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Поїздка товариша Л. І. Брежнєва
Тисячі жителів Новосибірська вийшли 31 березня на вулиці 

і площі міста, щоб тепло вітати Генерального секретаря 
ЦК КПРС, Голову Президії Верховної Ради С₽СР Л. І. Брежне
ва, який прибув сюди.

Товариш Л. 1. Брежнев виступив перед партійним і господар
ським активом області.

Того ж дня товариш Л І. Брежнєв у супроводі члена Політ- 
бюро ЦК КПРС, міністра оборони СРСР Д. Ф. Устинова відві
дав у районі Новосибірська ракетну частину. Він ознайомився 
з військовою технікою, цікавився станом бойової і політичної 
підготовки радянських воїнів, був присутній на навчанні.

Товариші Л. І. Брежьєв і Д. Ф. Устинов 1 квітня відвідали в 
Красноярську машинобудівний завод імені В. 1. Леніна і озна
йомилися 
дукцією, в 
мовляли з

2 квітня 
Іркутська.

Л. І. Брежнєв разом з Д. Ф. Устиновим відвідали авіаційний 
завод і ознайомилися з вироблюваною продукцією, були при
сутні на льотних випробуваннях літаків.

Товариш Л. І. Брежнєв провів нараду з членами бюро обко
му КПРС і виступив не иій. (ТАРС)

з технологією виробництва, виготовлюваною про- 
тому мислі з товарами народного споживання, роз- 
робітниками та інженерно-технічним персоналом, 
товариша Л. І. Брежнева тепло зустріли жителі
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«ЧЕРВОНА
СУБОТА»
КЛИЧЕ

Еесною на землю нашої країни 
приходить радісне свято. Любовно 
/ли називаємо його святом праці, свя
том «червоної суботи», святом Ле 
пінського суботника. Початок цьому 
святу було покладено ще на світанку 
Радянської влади великим Леніним, і 
відтоді воно стало традиційним. Що
року день ударної праці радянські 
люди присвячують дню народження 
Ілліча.

Почин москвичів — 108-у річницю 
з дня народження вождя пролетар
ської революції відзначити комуніс
тичним суботником — знайшов палке 
схвалення серед комсомольців і мо
лоді Кіровоградщини. На мітингах по 
обюворенню почину трудова молодь, 
учні і студенти області дали слово 
ударною працею відзначити 22 квіт
ня. З починами та ініціативами висту
пив ряд комсомольсько-молодіжних 
колективів. На Кіровоградській взут
тєвій Фабриці комсомольсько-моло
діжні бригади всю продукцію в день 
«червоної суботи» виготовлятимуть 
із заощадженої сировини. На під
приємстві створено спеціальний ком
сомольський фонд економії, внески 
до якого почали надходити одразу ж 
після мітингу, присвяченого починові 
москвичів. Дали слово працювати на 
зекономленій сировині більшість 
комсомольсько-молодіжних бригад 
заводу «Червона зірка», підприємств 
.міста Світлсводська.

Підготовку до суботника очолюють 
спс-ціальні штаби, створені при міськ
комах, райкомах комсомолу, в усіх 
комсомольських організаціях області. 
Приклад високої відповідальності за 
майбутні результати свята праці по
казує комсомольський штаб Олек
сандрійського району. Члени штабу 
заздалегідь визначили і кількість 
учасників, і місце роботи юнаків і діе- 
чат, нині дбають про створення на 
кожному робочому місці умов для 
високопродуктивної праці в день су
ботника. Всі 312 молодих механізато
рів району виступили з ініціативою— 
22 квітня виконати на сівбі ранніх 
зернових культур по півтори змінні 
норми. Штаб узяв на озброєння по- 
иин ентузіастів: у комсомольсько-мо
лодіжних колективах у ці дні шука
ють резервів для отримання найви
щих результатів.

На жаль, іще не всі штаби предмет
но готуються до суботника. Деякі че
кають вказівок і розпоряджень від 
вищих комсомольських органів, а са
мі не роблять ні кроку. З цієї причи
ни досі не визначили конкретних 
заходів на суботник члени Олек
сандрійського міського штабу, тільки 
починає роботу Вільшанський район
ний штаб.

Більше двох тижнів лишається до 
Всесоюзного комуністичного субот
ника. В цей час комітети комсомоль
ських організацій, комсомольські 
штаби зобов’язані ще активніше го
туватися до успішного проведення 
свята праці. День «червоної суботи» 
повинен стати ударним на кожному 
робочому місці, для кожного юнака 
і юнки!

і

Ранок був наповнений по 
вінця прохолодною блакит
тю весняного неба, запахом 
поля і мажорним гуркотом 
потужних тракторів. Здава
лося. степ пробудився від 
зимової сплячки і, розкинув
ши шиоокі крила даленію
чих гін. ось-ось злетить до 
самого обоію і радісно ви- 
сурмить пісню натрудженим 
і щедпим рунам хлібороба.

— Щасливої посівної. Ми
хайле! — ШИРОКО VCMІXHVБ- 
ся голова колгоспу імені Во
рошилова О. І. Калина. — 
Першим починаєш.

— Першим і закінчу, 
Олександре Івановичу.

Молодий тракторист Ми
хайло Моричін і три його 
помічники — сіральнини Ва
силь Паталаха. Федір Терти- 
лоп і Петро Яковенко запо
чаткували сівбу ранніх зер
нових у рідному колгоспі.

Повільно, наче несміливо 
рухається трис.івалковий аг
регат до синіючого небо
краю. де вже проклюнулись 
перші промені весняно'го 
сонця. Перший день посів
ної. Пепші зерна лягають у 
родючий чорнозем. Тож не
ма нічого дивного Р тому, 
що ше зовсім молодий агро
ном М. М. Тюпа до самого 
вечора почував себе в ролі 
екзаменатора і екзаменова
ного. Бо головне — з само
го початну взяти потрібний 
ритм, правильно відрегулю
вати складний механізм по
сівної кампанії, де роботз 
тракториста залежить віл 
активності сівапьників. а сі- 
вальників — від антивності 
водія автомобіля, що забез
печує їх посівним матеріа
лом тощо.

Пульсує хліборобський бу
день авто й агрегатами. За
сіпаються перші гектари 
колгоспного поля.

Завтра на цей клин виїде 
комсомольсько - молодіжний

екіпаж Анатолія Севостянсн- 
ка, якому допомагатимуть 
Олександр Драченко, Люд
мила Марченко і Сергій Ма- 
тяш. Власне, цей невеликий 
колектив можна точніше на
звати комсомольським. Усі 
— члени ВЛКСМ.

Того року серед чотирьох 
екіпажів свого колгоспу во
ни вибороли перше місце, 
за день виконуючи на сівбі 
ранніх зернових мало не дві 
норми.

Вже прощаючись із нами, 
О. І. Калина сказав:

— До посівної і до жнив 
ми готувалися, дбаючи і про 
техніку, і про людей.

— Які ік результати вашої 
турботи? — спитав я у нього.

— А їх матимемо завтра. 
Єдине, що хочу сказати: ми 
прагнемо для наших людей 
на цей період створити 
більш-менш нормальні побу
тові умови. Власне, у тран- 
торній бригаді у нас цілий 
рік діє своя лазня. В гарячу 
хліборобську пору ВИБОЗНМО 
в поле гарячі обіди. В корот
ку годину відпочинку наші 
механізатори мають змогу 
подивитись телепередачу, 
погортати свіжі номери га
зет і журналів. Отже, ста
раємося етєооювати в*дпо- 
відний настрій.

Бо він потрібний повсяк
час. І не тільки в будинку 
механізаторів, а й за кермом 
трактора чи автомаши
ни. В першодення сіс’би я 
бачив світлі усмішки на об
личчях хліборобів колгоспу 
імені Ворошилова. Саме то- 
му віриться, що їхній нелег
кий. благородний труд увін
чається густим зелом і важ
ким колосом.

В. ГОНЧАРЕНКО.
Бобрннецький район.

Фото В. КОВПАКА.

УРОЖАЙ-78:

ВИЙШЛИ В ПОЛЕ
СІВАЧІ

Обговорюємо проект 
Конституції УРСР

* * *
Сьогодні мільйони наших 

ровесників у капіталістичних 
країнах живуть марними на
діями знайти хоч яку-не- 
будь роботу. Довжелезні 
черги на біржі праці зовсім 
молодих людей є чи не най
кращою ілюстрацією «гума
нізму» і «прав людини» в 
так званому «вільному сві
ті».

Знайомлячись із проек
том нової Конституції УРСР, 
я з хвилюванням перечита
ла рядки статті 38-ї, де пи
шеться: «Громадяни Укра
їнської РСР мають право на 
працю, — тобто на одер
жання гарантованої роботи 
з оплатою праці відповідно

До її кількості та 
якості і не нижче 
встановленого дер
жавою мінімального 
розміру, — включаю
чи права на вибір 

професії, роду занять і 
роботи відповідно до по
кликання, здібностей, про
фесійної підготовки, освіти 
та з урахуванням суспільних 
потреб».

Паша комсомольсько-мо
лодіжна бригада, готуючи 
гідний подарунок 60-річчю 
ВЛКСМ, дала слово вироб
ничий план цього року 
виконати до славного юві
лею Ленінського комсомо
лу. Запорука нашому успіху 
— Основний Закон Україн
ської РСР, який гарантує 
нам велике право на твор
чу, радісну працю.

Р. ЛОВЕЙКІНА, 
працівниця Компаніїв- 
ської районної друкарні.

ІДУТЬ СУДНА
ПО ДНІПРУ

репортер

Шлюзуванням теплохо
да «Илья Муромец» від
крито навігацію на ділянці 
Світловодськ — Черкаси. 
«Илья Муромец» і могут
ній річковий криголам 
«Адмирал Ушаков», ла
маючи кригу, пройшли до 
Черкас, де зустрілися з 
теплоходом «Георгий Се
дов». Він проклав сюди 
трасу з Києва. Шлях до 
Канівського водосховища 
вільний.

Потім із Світловодська

взяли курс на Київ тепло
ходи «Ржищев» і «Лиси
чанск», вантажені продук
цією Світловодського ка- 
р’єроуправління.

Регулярні рейси паса
жирських суден по Дніпру 
почалися з 1 квітня.

Колектив пристані Світ
ловодськ успішно підго
тувався до приймання па
сажирів. На зимовому ре
монті добре потрудилися 
чергозі по вокзалу Г. Т. 
Ващенко і В. С.‘ Кири
ченко.

С. ВЛАДКО.
м. Світловодськ.
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Обговорюємо проект 
Конституції УРСР

ПОВАЖАЙ
І ВИКОНУЙ

Стаття 63 проекту пової Конститу
ції Української РСР уперше закріп
лює обов’язок кожного громадянина 
«поважати права і законні інтереси 
осіб, бути непримиренним до антигро
мадських вчинків, всемірно сприяти 
охороні громадського порядку». Особ
ливо це стосується молоді і тісно по
в’язане із запобіганням дитячій без
доглядності, правопорушенням непов
нолітніх. Серед багатьох проблем бо
ротьби із злочинністю навряд чи 
знайдеться інша, яка б викликала та
ку велику увагу з боку громадськості.

Держава подає істотну допомогу 
батькам у вихованні дітей. Повсюди 
створено мережі дитячих ясел і сад
ків, шкіл-інтернатів, класів подовже
ного дня, палаців піонерів, станцій 
юних техніків і юннатів, дитячих спор
тивних шкіл і піонерських таборів. 
Але, на жаль, у деяких сім’ях іще по
рушують основні педагогічні принци
пи виховання дітей, не прищеплюють 
любові до праці. Це нерідко призво
дить до правопорушень. І тоді підліт- 
ками-порушвиками займаються адмі
ністративні органи, інспекції в спра
вах неповнолітніх, громадськість.

аудитори 
Вітається, 

гбво-

РОЛУНАВ дзвінок. Учні гамірливо 
• *• займають свої місця. До аудиторії 
стрімко заходить викладач. 
Його рухи, погляд, зауваження

” рять про одне — дорога кожна хвилина. 
Цей настрій передається й учням.

Почалася чергова лекція Олександра 
Володимировича Горчинського, виклада
ча Гайвороиського машинобудівного 
технікуму.

Горчинському двадцять сім років. На
родився па Полтавщині, закінчив істо
ричний факультет педінституту. Спершу 
вчителював у сільській школі, останні чо
тири роки викладає в технікумі. Оце й 
усе, що вдалося взнати від самого Гор- 
чинського. Як не напружуй уяву і фан
тазію. все одно за цими сухими даними 
важко побачити й зрозуміти людину. 
Тож чи не краще, скориставшіїся запро
шенням, безпосередньо побачити пращо 
Олександра Володимировича, послухати 
його лекцію?

Л лекція починається за доброю старою 
традицією-, назва теми, питання, література. 
Багатьом знайомий цей, так би мовити, ри
туал. Він закарбовується в пам’яті назавжди. 
Рекомендуючи літературу, викладач не обме
жився гишс підручниками, назвав і кілька на
уково-популярних видань. Само по собі ви
никло запитаная; чи ж можливе при великій 
зайнятості учня читання додаткової літерату
ри? Пізніше Олександр Володимирович пояс
нив, що коли буде прочитано хоча б незначну 
частішу додаткової літератури, то це вже бу
де крок уперед на шляху самоосвіти. Слухаю
чи лекцію Горчинського, я зрозумів; він має 
рацію.

Тема лекції: «Перемога Великої Жовтневої 
соціалістичної революції». Великий Жовтень— 
корінний переворот в історії людського роз
витку, це всім відомо. Водночас дуже важли
во для лектора не обмежуватися загальника
ми, зацікавити аудиторію, тим більше, що 
слухачам нема й по двадцять, а героїзму ре
волюції вже шість десятиліть. ’

Одначе Горчинсі.кнй знайшов ключ до ви
кладання. Пого голос набрав сили Й піднесен
ня, п очах слухачів появилася цікавість. Та 
це й не дивно: його лекція — не сухий пере
лік дат і фактів, сучасність у ній перелом
люється крій, призму історії. Події розгор
таються в Латинському кварталі Парижа. Це— 
місце студентських зібрань. Крикливо одягне
ні молоді люди зневірились у буржуазному 
суспільстві, рате вони твердо переконані, що 
«творять революції щодня». Щоправда, їхні 
«рсвоіюції» більше нагадують дрібне хуліган
ство: образа перехожих, вуличні бійки, погро
зи. Ця група молодиків належить до четвер
того, троцькістськоїо Інтернаціоналу.

Помічаю, що увага слухачів напруже
на максимально. Несподівано Олександр 
Володимирович питає: «Чому ж діяль
ність троцькістів не революційна, вони ж 
проти існуючого ладу? Чому'ж театра
лізація боротьби на бульварах Парижа 
не є революцією, хоча демонстрацію 
розганяють поліцаї?» Учні починають ді
литися своїми міркуваннями, зав’язує
ться невеличкий . диспут. Гсрчинськнй 
думки своїх опонентів ледве помітно 
спрямовує до висновку, що згодом стає 
зрозумілим кожному: гроцькісти — неве
личка група псевдореволюціонерів зі 
слабкою політичною платформою, яка 
не відповідає сподіванням основної маси 
населення. Тим-то їхні дії нагадують по
ганенький водевіль, що не знаходить бід- 

- гуку в серцях парижан.
Поступово, користуючись методом кон

трастного порівняння, викладач дово
дить перше положення ленінської теорії 
.революції: соціалістична революція осно-
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««ЛІолгодлгй
За останні роки 

в нашій області 
зменшилась кіль
кість правопору
шень серед непов
нолітніх. У цьому 
чимала заслуга не 
тільки співробітни
ків карного розшу
ку, вищезгаданих 
інспекцій, які ко
ординують свої дії 
з іншими заінтере
сованими відом
ствами. Тільки в 
контакті з ни
ми — запорука ус
піху. Так, наприк
лад, на нещодав- 

засіданні керів-ньому спільному 
нпцтва УВС та управління профтєх- 
освіти було намічено заходи для про
філактики правопорушень серед учнів 
профтехучилищ.

Форм і методів боротьби із злочин
ністю чимало. Однією з них є комсо
мольські штаби, створені за прикла
дом ленінградців при всіх штатних 
інспекціях у справах неповнолітніх. 
Помітних успіхів добивається ком
сомольський штаб Гайвороиського 
району. Його активісти налагодили ін
дивідуальну роботу з 38 підлітками, 
які перебувають па обліку в міліції. 
Штаб контролює діяльність шефів, 
займається разом з працівниками мі
ліції, комісією у справах неповноліт
ніх працевлаштуванням підлітків.

Значного поширення дістали місяч
ники пропаганди правових знань се
ред молоді. Допомогу в боротьбі з 
правопорушеннями підлітків подають 
оперативні комсомольські загони. їх 
створено в кожному місті, районі, на 
великих підприємствах. Добре пра
цюють такі загони в Новоукраїнсько-

ЛЕКЦІЯ
ПОЧИНАЄТЬСЯ
З ЛЕКТОРА
вується не на змові, не на партії, а на 
класі, вона повинна бути народною.

Цей приклад я навів для того, щоб якоюсь 
мірою розкрити творчу майстерню викладача, 
узагальнити його щоденну працю. Гак, цс ко
пітка праця, неможливо візуально відчути її, 
але наслідки відіграють важливу роль у ста
новленні підростаючого покоління.

Лекції Олександра Володимировича — це 
чіткий ритм і повна злагодженість з аудито
рією. Такий стан речей не приходить одразу, 
це результат тривалих пошуків, досвіду. У 
Горчинського всі учні активні. Доказом може 
бути моя поведінка на лекції. Почувши запи
тання, ч відчував, що моя рука сама по собі 
тягнеться вгору — мені хотілося відповідати. 
Все ж ця лекція не була лише безупинним 
потоком думок, були й розрядки, що давали 
можливість трошки перепочити. Олександр 
Володимирович у гумористичному плані роз
повідав яку-небудь історію, викликаючи сміх. 
Ллє ці жарти мали історичне забарвлення, во
ни теж несли інформацію і допомагали 
сприйманню.

Хочеться відзначити ще й те, що кож
на думка Горчинського має високий 
коефіцієнт інформативності,, тому-то й 
мова швидка, запальна, але її чіткість 
не втрачається. Коли ж Олександр Во
лодимирович бачить, що хтось із учнів 
вибився, так би мовити, з колії розпові
ді, він одним поглядом допомагає «мрій- 

. ликові» спуститися з сьомого неба і зно
ву включитись у загальне обговорення.

;----------——

му, Олександрійському районах. Опе
ративніші! не тільки затримують і до

ставляють в інспекції у справах не
повнолітніх підлітків, що скоїли ан
тигромадські вчинки, а й допомага
ють їм продовжити навчання, влаш
туватись на роботу, налагоджують 
індивідуальне шефство, створюють 
різні гуртки, де хлопці і дівчата зна
ходять для себе цікаві заняття.

Члени оперативних комсомольських 
загонів дбають і про те, щоб серед 
підлітків не було другорічників, щоб 
їм було цікаво вчитися, працювати і 
відпочивати. Целику корисну діяль
ність провадять кіноклуби «Підліток». 
Особливо добре вони зарекомендува
ли себе в Олександрії, Світловодсьну, 
Кіровограді, в Новоархангельському, 
Ульяновському; Олсксандрівському та 
інших районах. Заслуговує уваги ро
бота дитячих кімнат в опорних пунк
тах правопорядку. Зразком усвідомле
ного, творчого ставлення до виконан
ня громадського доручення можна 
назвати педагогічний колектив серед
ньої школи № 16 м. Кіровограда (ди
ректор Б. А. Горянин}. Учителі цього 
закладу постійно чергують о опорно
му пункті Ленінського району, зустрі
чаються з «важкими» учнями свого 
мікрорайону в позаурочний час, орга
нізовують дозвілля за місцем прожи
вання. Як результат, тут помітно 
зменшилась кількість антигромад
ських очників. Боротьба з правопору
шеннями неповнолітніх — одна з най
більш важливих частин усього проце
су викоренення-злочинності.

Наше суспільство відкриває перед 
кожною молодою людиною необме
жені можливості для всебічного роз
витку її особи, І тому ми вправі зажа
дати від юних поваги до суспільства і 
законів, за якими вони живуть. При
щепити цю повагу кожному, хто всту
пає в життя, — ось, мені здасться, го
ловний зміст виховної роботи з мо
лоддю.

На фото: змагаються юні знавці машинопису.

Конкурс на кращого за фахом

= 4 квітня 1978 рожу
Класи наповнились дзвінким щебетом дитячих голо

сів — почалася четверта чверть. А до редакції про
довжують надходити листи, в яких наші читачі роз
повідають про те, як провели свої канінули школярі 
нашої області. Пропонуємо вам кілька листів.

В. ЯНИШЕВСЬКИЙ. 
начальник відділення УВС, майор 
міліції.

У дні весняних канікул не були зачиненими двері Кі
ровоградського міжшкільного навчально-виробничого 
комбінату. Тут відбувся конкурс старшокласників на кра
щого за фахом Почесне звання мали здобути ті, хто 
відмінно відповість на теоретичні запитання і справиться 
з практичною роботою.

Учні виборювали першість із слюсарної, столярної, то
карної, швейі ої справ та машинопису. Перемогти було 
нелегко, адже в змаганні брали участь кращі учні шкіл, 
відмінники трудового навчання. Нікому не хотілося по
ступатися першістю.

Так, саме диспут, у якому головна роль 
належить викладачеві, — ось лекторське 
кредо Горчинського.

Лекція кінчилася. Зачувши дзвінок, 
Володимир Олександрович трохи розча
рувався — ще стільки цікавого не ска
зано!

— Що ж, регламент, — кинув він на
півжартома і вийшов з аудиторії.

У коридорі стояла група хлопців. Вони 
мовчки гортали конспекти і були помітно за
смучені. Побачивши Горчинського, повеселі
шали.

— Ось наш рятівник. — дзвінко иродекламу. 
вав наймолодший.

— Мої вечірникн, — повідомив Олександр 
Володимирович.

— У нас екзамен з математики, — всі разом, 
перебиваючи один одного, стали пояснювати 
хлопці. — Ви ж розумієте...

— Розумію, — відповів Гсрчинськнй, — ма
тематику треба знати.

Знялася нова буря голосів.
— Добре, добре, — напівблагально промовив 

він. — Як тільки звільнюсь, дам вам консуль
тацію. Де ж вас подінеш...

Ось так, і математику він знає. Та ие в ма
тематиці річ. Просто е люди, які вміють за
хоплювати, до яких тягнуться з різними запи
таннями, від яких ждуть поради.

Як же Горчинському вдається викладати так 
дохідливо, цікаво і разом з тим науково?

— Та який там секрет! — відказав 
Олександр Володимирович, намагаючись 
приховати усмішку у своїх пишних иу- 
сах. — Усе дуже просто: чим більше 
працюєш над собою, тим кращі резуль
тати. Як би це вам зрозу.міліше поясни
ти... Багато визначних науковців твер* 
дять, що самоосвіта є запорукою успіш
ного оволодіння знаннями. Навчаючись 
в інституті, я знав цс теоретично, а до 
практичного віілешія руки не доходили. 
Закінчив вуз непогано. А почав працю
вати в школі — зрозумів, що продовжи
ти навчання необхідно. Ось і почалися 
«мої університети». Весь вільний час 
проводив за книгою, вже не надіявся ли
ше па пам’ять, як у студентські роки, 
став занотовувати прочитане. Тепер у 
мене багаю конспектів з найрізноманіт
ніших питань, та й бібліотека нічогень
ка. Взагалі, я книголюб, особливо цікав
люсь рідкісними книгами, періодичними 
виданнями. Постійна робота над собою 
дає змогу ширше подавати матеріал.

— У технікумі, крім історії СРСР. я 
ще викладаю політекономію, суспільство
знавство. Це дуже допомагає мені, Істо
рія — не мертва наука, і викладати суто 
історичний матеріал без зв’язку з сучас
ністю просто неможливо.

І що я ще збагнув: викладаючи мате
ріал, ти ще краще починаєш розуміти 
його. Так що, навчаючи когось, водночас 
сам учишся. А можливості для цього у 

тому, наприклад, мені 
теоретичний семінар 
до уваги мої «лектор- 
вважаю, що постанов- 
жестикуляція та інші 
— це тільки похідні 
ж — знання. А вони

мене є. Два роки 
доручили вести 
викладачів: узяли 
ські здібності». Я 
ка голосу, вміла 
атрибути лектора 
варіанти, головне ... ..... ............
самі не приходять. Лише наполегливо 
працюючи, можна засвоїти хоч кілька 
процентів нестримного потоку щоденної 
інформації. І вже н при цьому відчуваєш 
себе казково збагаченим

1

О. НАСТЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

Переможців чекав сюр
приз. Шефи із заводів ра- 
діовиробів, друкарських ма
шинок, швейної фабрики 
нагородили грамотами та 
цінними подарунками учнів 
середньої школи № 16 Те
тяну Петрову, Сергія Реву, 
Едуарда Бутара, дев'ятнад
цятої школи — Михайла 
Войнова і Людмилу Шаб
лю, сімнадцятої школи — 
Василя Гаврилова і Сергія 
Білого, Бориса Гарасьова з 
десятирічки Ха 13 та Юрія 
Будякова, учня середньої 
школи № 9.

Л. КРАСНОВА, 
керівник гуртка обласної 
станції юних техніків.

Подорож
найкраще

>

Канікули можна провести 
по-різному. Можна з ранку 
до вечора проганяти м’яч на 
подвір’ї, можна витратити 
цей час на читання захоп
люючого детективу чи пе
регляду всіх підряд фільмів 
у міських кінотеатрах. А От 
школярі, котрі звернулися 'Ч 
до послуг Кіровоградської * 
обласної дитячої екскурсій
но-туристської станції, вва
жають віднині, що найкра
щим відпочинок — то ціка
ва подорож. Підтвердять це 
учні Кіровоградської вось
мирічки № 8, котрі провели 
канікули в Криму, ознайо
мившись із визначними міс
цями місіа-героя Севастопо
ля. П’ять старшокласників 
нашої області були учасни
ками Всесоюзного зльоту 
«Моя Батьківщина —СРСР», 
що відбувся під час канінул 
у Ленінграді. Юні геологи, 
якими керує працівник 
геолого-розвіду вальної пар- 
ін-37 Євген Степанович Са
рни, побували в Прикарпат
ті, відвідали Новостебників- 
ський наліпний комбінат.

Зрозуміло, що не сиділося 'Чі 
на місці і юним географам. 
Нлени міського клубу «Гло
бус» ознайомилися з одним 
з найбільших у країні гра
фітним комбінатом — За- 
валлівським. Школярі з Ці
кавістю ознайомилися з про
цесом видобутку графіту, з 
історією та перспективами 
розвитку названого під
приємства.

Під час цієї подорожі кі
ровоградські школярі зу
стрілися з делегатом XXIII 
3 їзду комсомолу Унраїнн 
першим секретарем Гайво- 
ронського райкому ЛКСМУ 
Олександром Пересуньком. 
Розповідь делегата запам’я
тається школярам надовго. -

Р- ДАЙДАКУЛОВ, Х 

керівник міського на
укового географічного 
товариства «Глобус».
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Коли наприкінці серпня Рита Киянчук 
виїздила з рідного Побужжя, думками 
вона була вже в Кіровограді. Починався 
новий навчальний рік, учитися на другому 
курсі, мабуть, усе-таки складніше, аніж 
на першому. Отож думати було про що. 
До то, о ж цього разу, на відміну від 
минулого року, Рита збиралася осели
тись не на квартирі, а в гуртожитку. Ці
каво, як там? Краще, мабуть, ніж на 
квартирі. Не буде надокучливої хазяйки, 
котра не дозволяє навіть готувати їжу 
на газовій плиті, та й взагалі всім ра
зом — набагато цікавіше... Рита чула 
розповіді про цікаве життя з гуртожит
ку від подруг, щоправда, не в їхньому 
училищі. Бо в Кіровоградському музич
ному училищі гуртожитку раніше не бу
ло, Вперше відчинив він свої двері для 
учнів у вересні 1977 року.

Думки про гуртожиток переповняли 
тоді голову не тільки Рити Киянчук. Ду
мав про нього і Микола Миколайович 
Каленський, директор музичного учили
ща. Думав так само: як там буде? Як 
уселяти туди студентів, коли не підклю
чено води і газу, не працює сміттєпро
від, немає телефону?.. Перелік недоро
бок було давно пред’явлено будівельни
кам. Вони пообіцяли усунути їх. Оскіль
ки Миколі Миколайовичу все-таки вда
лося до початку занять дістати й завез
ти меблі, учнів вирішили поселити в гур
тожитку. Так стали жителями гуртожитку 
другокурсниця Рита Киянчук, її подруга 
Тамара Устенко, тек уселилися сюди 
128 учнів Кіровоградського музичного 
училища. Це було у вересні.

Рейдова бригада побувала в гурто
житку на початку весни. Там не було га
зу, не працював сміттєпровід, не було 
телефону, внизу було обладнано лише 
один душ...

— Сміттєпровід? Так він, кажуть, і не 
повинен працювати в гуртожитку. Для 
чого його проектували? А хто його 
знає...

— Чому не відкрили внизу буфету, як 
заплановано? Вважають, що це еконо
мічно невигідно...

— Чи можна від нас подзвонити до 
міста? Ні, не можна, то тільки апарат 
стоїть. Його не підключили. Одного ра- 

. зу захворіла вночі одна студентка, то 
бігли до сусіднього гуртожитку дзвони-

■ ■ ї ! !. І ■■■ І —

другий дім.
ЧИ ЗАВЖДИ
РІДНИМ?!

гурто-

розповідати їм було про що. 
було подумали, що, оскільки 
в таких, м’яко кажучи, непри- 
умовах усе-таки живуть у гур
то це зумовлено тим, що жити

ти. До всього цього тоді й аптечки ні
якої не було в гуртожитку, оце тільки 
недавно нам десять карбованців виді
лили на медикаменти. Злякалися ми то
ді всі дуже... А ще колись було затопи
ло нас — вода десь прорвалася, то теж 
поки збігали та додзвонилися — стояли 
всі з тазиками і відрами. Тоді, правда, 
сміялися: хоч раз усі бажаючі можуть 
прийняти душ!..

Таких монологів коменданта 
житку Алевтини Григорівни Рачкозської 
та директора училища Миколи Микола
йовича Каленського можна наводити ще 
скільки завгодно. Бо бід у нихч справді 
багато. І 
Ми вже 
студенти 
забливих 
тожитку, 
тут принаймні хоч цікаво. Вечори, ма
буть, організовують (бо живуть же тут 
майбутні музиканти), зустрічі цікаві, 
«вогники»...

І ось тут красномовства вже як і не 
було. Алевтина Григорівна сказала, що 
чула в училищі, наче план ідейно-вихов
ної роботи в гуртожитку складали і за
тверджували. Та вона його не бачила. А 
Микола Миколайович нам той план усе- 
таки показав. Виявляється, його й справ
ді складали. І пункти там про вечори і 
«вогники», про цікаві лекції теж були. 
Чи були самі вечори? Та поки що ні. 
I скільки ж того часу минуло — якихось 
півроку всього. Та й кому тим усім зай
матися; ще навіть не вирішили. Вихова-

Рейд «КП»
і «Молодого комунара»

теля в гуртожитку з Такою кількістю 
жильців не передбачено. У коменданта 
свої обов’язки (щоправда, Алезтина 
Григорівна, котрій раніше не доводило
ся стикатися з подібною роботою, довго 
намагалася з’ясувати, які ж у неї обо
в’язки, просила допомогти, навчити, але 
зробити це вчасно чомусь ніхто не міг). 
Викладачі училища? Вони, звичайно, бу
вають у гуртожитку, і досить часто. Он і 
записи в книзі відвідувань є. Бони схожі 
один на одного, то для прикладу й одно
го вистачить: «За час мого чергування 
порушень дисципліни не було. Санітар
ний стан задовільний». Чи бувають тут 
члени комітету комсомолу? Ні. Вони, 
бачте, не живуть у гуртожитку... Студент
ська рада гуртожитку? Так, вона, звичай
но, діє. Графік чергувань члени студент
ської ради складали. Ще що? А що ж 
вони ще можуть? І в очах коменданта 
відбився подив...

Коли Рита Киянчук або хтось із її по
друг по гуртожитку підійде до вікна, 
то побачить напроти дві п’ятиповерхові 
будівлі. Це теж гуртожитки. І хоча про
живають там майбутні інженери — сту
денти Кіровоградського інституту сіль
ськогосподарського машинобудування, 
люди, у принципі не настільки близькі 
до мистецтва, як студенти музичного 
училища, та саме там, у гуртожитку № 2, 
нещодавно відбувся вечір, що звався 
«Сучасна, музика Заходу: проблеми і по
шуки», трохи раніше — «Видатні 
ністи минулого Г наші сучасники», 
там протягом цього навчального 

орга- 
Саме 
року

вже відбулося три вечори відпочинку, 
«вогник» «У колі сім’ї», кілька тематич
них вечорів і засідань клубу цікавих 
зустрічей. Саме там працює фотоклуб 
та обладнано кімнату для ігор,. Студра- 
да, до речі, там теж складає графіки 
чергувань. Але, мабуть, лише цим не об
межується.

І ще одна відповідь на оте здивоване: 
«А що ж вони ще можуть?» У гуртожит
ку Олександрійського МПТУ № 7 учні 
самі своїми силами обладнали кімнату 
бойової слави, де часто проводять зу
стрічі з ветеранами партії і комсомолу, 
учасниками Великої Вітчизняної війни. 
В цьому гуртожитку працюють гуртки 
художньої самодіяльності, тут прово
дять військово-спортивні та спортивні 
ігри «Орля», «Нумо, дівчата!», «Нумо, 
хлопці!». В гуртожитку є кімната відпо
чинку, бібліотека... Сумувати жителям 
тут просто ніколи.

Складати графіки чергувань, стежити 
за порядком у гуртожитку — то теж 
важлива справа. Про цей свій обов’язок, 
мабуть, забули члени студентської ради 
гуртожитків №№ 1 і 2 Кіровоградського 
машинобудівного технікуму. ГІилюка, 
недопалки на підвіконнях, павутина 
в деяких кімнатах — вигляд зовсім не
привабливий. Те ж саме можна спосте
рігати в гуртожитку Олександрійського 
МПТУ № 1. Невже приємно самим хлоп
цям і дівчатам жити в таких умовах? 
Але не слід забувати, що зробити гур
тожиток рідним домом для тих, хто жи
ве в ньому, — то не просто. «Виходячи, 
гаси світло і здай ключ вахтерові. Не за
бувай, що гуртожиток — твій рідний 
дім». Так написано при вході в гуртожи
ток Кіровоградського музичного учили
ща. А чи не замало погасити світло і 
здати ключ? Можливо, все-таки потрібно 
робити трохи більше? І студентська ра
да, можливо, теж щось може? І комітет 
комсомолу? Навіть якщо його члени там 
не живуть...

Рейдова бригада: А. ЧЕКМЕ- 
НЬОВ — заступник начальника об
ласного штабу «КП», Б. РЕВЧУН— 
заступник зав. відділом пропаганди 
І культурно-масової роботи обкому 
комсомолу, В. КАЛИНА — другий 
секретар Кіровоградського міськко
му комсомолу, Н. ПАСТУШ ЕН КО— 
спецкор «Молодого комунара».
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Про роботу «прожекторис
тів» секретар комсомольської 
організації колгоспу «Победа» 
Ольга ~ 
охоче. І
Справді, 
дозорців 
приносить чимало користі гос
подарству. Вони спланували 
свою роботу так, щоб жодна 
виробнича ділянка господар
ства не випадала з їхнього по
ля зору.

Перш за все юні дозорці ор
ганізували бригаду «прожекто-

Писарєва розповідає 
на те є причини, 
діяльність молодих 

заслуговує уваги,

ЗА
КРЕМИВІСТЬ
ристів». До її складу ввійшли 
обліковець, начальник штабу 
«Комсомольського прожекто
ра» Надія Полетаева, комсомо
лець шофер Михайло Миро
ненко, Ольга Писарєва. До ро
боти у бригаді комсомольці 
залучають і старших товаришів. 
Велику допомогу «прожекто
ристам» подає, зокрема, голо
ва колгоспного комітету проф
спілки Валентина Павлівна Бе
ляева.

Основний напрям роботи 
штабу «Комсомольського про
жектора» — це похід за еко
номію та бережливість у всьо
му, за господарське викори
стання техніки, пального, мас
тил, кормів. Так, проведена 
комсомольцями перевірка ста
ну справ у тракторній бригаді 
показала, що не всі механіза
тори раціонально використову
ють пальне. Скажімо, якщо у 
Миколи Ніколенка виявилась 
економія пального, то деякі ін
ші товариші не бережуть його. 
«Комсомольський прожектор» 
розповів про тих, хто не по-ха
зяйському ставився до вико
нання своїх обов'язків. Справи 
у тракторній бригаді поліпши
лись.

Прикладів принциповості, 
бойовитості колгоспних «про
жектористів» можна навести

чимало. Перевірки стану справ 
на виробничих ділянках, кон
кретні рекомендації комсо
мольців сприяють виправлен
ню помилок, налагодженню 
виробничих процесів. На пер
шій молочнотоварній фермі 
юнаки і дівчата перевірили 
використання кормів. З’ясува
лося, що не всі тваринниці 
ставляться до цього сумлінно. 
Деякі з них виливали пійло в 
ясла замість того, щоб давати 
його кожній корові окремо. 
«Прожектористи» покритику
вали винуватців за це. Заві
дуюча фермою Н. Я. Касянен- 
ко стала уважніше стежити за 
використанням кормів.

Від пильного ока молодих 
дозорців не сховається жоден 
недолік у господарстві. їм до 
всього є діло. Вся їхня робота 
спрямована на збільшення кол
госпом виробництва і продажу 
державі продуктів тваринни
цтва і рослинництва. Висіяти 
в грунт високоякісне насіння— 
таке завдання поставили хлібо
роби господарства. Відповідно 
«-■лени штабу «Комсомольсько
го прожектора» намітили чер
говий рейд дозорців, рейд по 
підготовці насіння до весняної 
сівби. Комсомольці виявили, 
що підготовка його йде неза
довільно. Вони поставили пе
ред агрономом-насінником Ка
териною Гончар вимогу поліп
шити підготовку насіння. Ста
новище оиправляється.

Комсомольська організація 
колгоспу добилася регулярно
го випуску стіннівки «Комсо
мольського прожектора», того, 
щоб він справді стаз бойовим 
органом штабу «КП». Випуск 
стіннівки доручено секретаре- 
сі-друкарці Марії Шаповало- 
вій, зоотехнікові Людмилі Бог- 
дановій та іншим. Велику допо
могу в оформленні кожного 
номера «Комсомольського 
прожектора» подає* дозорцям 
колгоспний художник Віктор 
Михайлович Одношенний.

Яскраве оформлення, дотеп
ні, гострі матеріали, вміщувані 
в стіннівці «Комсомольського 
прожектора», допомагають ви
правляти недоліки у веденні 
господарства.

В. ДІМІИ.
Кіровоградський район.

г£7юрінкаІ
^^Бласного иітав^І 
^КОМСОМОЛ ЬСЬКОГО^ 
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НА СВОЄМУ
МІСЦІ
Жоден черговий випуск «Комсомольського 

прожектора» не проходить повз увагу кол
госпників. Бо стіннівка веде непримиренну 
бороіьбу з безгосподарністю, нехлюйством, 
розкраданням соціалістичної власності, око
замилюванням та іншими негативними яви
щами в житті колгоспного села.

Мало “приємного відчули доярки другого 
відділка, коли рейдова бригада встановила, 
що низька якість молока спричиняється 
механічною забрудненістю його, недодер
жанням санітарно-гігієнічних норм утриман
ня стада. Про байдуже ставлення окремих 
працівників ферми до виконання своїх обо-. 
в’язків дошкульними карикатурами розпо
вів «Комсомольський прожектор».

Непереливки було іі завідуючому свино
фермою М. О. Стороженку, коли «прожек
тористі;» виявили кілька неопрнбутісованих 
свиней. Увесь колгосп дізнався про «нечіт
кий облік» (насправді ж це не що інше, як 
перестраховка «па випадок чого»). Серйозна 
розмова була тоді із завідуючим.

Дісталося по заслузі й сторожам,.що мир
но спали при виконанні службових обов’яз
ків і не бачили, як у цей час нечесні люди 
крали па колгоспному току зерно А одна з 
дс-ярок. котру «прожектористи» разом з на
родними контролерами піймали на гарячому 
(несла з ферми додому комбікорм) і потім 
дошкульно розписали в стіннівці, скаржи
лась у партком, що виставили її на посміхо
вище всьому селу. Та ніхто не співчував 
нечистій на руку жінці.

Через депь-дза почнуться весняні польові 
роботи. Толі пости «прожектористів» будуть 
на передньому краї боротьби за щедрий 
урожай ювілейного комсомольського року. 
Еони візьмуть під свій контроль і підготов
ку до табірною утримання худоби, ремонт 
збиральної техніки тощо. Члени штабу 
«КП» Ніна Матсйшина, Михайло Жабський, 
Василь Литвиїпок мають чіткий плай дій.

А. ФЕДОРЧЕНКО, 
заступник голови правління колгоспу 
імені Кутузова по роботі з молоддю, 
секретар комсомольської організації.

Ново^раїнськин райоц/

Корпункти «Молодого ко
мунара» повідомляють сьо
годні про результати учас
ті дозорців області в рес
публіканському огляді ви
користання резервів еко
номії та бережливого вико
ристання матеріальних і 
енергетичних ресурсів.

Огляд:
КРОК

ОЛЕКСАНДРІЯ
В огляді по місту взяли 

участь дві з половиною ти
сячі комсомольських до
зорців. Активний пошук 
резервіа бережливого гос
подарювання вели «про
жектористи» заводу під
йомно-транспортного ус
таткування. Протягом ми
нулого року ВОНИ ЗДІЙСНИ
ЛИ 23 рейди-перевірки, в 
тому числі й контрольні 
рейди. Разом з народними 
контролерами молоді до
зорці поставили надійний 
заслін втратам матеріалів 
та енергії. По заводу за рік 
зенономлено 354 тисячі кі
ловат-годин електроенер
гії, 7 тонн умовного пали
ва, 440 тонн металопро
кату.

КІРОВОГРАД, 
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОН

Багато молодих вироб
ничників у свої соціаліс
тичні зобов’язання вклю
чили пункти щодо еконо
мії сировини і матеріалів, 
і від свого слова не відсту
пили. Так, номсомольсько- 
молодіжні бригади взуттє
вої фабрики, очолювані 
П. Бойком і В. Лисовою, 
шляхом раціонального роз-

ЗА КРОКОМ 
крою зекономили шкіря
них матеріалів на 4 тисячі 
карбованців. А комсомоль
сько-молодіжна бригада 
делегата XVIII з’їзду 
ВЛКСМ Леоніда Артеменка 
із заводу «Червона зірка» 
завдяки використанню 
кінцевих відходів прокату 
заощадила понад 40 тонн 
металу. Цей колектив ви
ступив нині ініціатором 
походу за економне вико
ристання матеріалів у мас
штабах області.

БОБРИНЕЦЬКИЙ 
РАЙОН

Факти безгосподарного 
зберігання паливно-мас
тильних матеріалів уста
новили «прожектористи» в 
колгоспі імені Щорса. 
Склад у цьому господар
стві не обладнаний як слід, 
цистерни протікають, кла
пани насосів несправні, 
бензоколонки непрокаліб- 
ровані. Все це призвело до 
недостачі майже чотирьох 
тонн паливно-мастильних 
матеріалів. Винуватців та
кого марнотратства при
тягнуто до матеріальної 
відповідальності, головно
му інженерові колгоспу 
оголошено догану.

Після виступу «Молодого комунара»
- ‘ і

кормозбиральної машини. 
«На превеликий жаль, — 

говориться в офіційній від
повіді т. Козяра, — у зв’яз
ку з напітальним ремон
том приміщень МТФ та ре
конструкцією ПТФ, поки 
що немає змоги почати бу
дівництво навісів для збе
рігання техніки. Критику 
□ кореспонденції «Скільки 
коштує трактор без хазяї
на?» правління колгоспу 
вважає правильною І вжи
ватиме заходів, щоб не до
пустити подібного станови
ща у зберіганні техніки 
надалі».

Рейдовий' матеріал «Мо
лодого комунара» був те
мою розмови на засіданні 
районного штабу «Комсо
мольського прожектора», 
на комсомольських зборах 
колгоспу «Комуніст». Про 
це повідомив секретар 
райкому комсомолу С. Ку
линич. Нещодавно питання 
про незадовільне зберіган
ня техніки а колгосп! «Ко
муніст» районний штаб 
«Комсомольського прожек
тора» зняв з контролю.

„СКІЛЬКИ 
КОШТУЄ ТРАКТОР 
БЕЗ ХАЗЯЇНА?"

У рейдовому матеріалі 
під таким заголовком «Мо
лодий комунар» гостро 
критикував безгосподарне 
ставлення до техніки в 
колгоспі «Комуніст» Ново- 
миргородського району 
(номер газети за 5 січня).

Як повідомив редакцію 
голова колгоспу «Кому
ніст» І. А. Козир, 8 січня в 
тракторній бригаді відбу
лися збори механізаторів, 
вони обговорили кореспон
денцію та ухвалили, рішен
ня про усуноння недоліків, 
викритих під час рейду. За 
станом на 18 лютого асі 
бурякозбиральні комбайни 
очищено і поставлено на 
консервацію, всі сівалки 
укомплектовано сошника
ми, відремонтовано. Закін
чується ремонт розкомп
лектованих трактора Т-74 і
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ФУТБОЛ

«ЗІРКА»— 
«НОВАТОР»—2:0

Матчем між «Зіркою» і 
ждановським «Новатором» 
2 квітня в Кіровограді по
чався 41-й чемпіонат краї
ни з футболу серед 
команд другої ліги класу 
«А». Майстрів шкіряного 
м’яча і футболістів з ко
лективів фізкультури віта
ли голова Кіровоградсько
го міського спорткомітету 
А. Подольський, бригадир 
бригади ливарників цеху 
ковкого чавуну заводу 
«Червона зірка», депутат 
Верховної Ради СРСР В. І. 
Гетьманець. Новобранцям 
«Зірки» вручили перепуст
ки на завод «Червона зір
ка» і книжки — розповідь 
про історію двічі ордено
носного підприємства. Піо
нери піднесли гравцям 
обох команд квіти.

Першу зустріч сезону 
прийшли подивитися ТИСЯ
ЧІ кіровоградців. Трибуни 
стадіону були переповне

ними. Матч почався бурх
ливими атаками господа
рів поля, які вже на пер
ших хвилинах добилися 
значної ігрової переваги, 
а на 8-й і 15-й хвилинах 
реалізували її в голи. Пер
шим успіху добився Бог
дан Мороз, а потім Сергій 
Вибиванцев скористався 
точним пасом Олександра 
Алексєєва і з штрафного 
майданчика послав м’яч у 
ворота гостей.

Такий початок був бага- 
тоабіцяючим, тим паче, 
що «Зірка» продовжувала 
атакувати і постійно за
грожувала воротам су
перників. Виходили на 
зручну позицію для удару 
Микола Журавльов, Олек
сандр Алексєєв, Володи
мир Новаковський. Та в 
одних випадках перемага
ли захисники, в других — 
нападаючих підводила тех
ніка. У другому таймі Кі
ровограді трохи заспо-

коїлись, атакували менши
ми силами, але все ж 
гостро. Та більше голів не 
було. Гості чимось особ
ливим не відзначилися. В 
основному захищаючись, 
вони нечасто турбували 
воротаря кіровоградців 
Леоніда Колтуна, який 
діяв упевнено і надійно.

Ленінський і Кіровський 
райкоми комсомолу міста 
Кіровограда після закін
чення матчу нагородили

найактивніших гравців. У 
гостей нагороду одержав 
Володимир Булгаков, у 
господарів поля — Юрій 
Касьонкін.

Наступний матч «Зірка» 
проведе 6 квітня з горлів- 
ським «Шахтарем». Поча
ток зустрічі — о 18.30.

м. СОМОВ.
На фото: момент гри 

«Зірки» і «Новатора». 
Фото І. КОРЗУНА 

та В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

5 КВІТНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.09
— «Час». 8.35 — Гімнасти
ка. 8.55 — «Назустріч XV!И 
з'їзду ВЛКСМ». 9.40 — Фільм 
«Вони були першими». 
11.15 — «Клуб ніноподоро- 
жей». 14.30 — Док. фільм 
«Нлподжені Жовтнем». 
15.30 — «По музеях і ви
ставочних залах». 15.55 — 
«Відгукніться. сурмачі!» 
16.25 — «Життя науки».
16.55 — «Музичні вечори
для юнацтва». 18.00 —
«День за днем». (К-ді. 18.15
— Продовження «Музич
на- есчопів для юнацтва».
18.55 — Тираж «Спортло
то». 19.05 — «Про проенти 
Конституцій союзних рес
публік». 19.30 — Футбол: 
збірна СРСР — збірна Фін- 
лянлії. 21.00 — «Час». 21.30
— «Майстри мистецтв». На
родний артист РРФГР 
В. Самойлов. 22.45 — Ц. Пу- 
ні. «Падекатр». По закін
ченні — новини.

— Співає Н. Трапезникова.
17.15 — К. т. «У нас в гос
тях». Концерт. (К-д). 18.00
— «Обговорюємо проект 
Конституції УРСР». В пе
редачі бере участь делегат 
XXV з'їзду КПРС, машиніст 
Знам’янськсго локомотив
ного депо В. К. Жмур. (К-д).
18.15 — «Веселі нотки».
18.30 — «Ленінський уні
верситет мільйонів». 19.00
— «До 30-річчя підписання 
Договору про дружбу, спів
робітництво. взаємодопо
могу між СРСР і Фінлян
дією». Програма телебачен
ня Фінляндії. 21.00 — «Час».
21.30 — Баскетбол. Чоло
віки. Збірна СРСР — збір
на Югославії. 22.10 — Кон
церт популярної класичної 
музики. По закінченні — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.15 
— Для юнацтва. «Орієн
тир». 17.00 — «Мультипа- 
норама». 18.00 — «Дебют». 
18.30 — «На ідеологічних 
рубежах». 18.45 — «Люби
телям балету». 19.00 —
Вісті. 19.30 — «Тан ніхто не 
кохав». Бенін ліричної 
поезії і пісні. 20.30 — Док. 
телефільм. 20.45 — «На 
добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.30 — Продовжен
ня вечора ліоичної поезії 
і пісні. 22.45 — «Музична 
вікторина». По закінчен
ні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— «Новини кіноекрана». 
11.00 — Новини. 11.15 — 
«Палітра». 11.40 — «Шніль- 
ний екран». 10 клас. Су- 
спільстеозмалство. 16.25 — 
Концерт. 16 55 —«На шкіль
ний широтах». 17.15 — 
«Шоссннии соцзмагання».
17.45 — «Сільськогосподар
ський тиждень». 18.00 — 
Співає Г. Писаоенкс. 18.30
— "Реклама, оголошення». 
19.00 — Вісті. 19.30 - «Ек
ран молодих». «Інтерклуб». 
20.3П — Док. телефільм.
20.45 — «На добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.30 — 
«Знайомство зблизька». 
(Кіностудії ім. О. Довжен
ка — 50 років). По закін
ченні — новини.

« 6 КВІТНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.35 — Гімнасти
ка. 8.55 — «Відгукніться, 
сурмачі!» 9.25 — «Майстри 
мистецтв». 10.40 — Фільм- 
балет «Галатея». 14.30 — 
Док. фільми. 15.35 — Те
лежурнал «Звіздар». 16.20
— «Російська мова». 16.50

і

родних інструментів ЦТ і 
ВР. 16.10 — «Обговорюємо 
проект Конституції УРСР», 
16.20 — «Для вас, учителі». 
16.50 — «Спеціалізація і 
концентрація — магістраль
ний напрям». 17.10 — Кон
церт. 17.45 — «На ланах 
республіки». (К-д на Рес
публіканське телебачен
ня). 18.00 — «Сьогодні — 
Всесвітній день здоров’я». 
18.30 — Вісті. 19.00 — Фут
бол: «Дніпро» — «Дина
мо» (Москва). 20.45 — «На 
добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.30 — Фільм «Спів
робітник ЧК». 23.10 — Спі
вають С. Козак та В. Гуров. 
По закінченні — новини.

ті». 16.45 —Док. телефільм. 
17.00 — Футбол: «Чорномо
рець» (Одеса) — «Динамо» 
(Київ) 18.45 — Для дітей. 
Мультфільм. 19.00 — Вісті. 
19.30 —«Майстри мистецтв 
України». Співає А. Кочер
га. 20.30 — Док. телефільм. 
20.45 — «На добран.’ч. ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.30 — 
Телефільм «Морські воро
та». 1 серія. 22.35 — Фут
бол: «Шахтар» (Донецьк) — 
«Зоря» (Ворошиловград). 
2 тайм. Відеозапис. По за
кінченні — новини.

9 КВІТНЯ

8 КВІТНЯ

7 КВІТНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.35 — Гімнасти
ка. 8.55 — На приз клубу 
«Золота шайба». 9.40 — 
Фільм «Людина, яка не 
могла сказати «ні». 11.00 — 
Новини. 11.15 — Д. Начев. 
«Капкан». Вистава. 14.30 — 
Док. телефільми. 15.30 — 
Шахова школа. 16.00 — 
Фільм-концеот. 16.30 —
«Об’єктив». 17.00 — «Моск
ва і москвичі». 17.30 —«Ді
тям про звірят». 18.00 — 
«День за днем». (К-л). 18.15
— Мультфільм «Матч-ре-
ванш». 18.40 — «Обгово
рюємо проект Конституції 
УРСР». Бесіда з робітника
ми Кіровоградської взуттє
вої фабрики. /К-д). 18.55 — 
Телефільм. (К-д). 19.10 —
«Разом — дружна сім’я». 
Музична прогпама. 19.50 — 
Телефільм «Вітоила». 1 се
пія. 21.00 — «Час». 21.30 — 
Міжнародний турнір Із 
споптивної гімнастики. 
22.15 — «Запрошує кон
цертна студія в Останкіно». 
По закінченні — новини.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.35 — Гімнасти
ка. 8.55 —«Виставка Буоаті- 
но». 9.25 — «Для вас, бать 
ки!» 9.55 — «Ранкова пош
та». 10.25 — «По музеях і 
виставочних зала*». Живо
пис Фландрії і Голландії. 
10.55 — «Ради і життя». 
11.25 — Концепт оркестру 
народних інструментів 
Молдавської РСР «Флуе- 
раш». 12.10 — «Зустпіч з 
письменником О. Гонча
ром». 12.55 — Тираж
«Спортлото». 13.05 — «Му
зичний абонемент». 13.45
— Телефільм «Рапьф. здра
стуй!» 14.55 — «Здоров’я». 
15.40 — Мультфільм «Спад
щина чарівника Бахрама». 
16.00 — Концерт, присвя
чений Дню еійськ ППО 
країни. 17.00 — «У світі 
тварин». 18.00 — Футбол: 
«Динамо» (Тбілісі) —«Спар
так» ХМосчвлї. В пеперві — 
новини. 19.45 — «Пп'о про
екти Конституцій союзних 
республік». 19.55 — Теле
фільм «Вітрила». 2 сепія. 
21.00 — «Час». 21.30 —
Баскетбол. Чоловіки. Зб:р 
на СРСР — збірна Куби. 
22.15 — «Телетеатр прий
має гостей». Виступ націо
нального ансамбля Ефіопії. 
По закінченні — новини.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.35 — Гімнасти
ка ллл дітей. 8;55 — Співає 
Б. Жайворонок. 9.30 — «Бу
дильник». 10.00 — «Служу 
Радянському Союзу!» 11.00

' — Фільм «Молодість без 
старості». 2 серія. 12.00 — 
Концерт дитячої худож
ньої самодіяльності. 12.30
— «Сільська година». 13.30
— «Му-’ичний кіоск». 14.00
— П. Павловський. «Еле
гія». Фільм-вистава. 16.00 — 
«Міжнародна панорамо».
16.30 — Мультфільми. 17.00
— «Сьогодні Донь Військ 
протиповітряної оборони 
країни». 17.15 — «За ва
шими листами». Музична 
пиограма до Дня Військ 
ППО иплїни. 18 00 — Нови
ни. 18.15 — «Илуб кінопо- 
дорожей». 18.55 —.«Бід 
усієї душі». 21.00 — «Час».
21.30 — «Фестивалі- кон
курси. концепти». 22.40 — 
Док. фільм «У тверському 
краю, шляхами Пушкіна». 
По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Док. телефільм., 10.30 — 
«Музична вікторина». 11.00
— Концерт академічного 
оркестру російських на-

ДРУГА ПРОГРАМА. ю.ОО 
— Кінопрогрлид «По під- 
ній країні». 10.30 — Літе
ратурна передача «Слово 
про шахтарів». 11.00 — Но
вини. 11.15 — «Комсомоль
ська традиція». 12.15 — 
Для дітей. Гтчлія «Золотий 
ключик». 13.05 — «Субот
ній репортаж». 13.45 —
Для школяпіл. «Пароль 
«Дружба». 14.15 — «Пись
менник і час» 1435 —«Ак
тори і полі», 15.35 — Кон
церт. 16.05 — «Ленінська 
національна політика — в 
дії». 16.20 — «Пісні юнос-

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Чемпіонат України з ху
дожньої гімнастини. 10.30
— Фільм-ионнерт. 11 00 —
Новини. 11.15 — «Село і 
люди». 12.00 — «Пісні
Я. Дубравіна». 12.35 — «То
вари — наропу». 13.05 — 
«Сьогодні — День Військ 
протиповітряної оборони 
кпаїни». 14.05 — Концерт. 
15.05 — «Магістраль моєї 
долі». 16.30 — Док. теле
фільми. 17.00 — Для дітей. 
«Катрусин кінозал». 18.00
— А М’ястківсьчий. «При 
світлі соняшників». Теле- 
вистава. 19.00 — «Актуаль
на камера». 19.45 — «Не
дільний сувенір». 20.30 — 
Док. телефільм. 20.45 — 
«На добраніч, діти!». 21.00
— «Час». 21.30 — Теле
фільм «Морські ворота».
2 серія. 22.35 — «Молодість 
моя. Білорусія». Програма
3 участю вонально-інстпу-
монтальногл ансамблю
«ГІісняри». По закінченні — 
новини.
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Друкарня Ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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Вісім днів спортивні ба
зи обласного центру — 
Будинок фізкультури заво
ду «Червона зірна» і спор
тивний зал факультету фі
зичного виховання педаго
гічного інституту імені 
О. С, Пушкіна були віддані 
у розпорядження юних 
баскетболісток. Тут прохо
дила першість України се
ред школярок. В іграх бра
ли участь команди дівчат 
1964 — 1965 років народ
ження з двадцяти двох об
ластей та міст Києва і Се
вастополя. Честь Кірово- 
градщини на цих змаган
нях захищали вихованки 
ДІОСШ № 2. У своїй зоні 
наші землячки здобули пе
ремоги над командами Ро- 
венської і Полтавської об 
ластсй, з мінімальним ра
хунком програли дніпро- 
петровцям і зайняли після 
них друге місце. Після 
цього у наступних поєдин
ках кіровоградки завдали 
поразки іванофранківкам 
(36:35) і чернігівкам 
(43:34), здобувши право бо
ротися за 4 — 6 місце. По
тім їхніми суперницями 
були спортсменки з Київ
ської області і Севасто
поля.

Напружено проходив 
матч кіровоградок з киян
ками, які взяли гору з мі-

німальним рахунком — 
37:35. У зустрічі з севасто
польськими дівчатами 
сильнішими були наші 
баскетболістки — 39:32. В 
результаті — п’яте місце 
в республіці. А звання чем
піонів завоювали одеситки, 
які у фіналі 
представниць 
51:49.

перемогли 
столиці —

Першість Центральної 
ради ДСТ «Авангард» з 
легкої атлетики серер юна
ків пройшла в Ялті. Вес
няний сезон відкрили бігу
ни. Серед них були і кіро- 
воградці — вихованці тре
нера В. К. Іванця із спор
тивного нлубу «Зірка». Де
сятикласник школи N-, 11 
обласного центру Павло 
Армашов першим пересік 
фінішну стрічку на дистан
ції 800 метрів — 1 хвили
на 59,5 секунди. Це наба
гато вище за норматив 
першого розряду. Арма
шов завоював звання чем
піона товариства. Бронзо
ва медаль на цій дистанції 
дісталася учневі будівель
ного технікуму Віктору 
Абрамову. На дистанції 
чотириста метрів Армашов 
мав срібну нагороду.

У командному заліку кі- 
ровоградці посіли Другу 
сходинку із сімнадцяти 
серед колективів, що ви
ступали У другій групі. А 
першими тут були органі
затори змагань — крим-
чани.

Т. в. о. редактора М. СЕМЕНЮК.

Львівський лісотехнічний інститут 
ПРИЙМАЄ СТУДЕНТІВ 
НА ПЕРШИН КУРС ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

лісоінженсрва справа, 
технологія деревообробки, 
машини і механізми лісової та деревообробної про

мисловості,
економіка та організація лісової промисловості і 

лісового господарства,
економіка та організація деревообробної промисло

вості.
Щонйманпя документів — з 20 квітня по 31 липня 

1978 року.
Вступні екзамени — з 21 липня по 1 серпня і з G 

серпня по 20 серпня. .
Особи, що вступають на спеціальність «Машини і 

механізми лісової та деревообробної промисловості», 
складають вступні екзамени з математики (письмово 
ії усно), фізики (усно), української або російської 
мови та літератури (твір); па всі інші спеціальності— 
з математики (усно), фізики (усію), хімії (усно), ук
раїнської або російської мови та літератури (твір).

На навчання без шлпиву від виробництва в першу 
чергу зараховують осіб, характер роботи яких відпо
відає вибраній у вищому учбовому закладі спеціаль
ності, якщо вони працюють за цією спеціальністю не 
менше шести місяців; випускників середніх спеціаль
них і середніх професійно-технічних навчальних за
кладів. які вступають на споріднені спеціальності, а 
також звільнених в запас військовослужбовців.

При цьому правом зарахування в першу чергу ко
ристуються особи, направлені установами і підприєм
ствами, колгоспами, радгоспами та організаціями на 
навчання за снеціалі ністю, яка відповідає характеро
ві роботи встхпппка, по пред’явленні направлення за 
єдиною формою

Заяву на ім’я ректора i’hctktvtv пазом з докумен
тами подавати чл адресу- 290032. м. Львів-32. 
вул. Пушкіна. 103, приймальній комісії.

З І по 30 липня для вступників при інституті пра
цюватимуть платні підготовчі курси з відривом віл 
виробництва.

Приймання заяв на курси — 3 25 по ЗО червня.

ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ОРДЕНА ЛЕНІНА 
І ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА 
ОРЄХОВСЬКОГО БАВОВНЯНОГО КОМБІНАТУ
ІМЕНІ К І. НІКОЛАЄВОЇ
ПРИЙМАЄ УЧНІВ НА 1978-1979 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Заклад готує стрічкарок, ткаль, рівничниць, пря
дильниць, мотальниць, знімачок.

Строк навчання — 1 рік і 2 місячі.
Приймають дівчат віком від 15 років і старших, що 

мають освіту за 8—10 класів, без вступних екзаменів.
Учнів забезпечують безплатним триразовим харчу

ванням і спецодягом, вони одержують заробітну 
плату — перші три місяці з? учнівськими ставками, а 
з четвертого місяця навчання їх переводять па окре
му оплату граці.

Прийнятих забезпечують гуртожитком і пропискою 
в Московській області.

. Дівчатам — вихованкам дитячих будинків, інтерна
тів, сиротам оплачують залізничний проїзд до місця 
навчання і роботи

Прийняті можуть продовжувати навчання у вечір
ніх школах і технікумах.

Учням комбінату, направленим в інститути, випла
чують стипендію підвищену на 15 процентів.

Для вступу необхідно подати свідоцтво про народ
ження (ті, що досяглі 16-річиого віку, представляють 
паспорт з відміткою'про виписку), свідоцтво про 
освіту, чотири фотокартки (розміром 3X4 см).

Адреса училища: м. Орехово-Зуево ЛІосковської об
ласті, вул. Леніна, 86.

 АДМІНІСТРАЦІЯ.
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