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Юнаки і дівчата!
Наполегливо оволодівайте 
знаннями,
виховуйте в собі високу 
ідейність!
УЧІТЬСЯ ЖИТИ, 
працювати і боротись 
по-ленінському, 
по- кону н і сти ч н ом у!

(Із Закликів ЦК КПРС до 1 Травня 1978 рому).

ЗЯКЛИКИ ЦК КПРС
до 1 Травня 1978 року

1. Хай живе 1 Травня — День міжнародної солідар
ності трудящих у боротьбі проти імперіалізму, за мир, 
демократію і соціалізм!

2. Пролетарі есіх країн, єднайтеся!
3. Хай живе марксизм-ленінізм — могутня ідейна 

зброя трудящих усіх країн у боротьбі проти імперіаліз
му, за перемогу соціалізму і комунізму!

4. Хай живе ленінська Комуністична партія Радянсько
го Союзу — керівна і спрямовуюча сила радянського 
суспільства!

Хай живе велика непорушна єдність партії і народу!
5. Хай живе у віках ім’я і справа Володимира Ілліча 

Леніна — творця і керівника Комуністичної партії і пер
шої в світі соціалістичної держави!

6. Честь і слава великому радянському народові — 
будівникові комунізму, послідовному борцеві за мир в 
усьому світі!

7. Хай живе героїчний робітничий клас Країни Рад — 
провідна сила в будівництві комунізму!

8. Хай живе славне колгоспне селянство — активний 
будівник комунізму!

9. Хай живе радянська народна інтелігенція — актив
ний будівник комунізму!

10. Хай живе непорушний союз робітничого класу, 
колгоспного селянства і народної інтелігенції!

Хай міцніє соціально-політична та ідейна єдність ра
дянського суспільства!

11. Хай живе братерська дружба і непохитна єдність 
усіх націй і народностей нашої соціалістичної Батьків
щини!

12. Хай живе Радянська Конституція — Основний За
кон першої в світі загальнонародної соціалістичної дер
жави!

13. Хай живуть Ради народних депутатів! Хай шириться 
участь робітників, селян, інтелігенції в управлінні спра
вами держави і суспільства!

14. Хай живе соціалістична демократія, яка забезпечує 
справжнє народовладдя і соціальну справедливість!

15. Трудящі Радянського Союзу! Боріться за втілення 
в життя історичних рішень ХХУ з’їзду КПРС, прагніть 
повністю реалізувати можливості розвинутого соиіа- 
лізму!

16. Комуністи! Будьте в авангарді всенародної бороть
би за виконання рішень ХХУ з’їзду КПРС, за підвищен
ня ефективності виробництва і яності роботи!

17. Радянські профспілки! Ширше розгортайте соціа
лістичне змагання і рух за комуністичне ставлення до 
праці!

Хай живуть радянські профспілки — школа управлін
ня, школа господарювання, школа комунізму!

18. Юнаки і дівчата! Наполегливо оволодівайте знан
нями, виховуйте в собі високу ідейність! Учіться жити, 
працювати і боротись по-ленінському, по-комуністич- 
ному!

19. Хай живе Ленінський комсомол — надійний поміч
ник і бойовий резерв Комуністичної партії, передовий 
загін молодих будівників комунізму!

20. Хай живуть радянські жінки — полум’яні патріот
ки, активні будівники комунізму! Честь і слава жінці-ма-

^тері, яка віддає тепло свого серця вихованню дітей — 
гідних громадян соціалістичної Батьківщини!

21. Хай живуть доблесні Збройні Сили СРСР — надій
ний страж мирної праці радянського народу, оплот за
гального миру!

22. Трудящі Радянського Союзу! Боріться за виконан
ня і перевиконання плану 1978 року! Наполегливо доби
вайтесь найвищої продуктивності праці, ефективності ви
робництва і якості роботи!

23. Слава передовикам і новаторам виробництва — 
прапороносцям соціалістичного змагання за підвищен
ня ефективності і якості робоїи!

24. Працівники промисловості! Боріться за дальший 
розвиток і зміцнення індустріальної могутності нашої 
Батьківщини! Швидше вводьте й ефективно використо
вуйте виробничі потужності!

-А Ширше дорогу новій техніці, прогресивній технології 
і передовому ДОСВІДОВІ!

25. Працівники промисловості! Збільшуйте вироб
ництво, поліпшуйте якість і асортимент товарів народно

го споживання! Повніше задовольняйте потреби радян
ських людей!

26. Працівники будівництва! Своєчасно вводьте в дію 
нові об’єкти! Будуйте добротно, економічно, ча сучасній 
технічній основі!

27. Працівники транспорту і зв’язку! Всемірно поліп
шуйте обслуговування народного господарства, ефек
тивно використовуйте транспорт, повніше задовольняй
те запити радянських людей!

28. Трудящі Радянського Союзу! Активно втілюйте в 
життя аграрну політику КПРС!

Прискорюйте темпи механізації і хімізації сільського 
господарства, меліорації земель! Наполегливо розви
вайте спеціалізацію і концентрацію виробництва на базі 
міжгосподарської кооперації і агропромислової інте
грації!

29. Працівники сільського господарства! Боріться за 
підвищення ефективності сільськогосподарського ви
робництва і родючості землі! Краще використовуйте 
техніку, добрива, всі матеріальні ресурси! Добивайтеся 
максимальної віддачі з кожного карбованця вкладень!

30. Колгоспники і працівники радгоспів! Ширше поз
гортайте соціалістичне змагання за збільшення вироб
ництва і продажу державі продуктів землеробства і 
тваринництва! Добивайтеся зразкового проведення вес
няних польових робіт! Активно боріться за одержання 
найвищих урожаїв!

31. Працівники торгівлі, громадського харчування, 
служби побуту і житлово-комунального господарства! 
Боріться за високу культуру обслуговування радянських 
людей!

32. Трудящі Радянського Союзу! Всемірно зміцнюйте 
дисципліну праці! Добивайтесь економії сировини, па
лива, електроенергії, металу та інших матеріалів!

33. Трудящі Радянського Союзу! Свято бережіть і пьи- 
множуйте соціалістичну власність! Раціонально викорис
товуйте природні багатства нашої Батьківщини!

34. Працівники народного господарства! Наполегливо 
підвищуйте свою професійну майстерність, оволодівайте 
економічними знаннями, сучасними методами господа
рювання і управління!

35. Спеціалісти народного господарства! Раціоналіза
тори і винахідники! Активно боріться за прискорення 
науково-технічного прогресу!

36. Радянські вчені! Підвищуйте ефективність науко
вих досліджень, зміцнюйте зв’язок науки з виробни
цтвом!

Слава радянській науці!
37. Діячі літератури і мистецтва, працівники культури! 

Високо несіть прапор партійності і народності радян
ського мистецтва, створюйте твори, гідні нашої великої 
Батьківщини!

38. Працівники народної освіти! Виховуйте підростаю
че покоління в дусі комунізму, свідомого ставлення до 
навчання і праці! Вдосконалюйте підготовку кадрів для 
народного господарства!

39. Працівники охорони здоров’я і фізичної культури! 
Поліпшуйте медичне обслуговування населення, актив
ніше впроваджуйте фізичну культуру в повсякденне 
життя радянських людей!

40. Ветерани революції, війни і праці! Наставники мо
лоді! Беріть активну участь у вихованні молодого поко
ління на революційних, бойових і трудових традиціях 
радянського народу!

41. Піонери і школярі! Гаряче любіть Радянську Бать
ківщину, наполегливо оволодівайте знаннями і трудови
ми навичками! Готуйтеся стати активними борцями за 
справу Леніна, за комунізм! . ,

42. Братерський привіт комуністичним і робітничим 
партіям — стійким борцям проти імперіапізму, за мир, 
демократію, національну незалежність і соціалізм!

Хай міцніють сднісгь і згуртованість комуністів усього 
світу на непохитній основі марксизму-ленінізму, проле
тарського інтернаціонапізму!

43. Хай живе пролетарський інтернаціоналізм — ви
пробувана і могутня зброя міжнародного робітничого 
класу!

44. Комуністи Європи! Боріться за досягнення цілей, 
висунутих Берлінською конференцією комуністичних і 
робітничих партій!

45. Братерський привіт народам соціалістичних країні 
Хай розЕнвасться і міцніє світова система соціалізму — 
вирішальна сипа антиімперіалістичної боротьби, оплот 
миру, демократії і соціального прогресу!

46. Хай живе єдність і згуртованість комуністичних о 
робітничих партій і народів країн соціалістичної спів
дружності!

47. Братерський привіт робітничому класові капіталіс
тичних країн — самовідданому борцю проти експлуата
ції, засилля монополій, за права трудящих, за мир, де
мократію і соціалізм!

48. Братерський привіт народам, які добились визво
лення від колоніального ярма і ведуть мужню боротьбу 
за зміцнення національної незалежності і соціальний 
прогрес!

49. Гарячий привіт народам Африки, які борються 
проти імперіалізму і расизму, проти всіх залишків ко
лоніалізму, за свободу і національну незалежність!

Народи світу! Посилюйте підтримку боротьби народів 
Зімбабве, Намібії, Південної Африки за повну ліквіда
цію расистських режимів!

50. Гарячий присіт народам Латинської Америки, яні 
ведуть мужню боротьбу проти гніту імперіалістичних: 
монополій, проти реакції і фашизму, за вільний і неза
лежний розвиток своїх країн!

51 Хай міцніє могутній нездоланний союз трьох ос
новних революційних сил сучасності — світового соціа
лізму, міжнародного пролетаріату і національно-виз
вольного руху! <

52 Братерський привіт знемагаючим у тюрмах і фа
шистських катівнях мужнім борцям за свободу народів, 
демократію і соціалізмі

Свободу в’язням імперіалізму і реакції!
53. Братерський привіт робітничому класові, всім тру

дящим і демократам Чілі, які ведуть мужню боротьбу 
проти фашистської реакції!

Народи світу! Зміцнюйте солідарність з патріотами 
Чілі!

Свободу в'язням фашистської хунти!
54. Народи світу! Примножуйте зусилля в боротьбі за 

повну ліквідацію часлідиів ізраїльської агресії, за вста
новлення справедливого миру для всіх держав і народів 
Близького Сходу, проти імперіалістичного втручання у 
внутрішні справи арабських країн!

Хай міцніють і розвиваються дружба та співробіт
ництво між народами Радянського Союзу і арабських 
країн!

55. Народи європейських країн! Наполегливо добивай
теся повного втілення в життя Заключного акта загаль
ноєвропейської наради, перетворення Європи в конти
нент миру, безпеки, співробітництва і соціального про
гресу!

56. Народи азіатських країн! Боріться за зміцнення 
миру, співробітництво і добросусідські відносини, за 
гарантування безпеки в Азії!

57. Народи світу! Боріться за поглиблення розрядки 
міжнародної напруженості, за її поширення на всі кон
тиненти! Викривайте підступи сил агресії, реваншизму і 
реакції — ворогів миру та безпеки народів!

58. Народи світу! Добивайтеся, щоб незастосувания 
сили стадо законом у міжнародних відносинах, а ядерна 
зброя була заборонена навічно! Посилюйте боротьбу за 
припинення гонки озброєнь, за загальне і повне роз
зброєння!

59. Народи світу* Ріш*че виступайте проти вироб
ництва нейтронної бомби! Розробка і виробництво но
вих видів зброї масового знищення поеинні бути забо
ронені!

60. Хай живе миролюбна ленінська зовнішня політика 
Радянського Союзу!

Хай повністю втілиться в життя вироблена XXV з’їз
дом КПРС програма дальшої боротьби за мир і міжна
родне співробітництво, за свободу і незалежність на
родів!

61. Хай живе наша велика Батьківщина — Союз Радян
ських Соціалістичних Республік!

62. Під прапором марксизму-ленінізму, під керів
ництвом Комуністичної партії — вперед, до нових пере
мог у будівництві комунізму!

Центральний Комітет Комуністичної партії І’аймнського Союлу



- З стор пЛІолодяй комунар“ _ 18 квітня 1918 рожу
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ТЕЛЕТАЙП

ЯКІСТЬ НАШОЇ РОБОТИ:
БУДІВНИЦТВО НОВИХ
І ЕКСПЛУАТАЦІЯ НАЯВНИХ 
СПОРТИВНИХ СПОРУД_______ '

ОБЕРЕЖНО: 
ПЕТРУШКА!
Сьогодні це вже істина: 

щоб мати добротні спор
тивні споруди, треба, щоб 
за їх будівництво взялись 
колгоспи і підприємства, 
житлово-експлуатаційні кон- 
тори^комсомольські та фіз
культурні активісти, потріб
на ініціатива кожного мо
лодого спортсмена. Де тут 
«вузьке» місце? Передусім 
— за місцем проживання. 
Отже, завдання ясне: треба 
будувати типові спортивні 
комплекси, обладнувати 
прості майданчики, щоб бу
ло де займатись спортом і 
дітям, і дорослим.

Першими взялись за 
справу олександрійці. На 
суботники вийшли комсо
мольці — робітники заво
ду підйомно-транспортного 
обладнання, шахтарі. Пра- 

• цювало більше трьох тисяч 
юнаків і дівчат. Тепер’ тут 

. діють два спортивних клу
би за місцем проживання— 

. «Факел» і «Кристал». Тре
нуються юні хокеїсти і фут
болісти, тривають шахові 
турніри. Спортивно-масо
вою роботою охоплено 
до двох тисяч підлітків. 
З ними працюють громад
ські тренери та інструкто
ри — молоді виробничники 
з підшефних заводів, фаб
рик. Міськком комсомолу 
турбується, аби всі спортив
ні споруди вміло викорис
товувались. У суботні і не
дільні дні в спортивних клу
бах чергують члени міськ
кому, провідні спортсмени 

. міста.
Хто ж в області насліду

вав приклад олександрій- 
ців? Може кіровоградці? Де 
тамі Чимало з тих, кому 
належить займатися цією 
невідкладною справою, як і 
і раніше, вибрали позицію 
вичікування: більшість юна
ків чекають ініціативи з 
промислових підприємств, 
комсомольські активісти ки
вають на фізкультурних 
працівників. Скажімо, за
вод тракторних гідроагре
гатів має можливість побу
дувати спортивні комплекси 
у своїх житлових мікрора
йонах. Замість того, щоб 
займатися ділом, тут мало 
не щодня «оплакують» свій 
спортивний зал, у якому 
тренуються гімнасти «Аван
гарду». Заводські спортсме
ни, мовляв, тепер у «прий
мах» у власному домі. Отож 
і ніде навіть значківців ГГІО 
підготувати... Хоч сядь та й 
плач. Так і роблять, замість 
того, щоб будувати нові за
ли для змагань за місцем 
проживання.

Думається, що не завади
ло б багатьом з таких по
вчитися у керівників заводу 
радіовиробів, які знайшли і 
кошти, і майстрів-будівель- 
ників, і напівпідвальне при
міщення — 520 квадратних 
метрів корисної площі у бу
динку № 6 по вулиці Вол- 
кова.

Комітет комсомолу ого
лосив операцію «Цоколь»: 
«Всі на суботник! Відкриємо 
свій спортивний клуб — для 
себе і для підлітків мікро
району!»

Робота зараз у розпалі: 
обладнують кімнати для 
боксерів і тенісистів, буде 
шаховий клуб. А трохи далі, 
поряд із корпусами заводу, 
незабаром почнеться бу
дівництво спортзалу.

— Тільки була б віддача, а 
ми коштів не пошкодуємо,— 
підкреслює директор заво

ду Ю. С. Філіпов. — Виді
ляємо для цих потреб буді
вельні матеріали, обладнан
ня для спортклубу.

І комітет комсомолу зно
ву згуртовує ударні загони: 
у суботу, після робочої змі
ни—до майбутнього спорт
клубу. І робітнича молодь 
вже завзято працює на об
ладнанні спортивних кімнат 
— для себе і своїх молод
ших друзів — школярів.

Ось де конкретні справи! 
Ось де діловий підхід до 
розв’язання проблеми!

Але ж це тільки на вулиці 
Волкова. Хто ж іще про
явить ініціативу? Керівники 
жеку № 7 згодні допомог
ти підліткам, але їм не да
ють місця, де можна буду
вати спортивні /лайданчики.

Начальник Кіровоград
ського жеку № 6 В. В. Го- 
рєлікова, здається, теж вирі
шила не залишитись осто
ронь важливої справи. При
їхала на Балашівку і заяви
ла на зборах мешканців 
мікрорайону:

— Будемо робити все 
можливе, аби ваші діти мог
ли влаштувати веселі стар
ти. Кошти маємо...

Але це була тільки обі
цянка. Бо з Балашівки нам 
протелефонували:

— По вулиці Райбульвар 
робиться щось дивне. Біля 
будинку № 65 б’ють кілки, 
щоб загородити стежки і 
переходи. Ми думали, що 
це окреслюють майбутні 
ігрові майданчики. Бульдо
зерист навіть квітники роз
совує... Тепер там садять... 
картоплю, цибулю і пет
рушку...

Тим часом В. В. Горєяікова 
знову обіцяє:

— Будуватимемо ігровий 
майданчик по вулиці Повіт- 
рянофлотській.

А хлоп’ята? Вранці вони 
почули чергову радіопере
дачу «Піонер України», 
дізнались, що прославле
ний космонавт Павло Попо
вич, коли ще був школярем, 
влітку підготувався до спор-’ 
тивних змагань вдома. Сам 
зробив перекладину і у ве
ресні, прийшовши в школу, 
підтягнувся не сім разів, як 
це було весною, а двадцять. 
Почали балашівські хлоп’я
та і собі шукати металеві 
рейки. Самотужки хотіли 
зробити для себе перекла
дину і гімнастичну драбину. 
Вже й вибрали місце, але 
бульдозерист випередив 
їх — петрушка для нього 
корисніша. Знадобиться во
на, мабуть, і Валентині Во
лодимирівні, яка керує 
жеком № 6. Настрій у неї 
поки що зіпсований. Ми 
тільки можемо їй порадити, 
як його покращити. Зазіта- 
ти у жек № 5. Футбольна 
команда хлоп’ят «Чайка», 
яку згуртувала ця житлово- 
експлуатаційна контора, 
стала призером на змаган
нях з міні-футболу пам’яті 
підпільної комсомольської 
організації «Спартак». На
городу із Світловодська 
привіз і Володя Грек, який 
у складі команди «Юність» 
(жек № 3) теж успішно ви
ступив на цих змаганнях. 
Отож і радісно і наставни
кам, і тим, хто створив умо
ви для тренувань йому і 
його друзям. Ось де можна 
бачити світло на табло 
якості спортивно-масової 
роботи за місцем прожи
вання.

М. ШЕВЧУК.

Вже стало традицією в 
Долинському районі у 
день Всесоюзного кому
ністичного суботника 
створювати ударні заго
ни з молодих перемож
ців соціалістичного зма
гання, передових вироб
ничників, старшокласни
ків. Ось і в нинішньому 
році 22 квітня буде ство
рено три таких загони. 
Один, у складі 40 комсо
мольців, працюватиме на 
будівництві кінотеатру, 
другий — на споруджен
ні районного Будинку 
піонерів, що цього року 
гостинно відчинить свої 
двері. Найміцніші, най- 
загартованіші юнаки та 
дівчата працюватимуть 
на будівництві залізниці 
Долинська — Помічна. 
Цей загін, зокрема, пе
рерахує у фонд десятої 
п'ятирічки 500 карбован
ців.

Усього у святі праці 
візьмуть участь близько 
6 тисяч комсомольців і 
молоді району.

•
Є в селі Солов ївці 

(відділок колгоспу «Пе
ремога»), що в Олек
сандрійському районі, 
невеликий клуб. Остан
нім часом недоглянутим

КЛИЧЕ
стало приміщення сіль
ського вогнища культу
ри. Отож молоді доярки 
Віра Гинькова та Ніна 
Глущенко звернулися в 
комітет комсомольської 
організації колгоспу з 
пропозицією: у день Все
союзного ленінського 
суботника силами ком
сомольців і молоді села 
відремонтувати клуб. 
Комітет схвалив ініціати
ву дівчат. Вже придбано 
необхідні матеріали, а 
знаряддя праці у кожно
го вдома знайдуться. 
П’ятнадцять юнаків і дів
чат за день упорядкують 
клуб, зроблять його при
вітним і затишним.

© '

Село Різне, що в Но- 
воукраїнському районі, 
чимале за розміром. І 
молоді там багато тру
диться в колгоспах імені 
Калініна та імені Ватуті- 
на. А думка спорудити 
стадіон лише недавно 
виникла у молодих калі-

столиця героїчного Острова Сво
боди. Рішення провести його на 
Кубі — „наслідок визнання зро
стаючого міжнародного авторите
ту кубинської революції, високого 
престижу її молодіжного авапгар- 

^-ду — Спілки молодих комуністів. 
Девіз фестивалю — «За антиімпе
ріалістичну солідарність, мир і 
дружбу!»

Цікаву книгу про країну Хі фес
тивалю «Куба — сі рана фестива
ля» написав В. Чирков. Ця розпо
відь про героїчну країну на остро
ві Свободи.

Продовженням цієї розповіді є 
книга журналістів О. Дарусенко- 
Ба, Б. Горбачова, В. Ткаченка, які 
неодноразово бували на Кубі, пра
цювали та.м. Вони мали можли
вість бачити, як готувалися ку
бинці до візиту в їхню країну 
товариша Л. 1.'Брежнєва, з яким 
ентузіазмом зустрічали вони висо
кою радянського гостя. Про все 
це — книга «Куба — остров сози
дания».

Журналіст Володимир Вершков 
довгий час працював на Кубі. На 
його очах відбулося багато змін а 
житті острова Свободи. В книзі 
«Салют, компаньєро'.» він розпові
дає юним про життя кубинського 
народу в минулому, про сьогод
нішню Кубу. Книга написана у 
формі спогадів під час сімнадця- 
тнгодннного польоту Москва — 
Гавана. Автор згадав про все, що 
бачив у цій казково-красивій тро
пічній країні: про легендарних ге
роїв революції, кубинський карна
вал, про столицю майбутнього 
свята молодості.

Нескінченні рядки, написані про 
героїчну Кубу, як нескінченна бо
ротьба молоді за мир, дружбу і со
лідарність.

XI Всесвітній фестиваль молоді 
і студентів етапе ще ОДНИМ кро; 
ком на цьому шляху.

О. ШУГАЄВА, 
завідуюча бібліографічним 
відділом обласної дитячої 
бібліотеки імені А. П. Гай
дара.

Слово «фестиваль» походить 
рід .латинського — «святковий». 
Ось уже тридцять років це слово 
звучить на всіх мовах народів сві
ту. День народження всесвітніх 
фестивалів — 25 липня 1947 року. 
Місце народження — столиця Чє- 
хословаччинн — Прага. Організа
тори фестивалів — Всесвітня фе
дерація демократичної молоді і 
Міжнародна спілка студентів.

Символ міжнародних зустрічей 
молоді — фестивальна ромашка. 
П’ять її пелюсток — синя, черво
на, жовтогаряча, зелена і жовта— 
символи п’яти континентів. У цент
рі ромашки — земна куля і девіз 
фестивалю, рік його проведення та 
назва МІСЇ& в якому він прохо
дить. Вперше то квітку миру по
бачили в 1957 році, коли в Москві 
проходив VI фестиваль. З того 
часу змінювалися місця проведен
ня фестивалів, але фестивальна 
ромашка завжди і скрізь прикра
шала свято молодості.

Тридцять років звучить пісня 
композитора А. І Іовікова на слова 
Л. Ошаніна па міжнародних зуст
річах молоді. З часу проведения 
І Всесвітнього фестивалю в Празі 
вона стала Гімном демократичної 
молоді. ■

Про фестивалі, які відбулися г.а 
планеті, написано чимало цікавих 
книг. Серед них — «Моя земля — 
мой дом. Хроника десяти фестива
лей» В. Захарчепка. '

Авторові книги випало щастя 
побувати на всіх фестивалях мо
лоді і студентів.

1947 рік. Прага. Під лозунгом 
«Молодь, об’єднуйся в боротьбі за 
міцний і тривалий мир» відбувся 
І Всесвітній фестиваль.

1949 рік—Будапешт, 1951 рік— 
Берлін, 1953 рік — Бухарест, 1955 
рік — Варшава, 1957 рік — Моск- 
г,а, 1959 рік — Відень, 1962 рік — 
Хельсінкі, 1968 рік — Софія, 1973 
рік — Берлін, — така хроніка і 
географія наступних фестивалів. 
Кожен з них мав свій лозунг. їх 
десять, але зміст один — боротьба 
за мир, дружбу і солідарність.

Читач з інтересом дізнається 
про тих, хто їхав на фестивалі, пе
реборюючи великі труднощі. Реак
ційні кола намагалися перешкоди
ти проведенню фестивалів, бо оа-

Назустріч XI
Всесвітньому 
фестивалю молоді
З історії фестивального 
руху

ШШ МИРУ 
І НИТТЯ -
1АК СКАЗАВ ПРО ФЕСТИВАЛІ 
МОЛОДІ ВЕЛИКИЙ СПІВЕЦЬ 
МИРУ НАЗИМ ХІКМЕТ

чпли в них велику силу, спрямо
вану проти мілітаризму. Та ніщо 
не могла зупинити молодих патріо
тів.

Одному з членів австралійської 
делегації довелося поступити мо
ряком на вантажне судно і пливти 
80 днів від Мельбурна до Лівер
пуля, а звідти па зароблені гро
ші — до Праги.

Маленький в’єтнамець, машиніст 
пароиоза Лі Лук Фо півроку йшов 
пішки на фестиваль у Будапешт, 
щоб стати ного учасником. Деякі 
з юнаків і дівчат приїздили неле
гально. А єгипетська делегація гак 
і не потрапила на 1 фестиваль: її 
заарештували.

Зараз погляди і увага всієї про
гресивної, демократичної молоді 
світу звернені до Куби — XI фес
тиваль вперше ступив у Західну 
півкулю, відбудеться в першій со
ціалістичній країні Америки. По
сланців планети прийме Гавана,

«ЧЕРВОНА
вінців. Вони звернулися 
до товаришів по Спілці 
із сусіднього господар
ства. У день «червоної 
суботи» вирішено розпо
чати будівництво ста
діону. Працюватимуть 
два загони шоферів і 
трактористів, очолювані 
секретарями комітетів 
комсомолу Андрієм Зем- 
бою та Віктором Левен- 
ком. Кожен із загонів 
завезе та розрівняє на 
території майбутнього 
стадіону по 500 кубомет
рів землі. Навколо ста
діону комсомольці і мо
лодь посадять дерева, 
згодом будуть споруд
жені місця для глядачів.

Одним словом, моло
ді рівнянці прагнутимуть 
так обладнати місце 
спортивних поєдинків, 
щоб було воно не гірше, 
ніж у районному центрі.

Великий та розкішний 
парк є в центрі міста 
Ульяновки. Але виникла 
потреба трохи впорядку-

СУБОТА»
еати його. Ось районний 
комсомольський штаб 
по проведенню комуніс
тичного суботника й за
пропонував 24 комсо
мольським організаціям 
районного центру у день 
свята праці потурбувати
ся про красу свого міс
та. Будуть викорчувані 
старі дерева, а на їх міс
ці посаджені молоді. 
Комсомольці й молодь 
цукрозаводу, районного 
об’єднання «Сільгосп
техніка», міжколгосп
буду, автопідприсмства 
№ 10045 полагодять ди
тячий ігровий майдан
чик, розіб’ють клумби і 
насадять квіти, уквітча
ють берег голубої Си
нюхи плакучими верба
ми, наведуть порядок на 
стадіоні.

Безперечно, перед 
святом Першотравня ста
не Ульяновка ще ошатні
шою.

Чергова по комсо
мольському теле
тайпу Р. МАР
ЧЕНКО.
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• ЧЕСТЬ
===== „Молгоджй комунар** 
ЗМОЛОДУ ..........

З стор »

Леонід Артеменко, Валентина Єпішева, Раїса Сичова, Володи
мир Мпценко.. Ви знаєте цих людей. Нехай ніколи не зустрічали 
їх, але знаєте баї ато про їхній труд, про їхні здобутки у праці. 
1 чому ж вони, такі молоді, стали відомими в області, чому про 
них заговорили з такою повагою? Тому що вгадали себе змолоду 
обрали єдино вірний шлях у житті, не збились на манівці, тому 
що допомогли їм обрати цей шлях, утвердитись на ньому люди, 
яких гордо називаємо наставниками.

Цими днями пленум обкому комсомолу розглянув питання про 
роботу комсомольських організацій області по підготовці гідної 
зміни робітничого класу і колгоспного селянства так, як цього ви
магають рішення XXV з’їзду КПРС і листопадового (1977 р.) 
Пленуму ЦК. Компартії України.

ХТО ПОКАЖЕ!
О І Ю?

Не на екскурсію

ДО-

МО'

свою) професію вони не мали 
ніякого уявлення, коли скла
дали вступні екзамени. Невідо
мо, чи стануть юнаки коли-не
будь хорошими офіцерами 
(якщо не передумають), а ось 
зоотехніками їм не бути.

Брак у профорієнтаційній 
роботі відразу не розгледиш, 
він виявляється пізніше, коли, 
на жаль, втрачено марно бага
то часу і коштів. А існує ж на 
світі професія, для якої ство
рена людина, котра зараз кар
тає себе й осуджує інших за 
помилку. Осуджує за неувзгу 
до себе.

Для багатьох батьків 
«петеушник» не дуже
звучне, та й школа не завжди 
лояльна до кузні робітничих 
кадрів, тому що вона «зава
жає» виконувати план набору 
до дев’ятого класу. А райкоми 
комсомолу, комітети комсомо
лу підприємств, колгоспів?.. Во
ни нерідко займають нейтраль
ну позицію. А тому все менше 
юнаків і дівчат йдуть у профе
сійно-технічні училища за ком
сомольськими путівками.

слово 
мило

До вересня ще так далеко, а 
дев ятикласники Олександрій
ської середньої школи № 2 
вже живуть ним. Закінчаться 
літні канікули і вони прийдуть 
на електромеханічний завод. 
Один раз, другий, третій... Ні, 
не екскурсантами почувати
муть себе в ці дні. Освоювати
муть премудру науку — авто
матизовану систему управлін
ня виробництвом (АСУь). Не
щодавно заводчани з ініціати
ви комсомольської організації 
підприємства заключили 
говір з учнями.

Навчатимуть школярів 
лоді спеціалісти АСУВ.

Звичайно, не всі, хто прохо
дитиме курс навчання, при
йдуть після закінчення школи 
на завод, хоча ідея захопила 
всіх. Не забуваймо: дехто жи
ве мріями про якусь іншу про
фесію, декому спеціальність, 
котру він незабаром освоюва
тиме, не припаде до душі (а 
це зовсім не виключено). Але 
ж будуть і ті, для кого вона - 
стане отією єдино вірною 
справою життя. І головне: 
хлопці й дівчата повинні від
чути завод, його ритм, пізнати 
його життя не на екскурсіях, а 
ось так — у праці пліч-о-пліч 
з робітничим колективом. Тож, 
експеримент має розв’язати 
не тільки проблему кадрів, а 
й проблему вростання новачка 
в робітничу сім'ю — серйозну 
і складну проблему. Ідея хоро
ша, і те, як вона втілиться в 
життя, багато в чому залежить 
від комітету комсомолу.

Такий метод професійної 
орієнтації школярів комітети 
комсомолу будівельних орга
нізацій, на жаль, застосувати 
не можуть: не дозволяє специ
фіка виробництва. Та біда в то
му, що пропаганда будівель
них професій в кращому ви
падку ведеться на папері. Не 
будемо говорити про експери
менти — будівельники навіть 
рідкі гості в школах Кірово
града. От і виникають «вічні» 
проблеми: як скомплектувати 
групи в профтехучилищі, як 
створити комсомольсько-моло
діжні бригади будівельників? 

Під час прийому в комсомол 
другокурсників Новомирго- 
родського зооветеринарного 
технікуму запитали; «А чому 
ви обрали саме професію зоо
техніка? Чим вона вам подо
бається?» На це хлопці чесно 
відповіли: «Та ні, зоотехніка
ми ми не будемо. Ось закінчи
мо технікум і вступимо до вій
ськового училища». Важко ска
зати, хто порадив їм подати 
після школи документи до тех
нікуму, але зрозуміло одне: 
про майбутню (як бачимо, не

Де закінчується 
шефство...
У «петеушників» життя особ

ливе. Люди стоять на порозі 
трудового життя. Та що там на 
порозі! Вони вважають себе 
справжніми робітниками. Ні
чого, що кермо трактора не та
ке слухняне, як хотілося б, що 
деталь вийшла на два мілімет
ри коротша чи трохи косувата. 
Молодий, виправлюсь. Он май
стер, зовні буркун, а насправді 
доброї душі чоловік, не дасть 
занепасти духом, допоможе, 
навчить. І шефи обіцяли сьо
годні прийти. Знову щось ці
каве розкажуть про завод. А 
там і практика...

З нетерпінням чекають мо
лодих робітників з «Червоної 
зірки» учні кіровоградських 
технічних училищ № 4 і № 6. 
Комсомольці електромеханіч
ного заводу часті гості в Олек
сандрійському ТУ № 3. Візит 
не для галочки у звіті. Через 
рік оці «петеушники» працюва
тимуть з ними в одній бригаді. 
А якщо дружба зародилась за
довго до зустрічі в цеху, то, 
вважай, міцною буде.

Молоді заводчани ідуть в 
училище не тільки для того, 
щоб розповісти про новини на 
заводі. Треба допомогти учням 
«підтягнути» теорію, організу
вати футбольний матч або кон
церт художньої самодіяльнос
ті. А то, дивишся, і з дисциплі
ною не все гаразд, з хлопцями 
треба відверто поговорити: 
хуліганам важко житиметься в 
робітничій сім'ї.

Не скажеш, що молоді буді
вельники комбінату «Кірово- 
градважбуд» приділяють мало 
уваги своєму базовому МПІУ 
№ 2. Зустрічі з ветеранами 
праці, передовиками вироб
ництва, спільні комсомольські 
збори... Цього у них не відні
меш. Але ниточка комсомоль
ського шефства чомусь рве
ться, коли учні проходять ви
робничу практику на будів
ництві об’єктів обласного цент
ру. Чого тільки не почуєш; і на
ставників не закріпили, і робо
тою не забезпечують (яка вже 
тут практика). Мабуть, все-таки 
варто провести оцю ниточку 
шефства від училища на буді
вельні майданчики і тримати її 
так, щоб вона не ослабла. Тим 
більше, що приклад такого 
ставлення до «петеушників» 
подає комсомольсько-моло
діжна бригада управління ме
ханізації будівництва, очолю
вана М. І. Казаріною (групком- 
сорг — делегат XVIII з'їзду 
ВЛКСМ Раїса Сичова). В колек
тиві більшість — випускники 
училища, які за короткий час 
оволоділи суміжною, профе
сією, одержали високий роз
ряд. Виробничу практику вони 
проходили тут, у бригаді М. І. 
Казаріної.

Буває, випускники училища 
йдуть працювати зовсім не на 
будівництво, а на ту ж «Черво
ну зірку» чи завод тракторних 
гідроагрегатів. Чому? А тому, 
що на багатьох будівельних 
майданчиках знову ж таки—ні 
шефів, ні наставників. Хоч на 
заводі знову стають учнями, 
зате більша перспектива. Гим 
часом секретарі комсомоль
ських організацій будівельних 
управлінь скаржаться 
можливість створення 
мольсько-молодіжних 
тивів, забуваючи, що 
зла необхідно шукати 
перед у незадовільній 
зації шефської роботи.

Давайте відверто: часто ко
мітет комсомолу порушує пи
тання про умови навчання і 
побуту учнів базового проф
техучилища, чи хоч один раз 
свої комсомольські «прожекто
ристи» побували в гуртожитку, 
де вони живуть? Якщо й так, 
то дуже рідко.

На заводі техніка і техноло
гія вдосконалюється швидкими 
темпами. В училищі матеріаль
на база бажає бути кращою. Як 
же ввести учнів у курс усіх но- 

'винок, допомогти зорієнтува
тись у стрімкому русі техніч
ного прогресу? Звичайно ж,- 
слово тут за комсомольськими 
шефами, які аж ніяк не повин
ні коло своєї багатогранної 
роботи звужувати до прове
дення культмасових заходів.

на не- 
комсо- 
колек- 
корінь 
насам- 
органі-

Що цим хлопцям 
потрібно?
Хороші культурно-побутові 

умови створюють для трудів
ників у колгоспі «Перемога»

Вільшанського району, 
щодавно тут збудували 
вий Будинок культури, в село 
веде чудова асфальтована до
рога, молоді сім'ї забезпечу
ють квартирами.

Та молодь залишає село. Од
нозначно це пояснити, мабуть, 
не можна. В тому ж Будинку 
культури не завадило б роз
горнути культмасову роботу, 
її немає. Колись була футболь
на команда, приймали місцеві 
спортсмени гостей, самі їзди
ли на змагання. Тепер стадіон 
заріс бур’яном.

Закінчують хлопці курси шо
ферів чи механізаторів, повер
таються в село, а правління 
колгоспу «вручає» їм стару 
або й зовсім списану техніку, 
на якій працювати неможливо. 
Покрутяться новоспечені меха
нізатори місяців два у госпо
дарстві, а потім їдуть до міста 
чи навіть у сусідній колгосп 
(там, чули, молодим нову тех
ніку дають). Хоча воно й кра
ще було б жити у рідному се
лі, де й зустрічі з кращими 
трудівниками проводять, 
чори «Мій 
труд моєї 
зоаують...

Почали 
профорієнтації.

Людина в трудовому колек
тиві. Мабуть, мало працювати 
їй поруч із заслуженими вете
ранами. Треба, щоб вона відчу
ла турботу про себе, турботу 
ветеранів, правління колгоспу, 
адміністрації підприємства, 
комсомольської організації. 
Уявімо себе на місці молодого 
механізатора. Нова хата є, 
трактор нічого собі, працюва
ти можна. А ось у клубі вечо
рами — нудьга страшенна! 
Прийшли, подивились один на 
одного, послухали рипання на- 
піврозбитого баяна і розійшли
ся по домівках. Або інший 
варіант: у Будинку культури 
працюють гуртки художньої 
самодіяльності, щовечора філь
ми, танці, а трактор... списати 
давно пора. Одна морока з 
ним.

У містах проблема відпочин
ку стоїть не так гостро. Тут 
ще й вибирати доводиться, ку
ди увечері піти: у кіно, на тан
ці, у філармонію. Та й то мо
лоді виробничники часто роз
раховуються. Ідуть на ті під
приємства, де, кажуть, настав
ники чуйніші, з гуртожитком 
краще, комсомольські дору
чення всім дають, Отже, тіль
ки комплексний підхід до 
виховання зміни робітничого 
класу і колгоспного селянства 
дасть бажані наслідки.

Отак відразу важко сказати 
про все, що потрібно вісімнад
цятирічному юнакові. Бригада, 
б якій він працює, хороша, 
дружна, хлопці завжди підтри
мають у скрутну хвилину. Це 
на роботі. А вийшов за про
хідну... і не знає куди себе по
діти. В гуртожиток? Там же 
нудьга сіра. Збирався комітет 
комсомолу провести змагання 
«Нумо, хлопці!» та так і зали-

Не- 
но-

І ве- 
труд вливається в 
республіки» органі-

ніби правильно, з

шилось це обіцянкою. Учора 
хотів, було, запропонувати 
одну ідею щодо поліпшення 
роботи верстата, тільки посмія
лися: «Куди тобі, хлопче! Ги ж 
його ще не перестав боятися». 
У бригаді, правда, підтримали 
(може, поберегли самолюб
ство), а майстер зміни тільки 
рукою махнув.

На заводі «Червона зірка» 
виправдало себе змагання за 
цюрмою 2X2 (одна пара — на
ставник і учень — змагається 
з іншою). При підбитті підсум
ків беруться до уваги не тіль
ки виробничі показники, а й 
поведінка, участь у громад
ській роботі. Чому ж цей дос
від не знайшов широкого впро
вадження? Цікаві заходи про
водяться в гуртожитку Кірово
градського заводу радіовиро- 
бів. Але мешканці більшості 
робітничих гуртожитків такою 
активністю похвалитися не мо-* 
жуть. Особливо, будівельники. 
Славиться своїми наставниками 
Олександрійський електроме
ханічний завод, та щось не ду
же їдуть туди по досвід.

У колгоспі «Перемога» Віль- 
шанського району молодь не 
тримається. А чи знають тут, 
що комсомольська організація 
колгоспу «Родина» Долинсько- 
го району налічує зараз близь
ко 200 чоловік? От і розпита
ти б заступника голови кол
госпу по роботі з молоддю 
Вячеслава Дороша про те, як 
йому вдалося «збити» такий 
колектив спілчан. Нелегка то, 
мабуть, справа, клопітна, але 
реальна, вигідна.

* *4і

Отже, проблема охоплює всі 
аспекти діяльності комсомоль
ських організацій і розв’язува
ти її треба в комплексі. Так, як 
це робить, скажімо, Долин- 
ський райком комсомолу. Бід 
професійної орієнтації (візьме
мо для прикладу трудові 
об’єднання школярів) до вве
дення посади заступника го
лови колгоспу по роботі з мо
лоддю. Результат? У минулому 
році залишились на селі 37 
процентів випускників шкіл ра
йону, які зараз трудяться на 
всіх ділянках сільськогоспо
дарського виробництва.

А ось інший результат. Ре
зультат бездіяльності Кірово
градського райкому ЛКСМУ. 
У колгоспі імені Леніна є одна 
восьмирічна школа. Ідуть 
школярі здобувати середню 
освіту в місто, вступають до 
технікумів, вузів. За останні 
даа роки комітет комсомолу 
жодного разу не розглянув пи
тання про закріплення молоді 
в сільському господарстві. А від 
колгоспу до Кіровограда, де 
знаходиться райком, рукою ді
стати — 7 кілометрів. І там, 
мабуть, не знають, що п'ять 
років господарство не одержує 
поповнення зі школи. Де вже 
тут говорити про комплексний 
підхід...

ВИРІЖ І .ПОКЛАДИ ДО КОНВЕРТА

ївФормувальник ливарного цеху ковкого чавуну «Червоної зірки» Василь Каюк 
завжди охоче ділиться «секретами» своєї професії. Бо є чим: на заводі він працює ось 
уже п'ять років, тож досвід має чималий. Про це свідчить той фант, що Василь вико
нує змінні завдання на 140 —160 процентів. илг,л

На Фото: Василь КАЮК (праворуч)’1 молоді формувальники Володимир КОЛО
МИЙЧЕНКО та Юрій БАКУРОВ. Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

А. РОМАНЮК.
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ЯКА ТВОЯ ДУМНА
ПРО ТЕ, ЩО ТИ ПРОЧИТАВ ПА ЦІЙ СТОРІНЦІ?
Як ти оцінюєш профорієнтаційну роботу в твоє

му колгоспі, районі, у твоїй школі?
Питання до учнів ПТУ: що б ви порадили своїм 

шофам-ш робничникам стосовно їхнього над вами 
шефства?

Чи задоволений ти своїм наставником? Які риси 
тобі о ньому подобаються, а які ні?

Як комітет комсомолу твого заводу чи колгоспу 
дбає про відпочинок молоді?

Відповіді вклади до конверта і разом з цією ан
кетою відправ за адресою: м. КІРОВОГРАД, вул. 
ЛУНАЧАРСЬКОГО, 36, РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ «МОЛО
ДИЙ КОМУНАР».
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ЗНАМ’ЯНСЬКЕ СЕРЕДНЄ МПТУ № З
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НА 1978-1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Другий матч на виїзді 
провела кіровоградська 
«Зірка». На цей раз вона 
виступала в Києві проти 
минулорічного срібного 
призера України — сто
личних армійців. Станови
ще команд було таким: 
«Зірка» у своєму активі 
мала п’ять очок із шести 
і займала другий рядок у 
турнірній таблиці, а кия-

СКА (КИЇВ) -
ни — три очка і восьму 
сходинку.

Армійці в попередньо
му третьому турі забили 
у ворота своїх суперників 
— черкащан шість «сухих» 
голів. І на черговий матч 
вони вийшли з бойовим 
настроєм. Почали гру з 
піднесенням, маючи в 
своєму складі багатьох до
свідчених футболістів, які 
раніше виступали в клубах 
різних рангів. Серед них— 
Б. Семенов, В. Насташев- 
ський, брати Гребеножки. 
А наші земляки вийшли 
на поле дещо в ослабле
ному складі: через хворо
бу не виступав В. Нова- 
ковський.

Початок гри показав, 
що поєдинок для гостей 
буде нелегким, — атаку
вали господарі майданчи
ка небезпечно і часто. На 
тридцять третій хвилині 
робить помилку Ю. Ка- 
сьонкін. Нею скористався 
армієць Насташевський і 
відкриває рахунок. З ре
зультатом 1:0 на користь 
СКА команди пішли на 
перерву.

Після відпочинку сто
личні спортсмени діють 
ще краще. На 62-й хвили
ні Семенов подвоює раху
нок. Після цього кірово- 
градці створюють декіль
ка небезпечних моментів. 
Під час одного з них сам

на сам з воротарем армій
ців Л. Шмуцом виходить 
О. Алексеев, але не влу
чає в ціль. На 73-й хвили
ні за порушення правил 
захисником В. Абрамовим 
суддя Всесоюзної катего
рії киянин Б. Швецов при-' 
значає у ворота «Зірки» 
пенальті. Удар М. Паламар
чука — на табло 3:0. А ко
ли До фінальної сирени 
залишилося три хвилини у 
ворота кіровоградців бу
ло забито четвертий м’яч. 

Наступні три тури «Зір
ка» проведе в себе вдома. 
20 квітня вона приймає 
авангардівців Ровно. В не
ділю, 23 квітня, її гостями 
будуть торпедівці Луцька, 
а в суботу 29 квітня — 
черкаське «Дніпро».

В. ШАБАЛІИ.

І
Училище готує кваліфіковані ,. кадри з середньою 

освітою з таких с іеціальностсй:
Елсктрогазозварювальннкії.
Електромонтажники освітлювальних і силових ус

тановок.
Монтажники по тепловим і водяним магістралям.
Машиністи і кранівники кранів мостових, козлових 

та інших.
Малярі по ельфрейно-живоппеним роботам.
Малярї-моитажніїкн.
Строк навчання на ці спеціальності — 3 роки.
Тим, хто закінчив училище в групах з середньою 

освітою, видається диплом про середню освіту з при
своениям розряду по професії.

КЛАСИЧНА БОРОТЬБА. 
Міжвідомча першість

УРСР з класичної бороть
би протягом трьох днів 
проходила в Івано-Фран
ківську. В складі збірної 
номанди республіканської 
ради ДСТ «Авангард», яка 
зайняла перше місце в 
республіці, виступав і кі
ровоградський важковаго-

вик майстер спорту Олек
сандр Ушаков (спортклуб 
«Зірка»). Поза конкурсом 
виступав студент факуль
тету фізичного виховання 
педагогічного інституту 
імені О. С. Пушкіна канди
дат у майстри спорту Олег 
Михайлин. Серед борців 
першої напіЕсередньої ва
гової категорії, в якій за 
звання сильн ших мірявся 
силами тридцять один 
атлет, він пос’в третю — 
призову сходинку і здобув 
право на присвоєння йому 
звання майстра спорту 
СРСР. Це вже другий бо

рець на Кіровоградіцині, 
що взяв майстерський ру
біж з цього виду спорту 
нинішнього року.

БАГАТОБОРСТВО ГПО. 
Змагання з багатоборства 
комплексу ГПО колективів 
фізкультури середніх на
вчальних закладів Кірово
града, що присвячені XVIII 
з’їзду ВЛКСМ, протягом 
деох днів тривали на спор
тивних базах обласного 
центру. Добру підготовку 
продемонстрували учні ма
шинобудівного технікуму 
Олексій Козирецький, Ми-

кола Лахаузов та учениця 
будівельного технікуму 
Валентина Бенгляровська. 
Всі вони були серед тих, 
хто мірявся силами за про
грамою комплексу третьо
го ступеню, виконали нор
мативи першого спортив
ного розряду. А майбутній 
машинобудівник Валенти
на Пасюкова стала першо
розрядницею по четверто
му ступеню.

У командному заліну 
перше місце дісталося ба- 
гатоборцям машинобудів
ного технікуму.

В. ТВЕРДОСТУП.

19 КВІТНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.35 — Гімнастика.
8.55 — Назустріч XVIII з’їз
ду ВЛКСМ. • 9.30 — Кон
церт радянської пісні.
9.55 — К. т. На позачерговій 
сьомій сесії Верховної Ради 
Української РСР. По закін
ченні — концерт ансамблю 
танцю УРСР «Ятраиь». 16.45
— «Говорять депутати Вер
ховної Ради УРСР». 17.00 — 
К. т. «Радянська Україна. 
Роки боротьби і перемог». 
Фільм третій. 18.00 — «День 
за днем». (К-д). 18.15 —
«Подвиг». 18.45 — «Пісня да
лека й близька». 19:30 — 
Телефільм «Місяць довгих 
днів». З серія. 21.00—«Час». 
21.30 — Телефільм «Маріет- 
та Шагінян». Фільм 2-й. 22.20
— Типаж «Спортлото». 22.30
— Р. Щсдрін. «Витівці частів
ці-». Фільм-балет. По закін
ченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.30— 
Телефільм «Місяць довгих 
днів». 2 серія. 11.00 —«Теле
театр приймає гостей». 14.30
— Док. телефільми. 15.20 —
♦Літературні читання».
Вс. Іванов «Літера <Т». 15.50
— «Справи московського 
комсомолу». 16.25 — «Музич
ний абонемент». 17.00 —

.«Життя науки». 17.30 —
«Відгукніться, сурмачі!» 
18.00 — К. т. Документаль
ний телефільм. 18.30 — К. т. 
«Співає Софія Ротару». 19.00
— К. т. «Вісті». На позачер
говій сьомій сесії Верховної 
Ради Української РСР. 20.-15
— К. т. «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.30 — Док. 
телефільм «Київ». 22.00 — 
К. т. Виступає Державний 
заслужений академічний Ук
раїнський народний хор іме
ні Г. .Верьовки. По закінчен
ні — к. т. Спецвипуск но
нин. На позачерговії! сьомій 
сесії Верховної Ради Укра
їнської РСР.

11.00 — Новини. 11.15 — 
« Зірочка». 11.45 — Концерт. 
12.30 — «На позачерговій 
VII сесії Верховної Ради 
УРСР». По закінченні — 
кбнцсфт. 14.30 — Док. філь
ми. 1.3.10 — «Рідна приро
да». 15.30—Теленарис «Курс 
на Ямал». 16.00 — «Шахова 
школа». 16.30 — «Твоя Ле
нінська бібліотека». 17.00 — 
Концертний зал телестудії 
«Орля». 18.00 — «Урожайно 
поле Кіровоградщинн 1978 
року». (К-д). 18.20 — Теле
фільм. (К-д). 18.30 — «Ленін
ський університет мільйо
нів». 19.00 — Концерт. 19.30 
— Телефільм «Місяць довгих 
днів» 4 серія. 21.00—«Час». 
21.30—Спортивна програма. 
22.45 — Співає Л. Масленни
кова. По закінченні — по
вніш.

ДРУГА ПРОГРАМА. 8.00 — 
«Час». 8.35 — Гімнастика. 
8.55 — «Відгукніться, сурма
чі!» 9.25 — Телефільм «Мі
сяць довгих днів». З серія.
10.50 — «Клуб кіноподоро- 
жей». 16.50 — Для школярів. 
«Сурмачі». 17.20 — «Гово
рять депутати Верховної Ра
ди УРСР». 17.35 — Концерт. 
19.00 — Вісті. «На позачер- 
юпій VII сесії Верховної 
Ради Української РСР». 
20.15 — «Мелодії єдиної ро
дини». 20:45 — «На добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час». 21.30 — 
Телефільм «Люди на землі».
22.50 — Спецвипуск повни. 
«На позачерговій VII сесії 
Верховної Ради Української 
РСР».

ДРУГА ПРОГРАМА. 8.00 — 
«Час». 8.35 — Гімнастика. 
8.55 — Концертний зал теле
студії «Орля». 9.55 — Теле
фільм «Місяць довгих днів». 
4 серія. 11.20 — «Творчість 
народів світу». 16.30 — «На
зустріч XVIII з'їзду ВЛКСМ». 
17.20—«Сонячне коло». 17.55 
— Урочисте засідання, при
свячене 103-й річниці з дня 
народження В. І. Леніна. 
Концерт. У перерві — вісті. 
21.00 — «Час». 21.30—Фільм 
«Депутат Балтики». По за
кінченні — новини.

22 КВІТНЯ

пі юності». Випуск 15. 
(К-д на Республіканське те
лебачення). 14.35 — Для ді
тей. Мультфільми. 14.55 — 
«У вінок Іллічеві». Концерт. 
15.40 — «Комсомольська
традиція». 16.40 — «Позивні 
«червоної суботи». Репортаж 
з Київського мотоциклетно
го заводу. 17.00 — Фільм 
«Семеро сміливих». 18.30 — 
Вісті. 19.00 — Футбол: «Ди
намо» (Київ) — «Шахтар». 
20.45 — «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.30 — Те
лефільм «Апасіоната». 22.10 
— «Музика міста». 23.20 — 
Новини.

20 КВІТНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.00 

— «Міста і люди Радянської 
України». Док. телефільми.

21 КВІТНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.00 

«Міста і люди Радянської 
України». Док. телефільм.
10.30 — Для школярів. «Ве
селка». 11.00 —Новини. 11.15 
— Док-, фільм «Музей В. І. 
Леніна у Києві». 11.40 — 
«Шкільний екран». Фізика. 
12.10 — «Образ В. І. Леніна 
в українській радянській лі
тературі». 14.30 — «Твій 
труд — твоя висота». Док. 
фільми. 15.35 —«Вірші В. Ма- 
якосського читає артист 
Л. Філатов». 15.55 — «День 
за днем». (К-д). 16.05 — «Мо
сква і москвичі». 16.35 — 
Т. Хренников. Концерт по
мер 2 для скрипки з орке
стром. 16.55 —Урочисті збо
ри. присвячені 108-й річниці 
з дня народження В. І. Лені
на. Концерт. 21.00 — «Час».
21.30 — Чемпіонат СРСР із 
спортивної гімнастики. Жін
ки. 22.30 — Концерт естрад
но-симфонічного оркестру 
ЦТ і ВР. По закінченні — 
новини.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 
«Час». 8.50 — Гімнастика. 
9.10 — «Клятва Батьківщи
ні». Кантата. 9.35 — «Цля 
вас. батьки». «Сім’я Ульяно- 
ьих». Передача І. 10.05 — 
«Ранкова пошта». 10.35 — 
«Радянське образотворче 
мистецтво». «Ленініана». 
11.00 — Коннерт Державно
го Воронезького російського 
народного хору. 11.45 —
«Поезія». «Ім’я Леніна — 
безсмертне». 12.10 — Л. Бет
ховен. Соната № 9 для 
скрипки і фортепіано. 12.40
— Тираж «Спортлото». 12.50
— «Здоров'я». 13.35 — «На
родна творчість». Телеогляд. 
14.20 — «Співдружність».
Тележурнал. 14.50 — Фільм 
«Червоні бджоли». 16.00 — 
«Кіровоградщппа на субот- 
пику». Спецвипуск інформя 
цінної програми. (К-д). 16.20
— «Комсомольська юність».
16.30 — Мультфільми. 17.00
— «У світі тварин». 18.00 — 
Новини. 18.15 — «9-а сту

дія». 19.15 — Фільм «На шля
ху до Леніна». 21.00—«Час».
21.30 — «В добру путь!» По 
закінченні — повніш.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— «З іменем Леніна». Репор
таж з Київського філіалу 
Центрального музею В. І. 
Леніна. 10.30 — Фільм-кон- 
церт ’ «Усмішки Артеку». 
11.00 — Новини. 11.15 — 
«Позивні «червоної суботи». 
Рапортують шахтарі Донба
су. 11.30 —Телефільм «Квіт
неві вогнища». 11.50 —«Доб
рого вам здоров’я». 12.20 — 
«Позивні «червоної суботи». 
Репортаж з Львівського ав
тобусного заводу. 12.35 — 
Док'. Фільм «Три весни Лені
на». 13.35 — «Позивні «чер
воної суботи». Репортаж з 
харківських машинобудів 
них підприємств. 13.50 —
«Письменник і час». А. Хиж- 
няк. 14.10 — К. т. «Антоло
гія молодіжної пісні». «Піс-

23 КВІТНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00— 

«Час*. 8.35 — Гімнастика для 
дітей. 8.55 — Концерт ан
самблю пісні і твіпио «Сая 
ті». 9.30 — «Будильник». 
10.00 — «Служу Радянсько
му Союзу!» 11.00 — Мульт
фільм «Цибуліно». 12.15 — 
Дитячий концерт. 12.30 — 
«Сільська година». 13.30 — 
«Музичний кіоск». 14.00 — 
М. Погодін. «Кремлівські ку
ранти». Фільм-вистава. 16.50
— М. Мусоргський. «Світа
нок па Москві-річці». 17.00 — 
«Міжнародна панорама».
17.30 — «На арені нирку». 
18.00 — Новини. 18.15 — 
Мультфільм. 18.30 г-- «Клл'б 
кіпоподорожей». 19.30—«Го- 
вопять делегати XVIII з'їзду 
ІЗЛКСМ». 19.45—Фільм «Крок 
назустріч». 21.00 — «Час».
21.30 — «Адреси молодих*. 
•Зустоіч делегатів XVII і 
XVIII з'їздів ВЛКСМ. 22.45 — 
Чемпіонат Європи з класич
ної боротьби. По закінчен
ні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— «Міста і люди Радянської 
України». Телефільми. 11.00
— Новини. 11.15 — Вшану
вання трудових династій 
Донецького шахтоуправлін
ня імені 60-річчя Великої 
Жовтневої соціалістичної 
революції. 12.00 — Концерт.
13.40 — Слава солдатська.
14.40 _ «Естрадні мелодії».
15.00 — Чемпіонат СРСР з 
важчої атлетики. 16.00 — 
Б. Сударуїлкін. «Казка про 
Смольна». Лялькова вистава 
17.05 — «Назустріч XVIII
з'їзду ІЗЛКСМ». «Екран моло
дих». 18.00 — «У світі рос
лин». 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.45 — «Неділь
ний сувенір». 20.30 — Теле
фільм «Весняний турнір». 
20 45 — «На добпаніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.30 —Фільм 
«Академік Іван Павлов».

І ?) Наша адреса і телефони
316050. ГСП Кіровоград 50, вуп. Луначарсьною, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45*35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.
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Училище готує кваліфіковані кадри по програмі 
професійно-технічних училищ:

Облицювальнії <и плнтковикн-штукатурн; 
столяри будівельні. Строк навчання 2 роки. 
Електромонтажники;
електрослюсар; 
малярі-моптажнпкії; 
е.тектрогазозварюральннкн. Строк навчання 1 рік. 
Училище забезпечує: гуртожитком (іногородніх); 

обмундируванням; підручниками і навчальними по
сібниками. триразовим харчуванням, а також випла
чує 33 проценти заробітку.

До учпліща приймаються юнаки і дівчата з осві
тою за 8—1'3 класів віком з 15 до 17 років і звільнені 
в запас з лав Радянської Армії.

По закінченні училище надає випускникам:
Роботу по спеціальності. Направлення на залізнич

ний транспорт Одесько-Кишинівської залізниці, де 
вони користуються пільгами працівників залізничного 
транспорту, дворазовим безкоштовним квитком (один 
по Одесько-Кишинівській залізниці і другий ПО СІТЦІ 
залізниці СРСР), вугільною карточкою, гуртожитком. 
Місячною або тижневою відпусткою. Право па вступ 
поза конкурсом до вищих і середніх спеціальних па- « 
Ечальинх закладів тим, хто закінчив училище з від
знакою.

Час ііавцанпя в училищі заліковується в трудовий 
стаж. " :

Для вступу до училища необхідно подати такі до- 
ьумеїітн па ім’я директора: заяву про прийом до учи
лища; свідоцтво про народження; довідку з місця 
проживання; характеристику зі школи; п’ять фою- 
карток (розміром 5X6 см).

Документи можна направляти в училище заздале
гідь поштою. Свідоцтво і атестат подаються після 
закінчення школи.

Початок занять з 1 вересня 1978 року.

Адреса училища: Кіровоградська область, м. Зна
м’янка провулок Свердлова, № 4.

Телефони: 20-75 — директор училища, 22-18 — 
заст. директора по навчально-виробничій роботі.

ДИРЕКЦІЯ.

І 
І 
І

МИКОЛАЇВСЬКИЙ
ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА 
КОРАБЛЕБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМ ЄН І АДМІРАЛА М. О. МАКАРОВА ПРИЙМАЄ СТУДЕНТІВ
НА 1978—1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА ФАКУЛЬТЕТИ:

кораблебудівний, 
машинобудівний, 
електроустаткування суден, 
вечірній кораблебудівний, 

\ вечірній судиомеханічний, 
що мають спеціальності:
суднобудування і судноремонт,

устаткування і технологія зварювального вироб
ництва,

економіка та організація машинобудівної промис
ловості.

суднові силові. устапОЕКи, 
турбінобудувапвя, 
двигуни внутрішнього згоряння, 
суднові маинінл і механізми, 
холодильні й компресорні машини та установки, 
електроустаткування суден.
Правила прийому до інституту — загальні для всіх 

вузів.
Вступники складають екзамени з російської мови 

те літератури (письмово), математики (письмово й 
усно), фізики (усно). -у

Нагороджені по закінченні середньої школи золо- 
течо (сріб.чою) медаллю і ті. що закінчили середній 
спеціальний навчальний заклад чи середнє профтех
училище з дипломом з відзнакою, складають екзамен 
лише з математики (усно). При складанні екзамену 
з оцінкою «5» їх звільняють від дальшого складання 
вступних екзаменів, а при одержанні оцінки «-І» чи 
«З» — складають екзамени з усіх відповідних дисцип
лін.

Приймання заяв: на денний відділ — з 20 червня 
по 31 липня; на вечірній — з 20 червня по 31 серпня.

Приймання заяв: па денний відділ — з 1 по 20 
серпня; па вечірній — з 11 серпня по 10 вересня.

Студентів забезпечують стипендією відповідно ДО 1 
існуючого положення. •

Іногороднім надають гуртожиток.

Адреса інституту: УРСР, м. Миколаїв (обласний)» 
проспект Леніна, 3. Телефон 49-43-51.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.
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