ти видів спорту вже від
булися змагання, які по
казали, що більшість га
лузевих бюро по спорту 
обкомів профспілок нада
ють чималу увагу спарта
кіаді. Цього, празда, не 
можна сказати про обком 
профспілки працівників 
державних устаноз.

В перших стартах рес
публіканської спартакіади 
вдало виступила команда 
стрільців - стендовиків, 
яка зайняла III місце в 
другій групі, до якої вхо
дило сімнадцять облас
тей. Добрих успіхів до
моглась чоловіча коман
да велосипедистів у три
денній велогонці. Вона 
виборола третє місце, ви
передивши команди та
ких областей, як Київська, 
Львівська, Дніпропетров
ська, Кримська. Наших 
спортсменів випередили 
лише гонщики Запорізь
кої і Одеської областей.

Зараз V спартакіада в 
розпалі. Спортсмени-спар- 
таківці зустрінуть півсто
літній ювіпей комсомолу 
новими спортивними до
сягненнями.

М. ЛРТЕМЕНКО, 
голова обласної ради 
ДСТ «Спартак».

Шлях олімпійського полум’я
Організаційний комітет по підготовці майбутніх літніх Олім

пійських Ігор у Мехіко остаточно загаердпг, час подорожування 
і шлях олімпійського факела.

Олімпійський «огоні. загориться 23 серпня п грецькому міс
течку Олімпія. 2Я серпня він буде доставлений в порт Пірси. 
На крейсері олімпійський вогонь зробить шлях під ПІрел через 
Геную □ Барселопу. Звідси до гавані Порто Палос факел ио- 
иесуть кращі бігуни Португалії.

В Порто Палос факел знову перенесуть на корабель, яким 
29 вересня прибуде в Сап-Сальвадор. Сюди прийде мсксікан- 
ське судно, котре з факелом на боргу відправиться н Вера
крус. В ТеогінаканІ полум’я буде охоронятися спеціальною 
«гвардією олімпійського вогню» до початку Ігор.

Питання про маршрут факела по Мсксіці і про те, хто внесе 
його иа Олімпійський стадіон, ще залишається відкритим.

(АПІ1).

Редактор Э. ПОГРІБНИЙ.
nanism
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@ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
П’ЯТНИЦЯ, 28 червня. Перша 

програма. 18.10 — Оголошення 
(Кіровоград). 18.15 — «Гамлет». 
Художній фільм. II серія. (Кі- 
ровогоад). 19.30 — Кубок СРСР 
з футбола: «Динамо» (Київ) —

«Спартак» (Москва). В перер
ві — В ефірі «Молодість». 
21.39 — А. Днлендик. «Чотири 
хрести на сонці». Снектакль 
Уфімського республіканського 
драматичного російського теат
ру. (Кіровоград).

Друга програма. 18.30 — «Сон
цю і морю назустріч». Концерт 
художньої самодіял ь н о с г і. 
(Одеса) 19.00 — Телереклама. 
(К). 19.10 — Телефільм. (К).
21.30 — Естафета повни (М).
22.30 — «Посмішка по п'ятни
цях». (Одеса).

СУБОТА, 29 червня. Перша 
програма. 9.00 Гімнастика для

всіх. (М). 9.45 —■ Тсленовініи. 
(М). 19.00 — «З днем народ
ження». Музична розважальна 
програма. (М). 10.30 — Суботній 
репортаж. (Вільнюс). 11.15 — 
«Знання». 1 іауково-пізнавальна
програма. (М). 12.00 — «Па до
помогу художній самодіяльнос
ті», Зустріч з майстрами теат
ру. (М). 13.00 — «Здоров’я».
Науково-популярна програма- 
(М). 13.36 — Театр для дітей. 
«Казки - 
такль 
театру, 
фільм

С. Маршака». Спек- 
Цептрального дитячого 
(М). 11.15 — Художній

«Жорстокість».
Теленовнпіі.

миколаївський
сільськогосподар

сьнии технікум

16.30 - Обмін. (К). 17.15 - Іц- 
терпаціопальний клуб «Друж
ба». (К). 18.00 — Клуб кіно-
мандрівників. (М). 19.00 — Ху
дожній фільм. (К). 20.30 — «На 
меридіанах України». (К). 
21.00 — Інтербачення. «Дай ру
ку, товариш!».. (Москва — Бу
дапешт). 22.00 — Творчий вечір 
народної артистки РРФСР Єлс- 
ті Бнстрпцької. (К).

0 ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
П’ЯІ Н ИЦЯ, 28 черви я. 

16.45 — Кінопередача для дітей. 
17.15 — До 50-річчя Комуністич
ної партії України. «Більшовн-

У справах об'яв

ки Мнколаївщнип в період під
готовки І з’їзду КГ1(б)У». 
17.30 — Телевізійні вісті. 18.00 — 
«Йдемо в життя». Концерт ви
пускників шкіл. (Дніпропет
ровськ). 18.30 — «Сонцю 1 морю 
назустріч». Концерт художньої 
самодіяльності. (Одеса). 19ЗО — 
Кубок СРСР з футбола: «Дина
мо» (Київ) — «Спартак» (Мо
сква). 22.00 — Естафета повни. 
(М). 23.00 — Художній фільм 
«З щоденника неповнолітньо
го» .

СУБОТА, 29 червня. 10.00 — 
«З днем народження». Музич
на розважальна програма. (М).

10.30 — Художній фільм «Два 
капітани». 13.00 — Передача
«Здоров’я». (М). 13.30 — Теле
візійний театр для дітей. «Каз
ки С. Маршака». (М). 14.45 — 
Художній фільм «Жорстокість».
(М). 16.15 — Актуальний ек
ран. 16.30 — Програма кольоро
вого телебачення. (М). 18.00 — 
«Клуб кіномандрішіпків». (М), 
19.00 — В ефірі «Молодість».
(М). 20.30 — «Па меридіанах 
України». (К). 21.00 — Телеві
зійний фільм «Прощай, аФюяі» 
22.15 — «Клуб любнтелУпЧБ піс
ні», (М). 23.15 — Телевізійні 
новип:і. (М).

на повнії учбовий рік.
і;

Харківський механічний технікум 
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ 
УЧНІВ

на 196S — 1969 навчальний 
рік

НА СТАЦІОНАРНЕ ВІД
ДІЛЕННЯ НА СПЕЦІАЛЬ
НОСТІ:

гідромеліорація, 
бухгалтерський облік в 

сільськогосподарському ви
робництві;

планування сільськогоспо
дарського виробництва.

Приймаються особи з не
повною середньою освітою, 
а на спеціальність «гідро
меліорація» — особи, які 
мають неповну середню і се
редню освіту.

НА ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕН
НЯ ПА СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 

гідромеліорація, 
бухгалтерський облік в 

сільськогосподарському ви
робництві;

планування сільськогоспо
дарського виробництва.

Приймаються особи, що 
мають неповну середню і 
середню освіту і працюють 
в сільському господарстві за 
обраною спеціальністю (бух
галтери, рахівники, плано- 
внкн-економіст н, поливаль
ники, бурильники, бетоп- 
щики, машиністи дощуваль
них установок та ін.).

Необхідно 
такі документи: 
тобіографію, 
освіту (в 
про стан 
№ 286), 
(3x4 см).

Заяви 
стаціонарне 
15 серпня, 
10 серпня, 
«гідромеліорація» 
листопада.

Строк навчання:
на стаціонарному відділен

ні — по спеціальності «гід
ромеліорація» на базі не
повної середньої школи — З 
роки 6 місяців, на- базі се
редньої школи — 2 роки 6 
місяців; по спеціальності 
«бухгалтерський облік» і 
«планування сільськогоспо
дарського виробництва» — 
2 роки 10 місяців;

на заочному відділенні — 
по спеціальності «гідромелі
орація» на базі неповної се
редньої школи — 4 роки 6 
місяців, на бгзі середньої 
школи — 2 роки 6 місяців, 
по спеціальності «бухгалтер
ський облік» і «плануван
ня сільськогоснодарськ ого 
виробництв» на базі непов
ної середньої школи — 4 
роки, на базі середньої шко
ли — 2 роки.

Вступні екзамени 
дяться

на стаціонарному 
ленні — з 1 по 20

представши 
заяву, ав- 

. свідоцтво про 
оригіналі), довідку 
здоров’я (форма 
три фотокартки

приймаються 
відділення 

на заочне — 
на спеціальність 

до ЗО

на 
до 
до

прозо-

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВНЖЕНЕРНО-БУДВВЕЛІЬНИЙ ІНСТИТУТ
ОГОЛОШУЄ ПРИПОЛІ СТУДЕНТІВ НА 1968-69 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

ПЕРШИЙ КУРС ТАКИХ ФАКУЛЬТЕТІВ 
спеціальності «архітектура»): математики 
(письмово і усно), фізики (усно). На спеці
альність «архітектура» — з малювання, крес
лення, матедіатлки (усно) і фізики (усно).

Всі вступаючі, складають іспити з україн
ської мови і літератури (письмово) або з 
російської мови і літератури (письмово) як 
з пепрофілюючого предмету.

Медалісти складають екзамени на спеціаль
ність «архітектура» — з малювання і крес
лення; вступаючі па інші спеціальності — з 
матема гики.

Вступні екзамени з 1 по 20 серпня.
Для сільської та робітничої молоді .будуть 

організовані безплатні підготовчі курси з 
8 по 28 липня 1958 року.

Гуртожитком інститут забезпечує. 
Документи направляти п приймальну комі

сію на адресу: м. Дніпропетровськ, вул. Чер- 
нишсвськоію, 24-а.

З ВІДРИВОМ ВІД ВИРОБНИЦТВА НА
БУДІВЕЛЬНОГО — на спеціальності: про

мислове та цивільне будівництво; архітектура; 
сільськогосподарське будівництво;

МЕХАНІЧНОГО — на спеціальності: буді
вельні і шляхові машини та устаткування; ав
томатизація та комплексна механізація під
приємств будівельної індустрії.

БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО — па 
спеціальності: виробництво будівельних виро
бів та конструкцій; тсплогазопостачання та 
вентиляція.

Прийом заяв з 20 червня по Зі липня.
Заяви подаються на ім’я ректора з зазна

ченням факультету і обраної спеціальності. 
До заяви додаються: документ про середню 
освіту (в оригіналі), характеристика з місця 
роботи чи навчання, медична довідка (форма 
№ 286), 4 фотокартки (3x4 см). витяг з тру
дової або колгоспної книжки (для осіб, які 
мають стаж практичної роботи два роки і 
більше).

Вступні екзамени з таких дисциплін (крім

Технікум готує спеціалістів по холодній обробці металів, 
дизелебудування, монтажу і ремонту промислового облад
нання і плануванню на промислових підприємствах.

Технікум має денне 1 вечірнє відділення і приймає учнів 
па базі 8 І 10 класів.

Іногородні забезпечуються гуртожитком.
Прийом заяв з І червня. До заяви додаються такі доку

менти: атестат чи свідоцтва про освіту, автобіографію, ме
дична довідка (форма № 286), три фотокартки. Довідка з 
місця роботи (для поступаючих на вечірнє відділення).

Наша адреса: м. Харків-36, селище Артема, вул. Войкова, 
2-а. Телефон 20-51-85.

ДИРЕКЦІЯ.

ЛЬВІВСЬКИЙ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ 

ТЕХНІКУМ
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ

на 1968—1939 на денне та заочне навчання:
БУДІВЕЛЬНИЙ ВІДДІЛ (спеціальність: технічна експлуа

тація будинків);
ГАЗОВІІ11 ВІДДІЛ (спеціальність: газове господарство).
На спеціальність «ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БУДИН

КІВ».
На денний відділ, на 1-й курс приймаються особи, що 

мають освіту за 8—9 класів середньої школи.
На заочний відділ на 3-й курс, приймаються особи, що 

мають середню освіту.
На спеціальність «газове господарство» приймаються 

особи на 1 і 2 курси денного відділу і на 1 і 3 курси заочно
го відділу.

Вступні іспити проводяться:
на 1-й курс: з української мови (диктант) або російської 

мови (диктант), з математики (усно);
на 3-й курс: з української літератури (твір) або росій

ської літератури (твір), з математики (усно).
Заяви приймаються:
на денний відділ на базі восьмирічної школи — з і черв

ня по Зі липня 1958 року, в групи па базі середньої шко
ли — з 1-го червня до 15 серпня 1968 року;

на заочний відділ — з 3-го травня до 10 серпня 1958 року. 
Вступні екзамени:
на денний відділ — з 1 пз 20
па заочний відділ — з 11 по 

і з ІЗ по 20 серпня 1968 року.
Вступники на заочний відділ 

мепи по місцю проживання за
Початок навчання з 1-го вересня 1968 року. Всіх учнів тех

нікум забезпечує гуртожитком. ‘
АДРЕСА ТЕХНІКУМУ: м, Львів, пл. Галицька, 15.
Телефони: 303-82, 216-30.
Трамваї: 1, 4, 9, 10.
Тролейбуси: 2, 3, 4, 5. 6.

ПРИМІТКА: Ті хто не вивчав української мови, складають ек
замен з російської мови.

оголошує прийом учнів

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТЕХПІКУЛ1 
МІНІСТЕРСТВА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР

РЕКТОРАТ.

мають право здавати екза- 
паправленням технікуму.

серпня 1968 року;
20 червня, з 11 по 20<*л?Мія

на 1968—1969 навчальний рік
На денне навчання на базі восьмирічної 

школи по спеціальностях:
Електроапаратобудування.
Обробка металів різанням.
Електрообладнання промислових підприємств 

і установок.
На базі середньої школи:
Електроапаратобудування.
До заяви пи ім’я директора, додаються та

кі документи: документ про освіту (оригінал), 
автобіографія. медична довідка (форма 
№ 28<5) три фотокартки (розміром 3x4 см). ви
тяг із трудової книжки (особам, що мають 
трудовий стаж більше 2-х років).

Вступники здають такі екзамени:
на базі восьмирічної школи з російської мо

ви (диктант), математики (усно);

нз базі середньої школи з російської моїй 1 
літератури (твір), математики (усно).

Особи, нагороджені по закінченні восьми
річної школи Похвальною грамотою чи по за
кінченні середньої школи золотою чи сріб- 
пою медаллю, — зараховуються в технікум 
без екзаменів.

Прийом заяв від тих, що закінчили восьми
річні школи, а 15 червня по ЗІ липня; від тих, 
що закінчили середні школи, з 1 червня по 
15 серпня.

Вступні екзамени з і по 20 серпня.
Гуртожитком іехнікум не забезпечує.

АДРЕСА ТЕХНІКУМУ: м. Олександрія, Кі
ровоградської області, вул. Жовтнева 62.

ДИРЕКЦІЯ. ДИРЕКЦІЯ.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИМ ТЕХНІКУМ ГІДРОМЕЛІОРАЦІЇ 
В ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
ПА 1968 — 1969 НАВЧАЛЬНИЙ РІК НА ДЕННЕ 1 ЗАОЧНІ: НАВЧАННЯ НА БАЗІ ВОСЬМИРІЧНОЇ І СЕРЕДЬНОЇ ШКОЛИ 

ТЕХНІКУМ ГОТУЄ:
техвіків-електриків для роботи на посадах техніків, майстрів, 
виконробів, лаборантів науково-дослідних, експериментальних 
та інших лабораторій по випробуванню електроустаткування і 
технічних засобів зв’язку підприємств Міністерства сільського 
господарства, меліорації і водного господарства, Міністерства 
енергетики! електрифікації УРСР, «Сільгосптехніки», Міністер
ства харчової промисловості УРСР. Держагного комітету хлібо- 
У®КТІП * комбікормової промисловості при Раді Міністрів

Заяви І документи приймаються: на денне навчання до груп 
на базі восьмирічної школи — до Зі липня; до груп на базі 
середньої школи — до 15 серпня; па заочне навчання — до Зй 
листопада.

Вступні екзамени:
на денне навчання — з 1 но 20 серпня,
на заочне навчання — з 1 листопада до 11 грудня.
Вступники на базі восьмирічної школи складають вступні 

екзамени з української мови (письмово, диктант) і математики 
(усно).

Вступники па базі середньої школи складають вступні екза
мени з української мови і літератури (письмово, твір), матема
тики (усно).

ДИРЕКЦІЯ.

їальянківський 
радгосп - 
технікум

відді- 
серпня;

на заочному відділенні — 
по спеціальності «гідромеліо
рація» — з 1 листопада по 
15 грудня; по спеціальності 
«бухгалтерський облік» і 
«планування сільськогоспо
дарського виробництва» — 
в чотири потоки — (травень, 
червень, липень, серпень) з 
таких предметів: для осіб з 
неповною середньою осві
тою — російська чн україн
ська мова (диктант), мате
матика (усно); для осіб з 
середньою освітою — ро
сійська чн українська літе
ратура (твір), математика 
(усно).

АДРЕСА 
м. Миколаїв, 
кої комуни, 
7-57-30, 7-79-23.

ТЕХНІКУМУ: 
вул. Парпзь- 
9. Телефони

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА

оголошує прийом студентів на 1963 — 69 навчальний рік з відривом від виробництва 
на такі факультети:

МЕХАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА,
ОРГАНІЗАЦІЯ 1 ТЕХНОЛОГІЯ РЕМОНТУ МАШИН, 
ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Заяви приймаються з 20 червня по Зі лип
ня, вступні екзамени з І по 20 серпня.

АДРЕСА ІНСТИТУТУ: м. Мелітополь, Запо
різької області, проспект Б. Хмельницького, 18.

Інститут готує іиженерів-механіків і інжене- 
рів-елекгриків сільськогосподарського вироб
ництва.

Строк навчання в інституті — 4 роки 10 мі
сяців.

Студенти забезпечуються гуртожитком і сти
пендією. РЕКТОРАТ.

ВЕТЛУЗЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ
ОГОЛОШУЄ ПРИИОМ учнів іта 1968-69 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

навчання на агро- 
і зоотехнічний від- 
1968—1969 навчаль-

На денне відділення з спеціальностей: 
технологія лісозаготівель — готуються техні- 

кй-техпологи по лісозаготівлях;
устаткування лісозаготівельних підприємств 

— готуються технікн-механікн;
технічне обслуговування 1 ремонт автомобі

лів — готуються технікн-механікн,
На заочне відділення з спеціальностей: 
технологія лісозаготівель;
устаткування лісозаготівельних підприємств;

технічне обслуговування і ремонт автомобі
лів.

Строк навчання на денному відділенні — З 
роки 6 місяців, на заочному — 4 роки.

Заяви про’ вступ до технікуму приймаються 
з і червня по Зі липня (для осіб з 8-річноЮ 
освітою), для осіб з середньою ОСВІТОЮ — до 
15 серпня; до 5 серпня — па заочне відділення.

АДРЕСА ТЕХНІКУМУ: г. Ветлуга, Горьков
ской области, ВстлужскнГі лесотехнический 
техникум.

ДИРЕКЦІЯ.
ДИРЕКЦІЯ.

БК 00416. Індекс 01197

м, Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: секретаріату—2-45-35, від
ділів — 2-45-36.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» МО 
орган Кировоградского 

обвома ЛКСМУ 
г, Кировоград.

Маслівський 
сільськогосподар 

ський технікум
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ 
на денне 
помічний 
діли на 
ний рік.

На перший курс приймаю
ться особи з освітою 8 кла
сів. на другий курс — 10 — 
11 класів.

Вступні екзамени прово
дитимуться з 1 по 20 серпня 
1968 року з таких предметів: 
для першого курсу — з 
української мови (диктант), 
математики (усно); для 
другого курсу — з україн
ської мови і літератури 
(твір), хімії (усно). Меда
лісти і нагороджені по
хвальними грамотами прий
маються без вступних екза
менів. , ,

Вступники подають пп їм я 
дирекції технікуму заяву, 
автобіографію, свідоцтво 
про освіту, витяг з трудової 
книжки, медичну довідку аа 
формою 286, три фотокартки 
(3x4 см).

АДРЕСА ТЕХНІКУМУ: се
ло Маслівка, Миронівсьйого 
району, Київської області.

ДИРЕКЦІЯ.

ОГОЛОШУЄ ПРИИСМ 
УЧНІВ НА 1 КУРС 

1968—1969 НАВЧАЛЬНОГО 
РОКУ.

Радгосп-технікум готує 
зоотехніків для роботи в 
колгоспах і радгоспах.

Вступні екзамени на 1 
курс з таких предметів: ук
раїнська мова (диктант), 
математика (усно).

Строк навчання — 3 роки 
6 місяців.

Заяви подавати на ім’я 
директора з такими доку
ментами: спідоцтпо про ос
віту (оригінал), автобіогра
фія. медична довідка (фор
ма № 286), три фотокартки 
(3x4 см).

Особи, які мають стаж 
практичної роботи не мен
ше 2-х років, пред’являють 
витяг з трудової книжки 
(колгоспної книжки), заві
рену підписом керівника да
ного підприємства.

Особи, направлені безпо
середньо підприємствами, 
колгоспами, радгоспами, до
датково подають 
лення на навчання 
кум.

йоза конкурсом 
вуються особи,

направ- 
в техні-

зарахо- 
направлені 

на навчання в технікум під
приємствами, колгоспами і 
радгоспами, особи, які ма
ють стаж практичної роботи 
не менше 2-х років і демо
білізовані з Радянської Ар
мії і Військово-Морського 
Флоту.

Учні забезпечуються сти
пендією на загальних , під
ставах. .А,

При радгоспі-техніку 
їдальня і гуртожитки.

АДРЕСА: Черкаська об
ласть, Тальнівський район 
с. Тальянки.

Залізничні станції: Тальне 
Умань. Маршрути автобусів 
через Тальянки: Умань- 
Тальне, Умань — Черкаси, 
Умань — Сміла, Вінниця —’ 
Черкаси. Умань — Корсунь 

ДИРЕКЦІЯ.

Друкарня їм. Г, М, Димитрова, обласного управління по пресі*»« Кіровоград, вул, Глінкн, 2,
т
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