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«Перед вами завдання 
будівництва, і ви його мо
жете розв’язати, тільки 

; оволодівши всім сучасним 
знанням...» ■ ■■

• ЛЕНІН. .

сільській школі

всій комсомольський організаціям ОБЛАСТІ!
27 БЕРЕЗНЯ ленінський урок
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22 квітня 1972 року, в день народження Володимира 
Ілліча Леніна, закінчується третій етап Ленінського залі
ку «Рішення XXIV з’їзду КПРС — в життя!»

В ході цього етапу потрібно глибоко і вимогливо про
аналізувати, що зроблено за рік, що пройшов після XXIV 
з’їзду КПРС, розглянути Підсумки першого кварталу 
1972 року, хід загальноосвітнього і політичного навчан
ня, професійно-технічної підготовки учасників заліку.

Про це ж має йти мова і на Ленінському уроці.
З 3 по 20 квітня, згідно рішення бюро обкому комсо

молу; в усіх первинних організаціях треба провести гро
мадсько-політичну атестацію комсомольців, Атсстаційні ... . _
комісії, до яких входять секретарі комсомольських орга-. комсомольські-збори, враховуючи ідейно-теоретичну під- 
нізацій, представники партійних, профспілкових органі- . ............. -
зацій, адміністрації, Еетеранц комсомолу, мають шля-~ ральне обличчя "комсомольців і- молоді.

КОМСОМОЛЬСЬКУ ТУРБОТУ
П ІДПРИЄМСТВО — школа. Зв’язок між ними з 
*'■ кожним днем тіснішає і поняття «шефство» сьо
годні значно поширшало. Для школярів повідомлен
ня класного керівника про те, що завтра прийде 
вожатий із заводу — це завтрішня радість.
* І навіть ноли завтра контрольна з математики, дик
тант з мови, твір з літератури — навіть ці -незруч
ності» не можуть стерти настрій святкового чекання. 
Прийдуть шефи — значить в клас прийде частинка 
того, поки що недосяжного, дорослого життя, де все 
насправді: і труднощі, І боротьба, і радість, І роман
тика... Тож зрозуміла та дивна і незвична тиша (якій 
позаздрив би навіть педагог), з якою слухають робіт, 
ника, шефа, старшого товариша.

Зближення завжди має 
вплив двост о р о н н і й. 
Можна з певністю ска
зати, що для вожатого- 
виробничника кожний 
прихід до піонерів — в 
певній л\ірі — власне 
збагачення. .Для комсо
молу підприємства шко
ла ■— необмежене поле 
діяльності, прояву ко
рисної ініціативи, твор
чого пошуку.

Піонерські дружини 
гордяться своїми шефа
ми. В школах вони зав
жди бажані гості.

Але значно ліпше, коли 
шефи почувають себе в 
школі не гостями, що
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прибувають лише по запрошеннях на урочисті лінійни 
та ювілеї, а стають господарями, з якими радяться, 
В" яких просять допомоги.

Міським середнім загальноосвітнім в цьому-відно
шенні поталанило більше. Проблеми відстані тут не 
існує. • -

Інша справа — село. їм важче. Шефи далеко, не 
завжди виберешся. І тоді настає довга мовчанка між 
шефами і підшефними.

Довгенько тягнеться вона і на заводі тракторних 
гідроагрегатів, що в місті Кіровограді, Комсомоль
ська організація тут — одна з найбільших в місті. 
Комсомольці мають на своєму рахунку чимало корис
них справ — і не лише трудових.

Секретарю комітету комсомолу В. Дубницькому 
було поставлено єдине питання: «Як комсомольська 
організація заводу бере участь у дворічці «Комсо
мол — сільській школії»? •

— Підшефна школа наша знаходиться в колгоспі 
імені Петровського, Яку допомогу їм подаємо? Влітку 
минулого року зробили • невеликий ремонт В школі, 
слюсар з 5-го цеху Курченко ремонтував опалення, ху
дожник намалював графіки з математики, оформив 
кілька стендів. Двічі побувала там агітнультбригада 
з клубу Імені Калініна, побувала там і бригада Люби 
Дяченко. Восени допомагали збирати врожай, в кол
госпі будували механізо іаний кормоцех... '

За допомогу у збиранні врожаю, І за побудований 
механізований нормоцех, мабуть, колгоспники сказали 

І велике спасибі всьому колективові заводу. Але осе ж 
питання конкретної участі комсомолу у дворічці так 
і залишається віднритим...

— Розумієте, відстань’.. —- розводить руками сек
ретар комсомольської організації. :

Іван Книш, комсомольський ватажок ремзаводу 
«Укрсільгосптехніки» дав ще менш оптимістичну від
повідь. Піонери Калинівської восьмирічки Кірово
градського району бачили востаннє своїх шефів пе
ред Жовтневими святами. Послухали концерт само
діяльних артистів, аплодували їм. На тому шефи 
репертуар свій вичерпали. З почуттям виконаного 
обов язку позсідалися на машини, на прощання ска
зали: «Пишіть нам» і~ взяли курс на обласний центр.

Як бачимо, своє найперше завдання шефи вбачають 
у тому, щоб створити веселий настрій ссоїм під. 
шефним.

Не ВСІ комсомольські організації міст Кіровограда та 
області приділяють належну увагу зв’язкам з сіль- 
сьною шнолою. турботи II но знаходять відображення 
в рішеннях комсомольського бюро, не стають на по
рядну денному комсомольських зборів. Комсомольські 
секретарі лише в перспективі планують спільні зу
стрічі, заходи. Але всі вони можуть залишитися лише 
на папері, якщо складатимуться без урахування 
реальних потреб сільської школи, не підтримувати
муться наполегливою організаторською роботою. 
Здавалося, потрібно було б активізувати допомогу 
шефам якраз під час підготовки до піонерського юві
лею Адже в силі нолективу заводу допомогти облад. 
мати шкільні кабінети, майстерню, музей, ленінську 

М кімнату. Тим паче великих витрат на це но потрібно,

З* йде Ленінським запис і

(Методичні поради щодо ярове
дення уроку читайте на 2-й crop.). і . и ( І

хом співрозмовн з кожним членом ВЛКСМ вияснити, як 
він виконує особистий комплексний план «Вчитися ко
мунізму», як перетворює в життя рішення XXIV з’їзду і 
КПРС, XVI з’їзду ВЛКСМ, як вивчає революційну теО- j 
рію (в школах, ПТУ, технікумах, вузах, системі комсо- 
польської політосвіти, самостійно), як працює, вчиться, || 
яку участь бере в громадській роботі, як готує себе до Н 
захисту Батьківщини, займається фізкультурою 1 спор
том, науково-технічною та художньою творчістю.

Результати співбесід слід обговорити на розширених і 
засіданнях бюро чи комітетів первинних організацій.

Рішення про здачу Ленінського заліку приймають 

готовку, трудову і соціально-політичну активність, мо- 
..........  \ I

• • . ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН. ЄДНАПТЕСЯІ
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ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ — ОБОВ’ЯЗОК СВЯЩЕННИЙ

Це було на XVII обласній комсомольській конфе
ренції. З великим піднесенням сприйняли їі делегати 
привітання від представників Червснопрапорног© 
Чорноморського Військово-Морського Флоту та вру-

чення військово-морського прапора, сприйняли як 
символ вірності молодого покоління бойовим тради
ціям старших поколінь, священного обов’язку стояти 
на захисті Радянської Вітчизни.

Бюро обкому ЛКСМУ постановило військово-мор
ський прапор встановити перехідним серед міських, 
районних комсомольських організацій за краще ве
дення роботи по підготовці молоді до служби в 
Збройних Силах СРСР. Підсумки підводитимуться два 
рази на рік — після весняного та осіннього призовів 
юнаків до лав Радянської Армії.

Затверджено положення про вручення перехідного 
військово-морського прапора, яке, зокрема, перед
бачає підбір і направлення кандидатів до вступу у 
військові училища, роботу по збільшенню партійного 
га комсомольського прошарку серед призовників, її 
загальноосвітній рівень, складання нормативів ГПО, 
зв’язок з вихованцями, що служать в армії, та інші.

Міськкоми і райкоми ЛКСМУ зобов’язано посили
ти роботу по поліпшенню військово-патріотичного 
виховання молоді та підготовці юнаків до служби 
в Збройних Силах СРСР.

ВЕСНЯНІ ТУРБОТИ
Господарства України виконали 

план осінньо-зимового ремонту трак
торів. З майстерень випущено понад 
137 тисяч машин — майже на 2500 
більше, ніж передбачалося завдан
ням. Всі вони мають гарантійні «вес
няні» паспорти.

В нинішню посівну на поля респуб
ліки вийде близько 308 тисяч кол
госпних і радгоспних тракторів. Сотні 
таких машин виділяють і шефи 
промислові підприємства та організа
ції міст. Для більш продуктивного 
використання техніки тракторні екі
пажі укомплектовуються так, щоб 
можна було працювати в дві зміни.

Стрімний старт у другому році девято! 
п’ятирічки взяли тваринники молочнотовар
ної ферми Ульяновського відділку буряко
радгоспу Ульяновського району, які зобов я- 
залися п’ятирічний план по валовому( надою 
молока виконати за чртири з половиною 
рони. ПорЛ з ветеранами тут трудяться 
комсомольці І молодь.

На фото: комсомолкам Валентині Ярчев- 
ськіи та Олені т»ябій приємно слухати слова 
подяни за спою роботу від бригадира ферми 
В. Д. Кухарчука. Дівчата працюють 3 ви» 
переджейням планового завдання.

Фото В, ВЕРБЕЦЬКОГО.
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НІЖ УЧОРА
НІНІ!

СЬОГОДНІ ПРАЦЮВАТИ
ПРОДУКТИВНІШЕ

УРОК-

ЗАВДАННЯ

ВЧИТИСЯ працювати — це завдання 
Радянська влада повинна постави
ти в усьому його обсязі перед наро

дами», — підкреслював Волидимир Іл
ліч Ленін у своїй праці «Чергові зав
дання Радянської влади», в праці, що 
ось уже більше п'ятдесяти років є 
програмою для партії і всього радянсь
кого народу. І перед тим, як йти на 
Ленінський урок, перш ніж вести мову 
про те, як працювати продуктивніше, 
ти, безсумнівно, ще раз ознайомишся 
з цією працею, складеш конспект. А 
вже потім, коли освіжиш в пам’яті ле
нінські принципи господарювання, ле
нінський план створення соціалістичної 
економіки, ти разом з товаришами по 
роботі подивишся на наше сьогодення 
через призму ленінських думок.

Безумовно, готуючись до уроку, ти 
ще раз звернешся до матеріалів і до
кументів XXIV з’їзду КПРС та XXIV 
з’їзду КП України.

«Директиви XXIII з'їзду КПРС по п’яіи- 
річному плану розвитку народного гос
подарства на 1966—1970 роки за най
важливішими економічними і соціальни
ми показниками успішно виконано.

Народне господарство С.РСР в цей пе
ріод розвивалось високими темпами і 
більш ефективно, ніж у попередньому 
п'ятиріччі. Істотно прискорились темпи 
зростання життєвого рівня населення.

Національний доход перевищив у 1970 
році рівень 1965 року на 41 процент, а 
середньорічні темпи його зростання бу
ли вищими, ніж у 1961 —1965 роках.

Обсяг промислового виробництва зріс 
в 1,5 раза. Високими темпами розвива
лися галузі, що забезпечують .технічний 
прогрес у народному господарстві і під
вищення ефективності суспільного ви
робництва. Так, обсяг виробництва про
дукції електроенергетики зріс за п'яти
річчя на 54 проценти, машинобудування 
і металообробки — на 74 проценти, в 
тому числі приладобудування — більш 
як у 2 рази, хімічної і нафтохімічної про
мисловості — на 78 процентів», — від
значається в Директивах XXIV з'їзду 
КПРС по п'ятирічному плану розвитку 
народного господарства СРСР на 1971 — 
1975 роки.

Ось як ми навчилися працювати!
ЯК СПРАВИВСЯ 13 П’ЯТИРІЧ

НИМ ПЛАНОМ ТВІЙ КОЛЕКТИВ? 
ЯК ЗАКІНЧИВ ПЕРШИЙ РІК ДЕ
В'ЯТОЇ П’ЯТИРІЧКИ?

«Всі наші успіхи — результат самовід
даної праці робітничого класу, колгосп
ного селянства, народної інтелігенції, 
трудящих усіх союзних республік. У до
сягненні цих успіхів з новою силою вияви
лась керівна і спрямовуюча роль Кому
ністичної партії і Радянського Союзу, її 
послідовна ленінська політика».

Ще величніші завдання стоять на 
дев'яту п’ятирічку, головне завдання 
якої «полягає в тому, щоб забезпечити 
значне піднесення матеріального і куль
турного рівня життя народу на основі 
високих темпів розвитку соціалістично
го виробництва, підвищення його ефек
тивності, науково-технічного прогресу і

прискорення зростання продуктивнос
ті праці».

За п'ятиріччя планується збільшити на
ціональний доход на 37—40 процентів, 
при цьому 80—85 процентів приросту 
його одержати за рахунок підвищення 
продуктивності праці.

«Піднесення продуктивності праці по
требує, насамперед, забезпечення ма
теріальної основи великої індустрії: 
розвитку виробництва палива, заліза, 
машинобудування, хімічної промисло
вості».

Поглянь, друже, як ленінська думка 
втілилася в життя.А партія і уряд і на-

Нині і хлібороби, і енергетики, і ма-* 
шинобудівники — всі комсомольці І 
молодь, як і їх старші товариші кому
ністи, готують трудові дарунки до 50- 

. річчя утворення Союзу PCP. Змагання 
на честь цієї знаменної дати все шир
шає.

А ЯК ІІА ТВОЄМУ ПІДПРИЄМСТ
ВІ, ГОСПОДАРСТВІ ОРГАНІЗОВАНО 
ЗМАГАННЯ? ЯКИЙ ТВІЙ ОСОБИС
ТИЙ ВНЕСОК У ВИРОБНИЧИЙ УСПІХ 
колективу? як ги ВИКОНУЄШ 
СВІЙ ОСОБИСТИЙ ПЛАН «ВЧИТИСЯ 
КОМУНІЗМУ»?

«Соціалізм вимагає свідо
мого і масового руху вперед 
до вищої продуктивності 
праці...»

В. 1. ЛЕНІН.

«Треба подумати, що для успішного 
управління необхідно, крім уміння пе
реконувати, ...уміння практично органі
зувати», — підкреслював В. І. Ленін.

ТИ ВОЛОДІЄШ ТАКИМ ВМІН
НЯМ? А ПОГЛЯНЬ, ЧИ НЕ ЗАБУТІ 
ЧАСОМ ДОБРІ ПОЧИНАННЯ ТІЛЬ
КИ ЧЕРЕЗ ТЕ, 
РЕПШЛИ ДО 
ВАЛИ?

«Патріотичне 
ців, всіх юнаків 
ний вклад у вирішення основного зав
дання п’ятирічки: забезпечити значне 
піднесення матеріального і культурного 
рівня життя народу на основі високих 
темпів розвитку соціалістичного ви
робництва, підвищення його ефектив
ності, науково-технічного прогресу і 
прискорення зростання продуктивності 
праці.

Важливе завдання комітетів ЛКСМ 
України — розвивати творчу ініціативу 
і активність молодих робітників, кол
госпників, інженерно-технічних праців
ників у боротьбі за успішне виконання 
завдань дев’ятої п'ятирічки, річних на
родногосподарських планів та соціа
лістичних зобов'язань», — підкреслює
ться в постанові IV пленуму ЦК ЛКСМ 
України.

ЩО РОБИТЬ твоя КОМСОМОЛЬ
СЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЛЯ РОЗВИТ
КУ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МОЛО
ДІ? як ви ВИЯВЛЯЄТЕ 
ЗРОСТАННЯ 
ПРАЦІ?

ЩО ВІД СЛІВ НЕ ПЕ- 
ДГЛА, НЕ ОРГАНІЗУ-

покликання комсомоль- 
і дівчат — внести гід-

РЕЗЕРВИ
ПРОДУКТИВНОСТІ
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далі приділяють велику увагу тим галу
зям виробництва, від яких залежить 
технічний прогрес у народному гос
подарстві.

За п’ятиріччя планується збільшити 
виробництво промислової продукції на 
42—46 процентів, у тому числі вироб
ництво засобів виробництва — на 41 — 
45 процентів, виробництво предметів 
споживання — на 44—48 процентів.

Постійно удосконалюється і створю
ється принципово нова техніка і техно
логія, /леханізуються і автоматизуються 
виробничі процеси, адже без цього не
можливий ріст продуктивності праці.

А ЯК ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ НОВА 
ТЕХНІКА НА ТВОЄМУ ПІДПРИЄМ
СТВІ? ЧИ З ПОВНО1О ВІДДАЧЕЮ? 
ЯКЩО III, ТО ЧОМУ? ЩО МОЖНА І 
ТРЕБА ЗРОБИТИ?

«Другою умовою піднесення продук
тивності праці є, по-перше, освітнє І 
культурне піднесення маси населення», 
—писав В. І. Ленін.

ЯК ТИ, ТВОЇ ТОВАРИШІ ПО РО
БОТІ ПІДВИЩУЮТЬ СВІЙ ЗАГАЛЬ
НООСВІТНІЙ І ФАХОВИЙ РІВЕНЬ?

«...Тільки соціалізм, знищуючи класи, 
і значить, поневолення мас, вперше 
відкриває шлях для змагання дійсно в 
масовому масштабі».

ПРАКТИЧНІ
ЗАВДАННЯ

в процесі підготовки
До уроку слід виконати такі:

ЩОБ БУТИ
ТЕОРЕТИЧНО ПІДГОТОВЛЕНИМ

до Ленінського уроку, ще раз звернися до таких врадь і. документів:
В. І. ЛЕНІН. «Ян органі, 

зувати змагання?»
В. І. ЛЕНІН. «Великий 

почин».
В. І. ЛЕНІН. «Чергові 

завдання Радянської вла
ди».

Резолюція XXIV з'їзду
КПРС на Звітну доповідь

Центрального Комітету 

Директиви XXIV з'їзду 
КпРС по п’ятирічному 
плану розвитку народно, 
го господарства СРСР на 
1971 — 1975 роки.

Л. І. БРЕЖНЄВ. «Звітна 
доповідь Центрального 
Комітету КПРС XXIV з'їз-

дові Комуністичної пар
тії Радянського Союзу». 

Обов’язково ице раз по
знайомся з матеріалами 
і документами XXIV з’їзду 
КП України, з докумен
тами і матеріалами IV 
пленуму ЦК ВЛКСМ, що 
відбувся 27 нвітня 1971 
року.

Л ЕКЦ1І 1 БЕСІДИ
на нижче перелічені теми теж допоможуть краще підготуватися до уроку;

XXIV з’їзд КПРС про 
роль молоді у будізництеі 
комунізму.

XXIV з’їзд КПРС 
зростання добробуту ра
дянських людей.

Промисловість СРСР у
ІХ-й п’ятирічці.

Сільське господарство
СРСР у п’ятирічці.

Транспорт і зв’язок у
п'ятирічці.

Підвищення ефектив
ності громадського вироб
ництва — головний на
прямок економічної полі
тики КПРС.

Дальше зростання про. —— : ------- • — к0.
! зав-

про

дунтивності праці — 
рінне економічне 
дання.

Технічний прогрес 
вирішальна умова рс> 
витну економіки.

Матеріальні і моральні 
стимули праці.

Роль соціалістичного 
змагання в підвищенні 
ефективності громадсько
го виробництва.

ДЛЯ СІЛЬСЬКОЇ МО
ЛОДІ.

Шляхи підвищення, 
продуктивності праці і

зниження собівартості 
сільськогосподарсь мої продукції.

Планування сільського 
господарства.

Госпрозрахунок у кол
госпах і радгоспах.

Ці лекції і бесіди в пе
ріод підготовки до уроку 
мають організувати ко
мітети комсомолу разом 
з ком'Сіямн по пропаган
ді знань серед молоді ра
йонних і первинних орга. 
нізацій товариства «(Знання».

• Виявити резерв» росту продуктивності праці па. своаіу підприємстві <и 
дільниці, на робочому місці. Оформити стенд «Резерв,, зро,-т,„„„ , 
праці»,_____________ • • ----- 1--- -— -------—

Проаналізувати, як молодь бере участь 
займається науково-технічною творчістю.

в раціоналізаторській роботі як

О Проаналізувати, як молодь допомагає впроваджувати НС>П ------
----- Я ЧР21иалізУват11’ скільки молоді виробничники заощадити, е,пЄ,.тппг.1гпг'іГ 
матеріалів, сировини за перший рік нової п'ятирічки."-------- ---------- ££е^роенергіі,

е 1’азом з «КП.» провести рейд по перевірці організації ппґ^у 
економії бережливості. : ----- ------ L—---------- МІСЦЬ, по

ф ПроаналЬ}т>ати,я!;молкй виробничники виконують взяті зом.
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ТІЕЩ0ДАВІ10 в нашому районі по
бували гості — учасники фести

валю української молодої поезії 
«Юність викриває імперіалізм» — На
таля Віргуш з Черкас та студент Кі
ровоградського педагогічного інститу
ту Нуржан Танірбергенов.

Саме тоді в Будинку культури села 
Піщаний Брід проходив фестиваль 

і художньої самодіяльності, присвяче
ний 50-річчю утворення СРСР. Ма- 

I моріте прапори Радянських Союзпнх 
республік, линули пісні різних наро
дів СРСР. ' 1

Першою вплела свій голос у цей 
віночок Наталя Віргуш. Тема війни 

1____________ _______ __________________

ВСЮДИ—ОДНОСТАИНІСТЬ
та миру її глибоко хвилює, про це 
Наталя і читала вірші. Потім висту
пав Нуржан. Всі вірші його сповнені 
патріотизму і гордості за свій рідний 
кран, Батьківщину.

На згадку гостям були вречені су
веніри.

Згодом Н. Віргуш та 11. Танірберге
нов в клубі преси редакції райгазети 
зустрілися з працівниками підпри
ємств райцентру та з членами літе
ратурної групи «Пролісок». З вірша
ми виступили як гості, так і господа-

рі — вчитель Карбівської восьмиріч
ної школи Василь Ворона, учениця 
9 класу Добровсличківської середньої 
школи Надія Стаднпченко та інші.

Поети побували також в школі- 
інтернаті.

Всюди ці зустрічі перетворилися у 
мітинги протесту проти війни у В'єт
намі, проти сваволі американського 
імперіалізму.

В. ГУДЗІ КЕВІі'І, 
член літгрупи «Пролісок». 

Добровеличківський район.

В процлжійно-техн.і-'.ні училища юнака і дівчата 
приходять у тому віці, коли характер підлітка зна
ходиться в стадії, формування. Школа дала йому 
знання, сформувала його погляди на світ. Але, як
що можна так висловитися, все ж — це «матеріал 
сирий». Учень ПТУ, іноді неправильно сприйнявши 
своє нове навчання, як цілковиту і необмежену са
мостійність (адже через рік — два він — робітник) 
може обмежитися лише набуттям професійних на
вичок. Тож ідейно-політична робота серед учнів 
профтехучилища — одна з найважливіших ланок ви
ховного процесу. В Капітанівському ПТУ № 10 ду
мають саме так.

РОЗПОВІДАЮТЬ-----------
МЕМОРІАЛЬНІ ДОШКИ

СОТУ: ВИХОВНА ПРОБЛЕМА

СКЛАДОВІ 
ХАРАКТЕРУ 
МАЙБУТНЬОГО 
РОБІТНИКА

Про визначні історичні 
іірдіі і дати, якими багата 
шахтарська Олександрія, 
постійно нагадують обе
ліски. пам’ятники, мемо
ріальні дошки. До речі, за 
усіма пам’ятниками за
кріплені шефи — підпри
ємства, організації, техніку
ми і школи. З ними міська 
організація Українського 
товариства охорони пам'ят
ників історії і культури за- 
ключила охоронні зобов’я
зання.

Наша організація дбає, 
щоб увіковічнити всі важ
ливі події. Тільки у 1971 
році на кошти міської ор
ганізації Товариства виго
товлено і встановлено 8 ме
моріальних дошок. По вули
ці Пархомснка встановле
но дошку, яка розповідає.

що 23 травня 1919 року 
місто Олександрію визво
ляв Олександр Пархоменко 
з своєю бригадою. В люто
му 1919 року після запек
лих боїв і форсування Дніп
ра прибув в Олександрію 
герой громадянської війни 
В. М. Примаков, Протягом 
місяця політорганн полку 
Червоного козацтва і осо
бисто В. М. Примаков допо
магали зміцнювати Радян
ську владу в місті і повіті, 
По вулиці Примакова вста
новлено меморіальну дош
ку. яка розповідає про це.

Нові меморіальні дошки 
встановлено на будинках 
4-ої восьмирічної школи, 
6-ої середньої школи. по 
провулку Гастелло, лісі роз
повідають, що в перших 
двох школах вчились ком-

сомольці-підпільники Ми
хайло Олефіренко, Олек
сандр Шакапо, Володимир 
Груша, закатовані фашис
тами в роки Великої Віт
чизняної війни,

Нову меморіальну дошяУ 
з барельєфом встановлено 
на честь нашого славного 
земляка — І. Д, Діброви,

На меморіальній дошці, 
що на площі Леніна, ьикар- 
бувано: »Площа названа 
Ім’ям В. І. Леніна на честь 
100-річчя з дня його народ
ження». Така ж дошка бу
де встановлена на одному 
з будинків проспекту, який 
носить ім’я вождя.

Нову меморіальну дош
ку Товариство встановить 
на честь Г. П. Юри — ви
датного актора — нашого 
земляка.

.Велику роботу міська ор
ганізація Товариства про
водить по пропаганді па
м’ятників історії і культу
ри. За минулий рік прочи
тано . близько 300 лекцій, 
проведено чимало бесід, 
зустрічей з ветеранами 
борні і праці. Лекторська 
група складається з 19 чо
ловік. Активно виступають 
перед молодіжною ауди
торією Герої Радянського 
Союзу А. Ф. Худякова, 
1. Ф. Нестеров. А. И. Туйгу- 
нов, Герої . Соціалістичної 
Праці М. Т. Чирва. І. Ф. 
Горовецькпй. старі більшо
вики А. 0. Шульга. Я. X. 
Луценко. А. 1. Львовський, 
активні учасники підпілля 
Л. І. Діброва. Г. М. Тобіле- 
вич та інші.

А. ПОМ’ЯТУНОВ, 
відповідальний сек
ретар Олександрій
ської міської органі
зації Українського 
товариства охорони 
пам’ятників історії і 
культури.

Ідейно аихоЕна робота о 
училищі спрямована на 
виконання рішень XXIV 
з’їзду КПРС та XXIV з'їзду 
КП України. Вивчення ма
теріалів партійних з’їздів 

! не лише орієнтує учня, 
майбутнього робітника на 
ті широкі горизонти, які 
відкриваються перед май
бутнім спеціалістом, пока
зуючи велич звершень ра
дянської людини, вони ма
ють значний виховний 
вплив.

Перед педагогічними ко
лективами учбових закла
дів професійно-технічної 
освіти поряд з навчанням 
завжди стояло і стоятиме 
завдання протягом корот
кого часу сформувати в 
учнів ідейні переконання, 
комуністичне ставлення до 
праці, виховати в юнаків і 
дівчат високі моральні 
якості, тобто не загубити у 
вирі буденності, а продов
жити і підняли на вищу 
ступінь ті риси радянської 
людини, які прищеплюва
ли їм у школі.

В особистості майбутньо
го робітника важливо не 
лише те, на скільки про
центів виконуватиме він 
виробниче завдання, надто 
важливі його якості суто 
людсьні, вміння додержу
вати правила соціалістич
ного співжиття, не останнє 
місце займас і художній 
смак молодої людини тощо. 

Ідейно-політичне вихо
вання не може обмежува
тися лише одним просвіти
тельством, воно повинно 
допомагати виробити сплав 
політичних знань, глибо, 
кої ідейної леоеконаності і 
активної трудової та су
спільної діяльності. Необ
хідно, щоб в учнів уже в 
стінах училища формува
лося бажання кріпити 
своєю працею могутність 
нашої Батьківщини, мно
жити її багатства.

Навчання, праця та ідей
но-політичне виховання по
винні йти поряд, взаємно 
доповнювати один одного. 
Виховна робота починає
ться з групи і, природно, 
вона не досягне мети, коли 
вихователь не спиратиме
ться на учніпський колек
тив. Активісти — це не ли
ше учні, а найперші поміч
ники майстра, організато
ри життя і діяльності всієї 
групи. Звичайно, в першу 
чергу у виховній роботі ми 
опираємося на комсомоль
ців. Серед кращих учнів- 

у сьних груп училища — 
групи майстра А, А. Тита- 
ренка і викладача Є. С. 
доороз, майстра А. Б, Фе- 
доренка та викладача ГІ. М. 
Самойленно. Успіх цих 
груп саме в тому, що 
виховний процес тут етап 
не самоціллю, а випливає

із самого активного життя 
комсомольської групи.

Випробуваною формою 
виховання молоді став Ле
нінський залік. Головна ро
бота спрямована на роз
криття змісту Ленінського 
заліку, суть якого в тому, 
щоб подати допомогу в 
організаційному зміцненні 
комсомольської організа
ції, в підвищенні громад
ської активності кожного 
комсомольця.

Кімната-музей В. І. Лені
на створена руками учнів, 
майстрів і викладачів. Са
ме тут проводяться най
урочистіші заходи, Ленін
ський залік, прийом в чле
ни ВЛКСМ тощо.

Однією із своєрідностей 
ідейно-виховної роботи в 
училищі є тісний зв’язок з 
базовими підприємствами. 
Шкільна профорієнтація 
тут набуває конкретних і 
дійових форм. Бажані гос
ті училища — передовики 
виробництва Калітанівсько- 
го цукрового ко.-бінату.

Вихованню любові до 
професії допомагають і зу
стрічі з випускниками учи
лища. Минулого року від
булася зустріч з першими 
випускниками. Були підго
товлені спеціальні тема
тичні програми художньої 
самодіяльності: «Про велич 
праці», «Нам пісня будува
ти і жити допомагає» та ін. 
Тематичні комсомольські 
збори в групах проводили
ся на теми: «Як ми вико
нуємо рішення XXIV з’їзду 
КПРС», «П’ятирічна І ми».

Для проведення поза- 
класної роботи в училищі 
організована політико-ви- 
ховна рада. Велику увагу 
вона приділяє пропаганді 
матеріалі? з’їздів. Ви
користання різноманітних 
форм, зокрема бесід, ВИ; 
пусків усних журналів і 
газет, оформлення тема, 
тичних стендіо, ННИЖКО2ИХ 
виставок допомагає значно 
краще і наочніше показати 
завдання, які о майбутньо
му потрібно буде розв’язу
вати сьогоднішнім учням, 

В училищі працює лен- 
торсьна група і ”ОМЕ°* 
мольський молодіжний лек
торій. Бібліотеною проведе
но 10 ннижкових виставок, 
три читацьні конференції, 
5 літературних вечорів, 
2 диспути.

А. ШЕВЧЕНКО, 
заступник директора 
по навчально-вихов'- 
ній роботі Капітані в- 
ського ПТУ № 10.

Нозолшргородськнй 
район.

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ
війни нарівні з чоловіками?

Інша справа, що поняття «вій
на» і «жінка» — несумісні. Pc- 
жисер Р. Королькова намагає
ться підкреслити цю думну. 
1 з’являються на сцені побуто
ві деталі, без яких не можна 

жінку. Р. Королькова вирі
шує виставу в мажорно-елегійно
му тоні, іноді вдаючись до симво
ліки. У фіналі, наприклад, біла за. 
□Іса саваном спадає на сцену, і 
старшина шанобливо схиляється 
перед нею, мов перед пам’яттю за
гиблих у нерівному бою зенітниць. 
За що гони загинули? «Поки війна 
була, зрозуміло, л потім, коли мир 
буде? Буде зрозуміло, чому вам 
вмирати доводилось?» — з триво
гою запитує старшина Висков (цю

асяммжжтм

На сцені нова вистава «А зорі тут тихі»

1 НСЦЕНІЗЛЦІЯ літературних тво- 
я рів почасти дуже непевна річ І 

нерідко обертається своїм другим 
боком, тобто ілюстративністю, ви
голошенням тексту з супровод
женням його відповідною мімікою 
і жестами.

Не глід тішити себе думкою, ЩО 
повість Б. Васильєва нічого не 
втратила від її сценічного 
втілення (зацікавлених 
адресую до журналу 
«Юность» К? 8 за 1969 
рік). Важно підпорядкува
ти формам сценічної 
умовності гостро-психо
логічний, широко філо
софський твір.

Авторам інсценізації 
(О. Дінакт та Б. Ерін) до
велося відбирати найсут. 
тєвіше, найважливіше в 
повісті. Загалом з цим 
завданням вони справи
лись. Але те, що органіч
не в повісті Б. Васильєва, 
подекуди не знайшло до
статнього сценічного ві
дображення.

Кіровоградський драма
тичний театр ім. М. Я. 
Кропивницького звернув
ся до повісті Васильєва 
не тому, що побачив у 
ній щось незвичайне, як 
відмічали деякі рецен- 
зенти. Рядовий епізод 
воєнних буднів: старши
ні Вискову на його про
хання прислати «непиту
щих», відкомандирували 
дівчзт-зенітниць. Що ж в 
цьому незвичайного? Хі
ба мало таких русоносих 
солдат ділили гіркі будні

роль з притаманною йому емоцій
ною насиченістю грає І, Кравцов). 
Запитання суто психологічне. Ці 
юні бійці, які жили в постійному 
ченанні щастя, волиного, світлого, 
справжнього, — майбутні матері, 
неціловані наречені, —. повинні 
загинути тільки тому, що вміли 
любити тихі зорі, росяні світанки,

кришталеві джерела своєї незайма
ної юності. Яка жорстокість] Зла
годжено звучить ансамбль вико
навців у нропивничан. При всій 
неповторності, глибоній індивіду
альності персонажів, перед нами 
встає величний образ радянської 
людини — дівчини-ооїна.

М’яка, по жіночому красива 
вдова червоного командира Рита 
Осяніна (М. Яриш) і мрійлива, по- 
селянськи розсудлива Ліза Брич. 
ніна (арт. В, Дронова), безпосерод- 

‘ ня і щира студентна бібліотечного 
технікуму Галл Четвертак (В. Рож
нова), у якої «мама — медпраців
ник», московська студентка-відмїн- 
ниця, закохана □ Блона Соня 
Гурвич (В. Зіноватна). Женька, ру
да красуня Женька (І. Кривич), що 
полонить багатством і красою своєї 
душі, Женька, якій «сам чорт не 
брат».

Вони гинуть, не встигнувши за
гартуватися в суворих випробуван
нях' війни, мов перші весняні КОЇ
ТИ, Тому звернене у майбутнє пи
тання, чи зрозуміють, чи не забу
дуть, знаходить відгук у серцях 
глядачів. Зрозуміють, не забудуть! 
Ян сказав поет: «Це потрібно не 
мертвим, це потрібно живим!»

Успіху вистави в значній мірі 
сприяє художнє оформлення 
(М. Добролежа). Тиха зажура пів
нічного лісу підсилює драматизм 
подій, що набирають трагічного 
звучання. Органічно вплітається в 
художню канву вистави музика 
Ю, Знайонова. Це не просто му. 
зична мозаїка, як часто трапляє
ться. Музика звучить як реквієм 
загиблим. Висоний пафос спек
таклю «А ЗОРІ ТУТ ТИХІ» під
тверджує думку про вічність духов
них цінностей людини, про її не
зламність і гармонійну красу.

В. ІВАСЮК.

На фото: сцена з спектаклю —- 
перед боєм, вгорі — актриса 
3. Дронова в ролі Лізи Бричкіної.

Фото Н. ЗУБЧЕНКО.
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ПРОСИ ЗйВЗЯТТх

Редактор В. ПОГРІБНИЙ,

нам сестра

студентами, такими 
схожими водночас. 
Іванович Яновський 

Корольов, Яновський

вивчають матеріальну частину 
автомата, гранатомета та іншої 
зброї. А скільки було в них хви
лювання, коли вперше вийшли 
на вогневий рубіж з бойовими 
карабінами’. Більшість з них 
добре справились із завданням. 
Та найкращих результатів доби
лись Микола Кузьменко, Воло-

М. ВЕНЦКОВСЬКИИ, 
учитель середньої школи 
робітничої молоді № 2.

м. Світловодськ.

з німецько-фашистськими за
гарбниками.

З призовниками зустріеся 
Герой Радянського Союзу пар- 
тизан-ковпаківець Андрій Іва
нович Цимбал. Він пройшов 
шлях від Путивля до Карпат, о 
потім громив ворогів на тери-

димир Шаснко, Іван Лук’янець, 
з якими проводив заняття З 
вогневої підготовки старшина 
запасу Василь Якимець, щойно 
демобілізований із армії.

Широка і різноманітна про
грама, що її проходять майбут
ні воїни у навчальному пункті. 
Крім стрілецької зброї, юнаки 
вивчають Статут Радянської Ар
мії, військову топографію.

СПРАВЖНІМИ наставниками 
молоді стали ветерани вій

ни, що віддали службі в ар
мії усе своє життя, демобілі
зовані воїни, серед яких під
полковник запасу Іван Заїка 
та сержант Іван Гирич.

.Велико місце у підготовці 
майбутніх воїнів займає війсь-

КІровоград — Ірпінь *— Кіровоград,

Звичайно, в уяві, І коли 
Юрій і кремезний Сергій ве- 
вулицею йшли мовчки, то це 

що вони «подорожували»

Яновський — по Африці, Індії, Америці. 
Корольова уява заносила на Марс,'Ве
неру.

— Юрій якось згадував, як Сергій 
Павлович, ще будучи студентом полі
технічного інституту, зробив планер, як

ково-пагріотичне виховання. 
Читаються лекції про героїч
ний шлях Збройних Сил Краї
ни Рад, про дотримання рево
люційної пильності.

Школою мужності, героїзму 
і відваги с зустрічі з ветерана
ми війни, які розповідають 
про безприкладні чудеса хо
робрості, мужності і відваги 
радянських воїнів у боротьбі

ДИРЕКЦІЯ виробничого об’-> 
єднання створила всі умо

ви для підготовки юнаків до 
служби в армії. На пункті є в 
достатній кількості дрібнока
ліберна і бойова стрілецька 
зброя, гранатомети і грана-' 
ти, прицільні еерстати, облад
нано зразковий тир, де до
призовники складають норма
тиви комплексу «Готовий до 
захисту Батьківщини».

Вихованці навчального пунк
ту, як правило, стають від
мінниками бойової і політич
ної підготовки, класними спе
ціалістами. Втішні листи від 
командирів отримують комсо
мольські активісти про Олек
сандра Пархоменка, Олек
сандра Лакунова, Михайла 
Горбунова,

Відрядивши юнаків в армію, 
робітничі колективи підтри
мують з ними тісні зв’язки.

відправився на ньому в політ і ледь не 
розбився, — розповідала 
Яновського Олена Іванівна.

А після паузи сказала з сумом:
— Шкода, що Юрій Іванович не домив 

до штурму космосу, щоб разом з Ко- 
рольовим порадуватись його успіху. Во
ни поважали один одного...

На підтвердження цієї думки, Олена 
Іванівна подала жовтневий номер 
«Вечірнього Києва» за 1971 рік. Сергій 
Плачинда побував у сім’ї Корольових і 
ділиться своїми враженнями:

«Марія Миколаївна (мати С. П. Коро
льова, Марія Миколаївна Баланіна- 
Москаленко — розшифровка наша) ви
ходить на якийсь час до своїх правну
ків, що здійняли шум в сусідній кімна
ті, а мені — в плані роздумів про ду-

На фото справа: 10. Яновський в сту
дентські роки; зліва -- С. Корольов 
студент КПІ.

в 4. «МОЖНА ЗРУШИТИ 
ЗЕМЛЮ...»

У КЛАСІ тиша. Кілька десят
ків юнаків уважно слуха

ють підполковника запасу Ге
оргія Олексійовича Гейдіна, 
який знайомить хлопців із 
«Законом СРСР про загаль
ний військовий обов'язок».

Закінчившу бесіду, колиш
ній вбїн-фронтовик відповів на 
численні запитання допризов
ників, а потім згадав епізоди 
з свого бойового минулого.

Бесіди, розповіді начальни
ка Пункту початкової військо
вої підготовки виробничого 
об'єднання «Дніпроенерго- 
будіндустрія» Г. О. ‘Гейдіна — 
то справжні уроки військового 
гарту юнаків, які незабаром 
стануть під бойові знамена 
Радянських Збройних Сил.

До послуг майбутніх воїнів 
обладнано військовий кабінет 
і клас військово-технічної під
готовки, де навчаються радіо- 
телефоністи. У їх розпоряд
женні дві загальновійськових 
радіостанції,^ телефонна апа
ратура, схеми, плакати з тео
ретичної підготовки.

Новий комплекс ГПО нині 
став основою для фізичної і 
військово - технічної підготов
ки молоді.

З великим інтересом юнаки

торії Польщі, за що уряд Поль
ської Народної Республіки на
городив звитяжця золотим хре
стом. А ще капітан запасу, ви
нищувач ворожих танків Михай
ло Ілліч Горбунов, який про
йшов шлях від стін Сталінграда 
до Златої Праги, визволяв від 
фашистів рідний Світловодськ, 
форсував Дніпро.

Ї5ОНИ були тоді 
різними і дуже 

Вони — це Юрій 
і Сергій Павлович 
любив землю, степ,

Згодом, згадуючи дитинство о селі, | ' Ц 
Юрій Іванович напише в автобіографії; ' ч' 
«І ще — полюбив я тоді степ. Немає в 
ньому обману. Іде до вас людина, і ии 
ще здалеку бачите її всю, її рухи, чуєте 
пісню, тему що степ не гори, степ не ЛІС. 
В горах і лісі можна підкрастися, можна 
схитрувати, обманути. Ось хитається в 
степу на горизонті марево, немов гам 
річка, ростуть дерева, видніються білі 
будівлі. Та це наївний, дитячий обман: 
там немає ніякої води. Степ втішає, зве- 
сслює і підбадьорює людину, він не му« 
тить його розуму і діє тільки на по« 
чуття».

Корольов любив небо, і саме за те, Ц
що в ньому можна літати.

Яновський, як він сам писав, «входив 
у життя, міцно затиснувши в руці олі» 
вець, жадібно відкривши очі на всі му- іОк* 
деса на світі, які малювала моя безроз- 
судна фантазія». Корольов входив в ЦЦ|| 
життя з логарифмічною лінійкою, кресг 
денними, з мрією літати.

Схожі вони були тим, що любили по
дорожувати. Звичайно, в 
високий 
чірньою 
значить,

ховний світ великого вченого — згадує
ться розповідь киянина, доцента Київ
ського інституту народного господарства 
Івана Бенедиктовича Бровка.

— Якось в останні місяці війни ми їха
ли з Сергієм Павловичем на «віллісі». 
Поспішали. Раптом Корольов помітно У 
моїй руці книгу, зацікавився нею. Я 
тримав саме «Вершників» Яновського.' 
«Юрій Янрвський?! — зрадів Сергій 
Павлович. — Цього роману не читав». 
Тут же він попросив книгу на два дні. 
Час у нас був гарячий, роботи багато, 
але і справді за добу Корольов повер
нув книгу. Прочитав за одну ніч. Схви
льовано сказав: «Написана разюче, на 
рівні світової класики».

... Схожі вони були тим, що вміли по
стійно йти до мети. Саме тому один з 
них став майстром пера, а другий зумів 
відірвати людство від земного тяжіння. 
Бо вони любили Людину, працю любили.

У романі Яновського «Майстер кораб
ля» є такі рядки: «Я люблю людські ру
ки. Вони мені здаються живими додатка
ми до людського розуму. Руни мені 
розповідають про труд і людське_ горе. Я 
бачу творчі пальці — тремтячі й нерво
ві... Найбільше мені до вподоби руки 
творців. Перо і пензель, ніж і сокира, 
талановитий молоток! Чи знаете ви, що 
рука, яка вас тримає, передає через вас 
вогонь життя? Вона вмре ця невгамовна 
руна, а витвори Ті житимуть. Вона по
спішає, виконує волю людини, що, підій
маючись з небуття, ледве встигає дати 
життя дітям і виконати долю творчого 
труда. Я люблю її — вічну людську руку, 
незвичайний символ, і розумію велич тої 
хвилини, коли друг дає руку другові: цим 
він передає самого себе, своє серце і 
розум, дихання дітей. Дві людські руки 
вкупі — це кільце, за яке ухопившись, 
можна зрушити землю».

Хороше сказано!

• Пункт початкової військової підготовки — місце занять 
майбутніх значкістів нового комплексу

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
На Всесоюзну ударну комсомольську будову Ан- 

гарбуду на будісництво Осетровського річного пор
ту потрібні: теслярі, бетонники, монтажники залі
зобетонних конструкцій, шляхові робітники і рс- 

, бітники, що мають будівельні спеціальності.
Тим, що виявили бажання поїхати на будову, ви

плачується проїзд до місця роботи (станція Лена ВС 
жд), видається безвідплатна допомога в сумі 60 
карбованців, підйомні.

До основної зарплати виплачується районний ко
ефіцієнт 40 процентів — плюс 40 процентів за 
роз їзний характер роботи, після кожного року ро
боти встановлюється — 10 процентів надбавки і на
дасться додаткова відпустка на 12 робочих днів.

За довідками по відправці звертатися е обком, 
міськкоми і райкоми комсомолу області.

Управління Ангарбуду.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

У зв'язку із змінами по
вторюємо програму на 
четвер.

ЧЕТВЕР,
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 —

_16 БЕРЕЗНЯ.

Новини. (М). 9.45 — Кольо
рове телебачення. Худож
ній фільм «Севіль». (М). 
11.15 — Одноактні балети. 
(Ленінград). 11.45 — «Зем
ля звершень наших», пре
м'єра документального те
лефільму. 12.15 — Новини.

Наша адреса і телефони • МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградсного 

обкома ЛКСМу, г. Кировоград.

316050 ГСП, Кіровограді, аул. Луиачарського, 36.
Телефони: відповідального секретаря та відділу ком

сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів І масової роботи та Інших відділів — 2-45-36,

БК 04043. Зидекс 61197

Друкарня ім, Г» М. Димигропз, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2,

Зам. № 10663. Тираж 56000,

під Каховкою>.
17.25 — «За про.

'•). 17.45

(М). 16.55 — Наша афіша. 
(К). 17.00 — Кінорепортаж 
«В степу 
(Херсон). -------
шуємо на пісню». (Н). 17.45 
— Інформаційна програма 
«Вісті». (К). 18.00 — Кубок 
СРСР з футбола: СИА (Рос
тов) — «Динамо» (Київ). 
Передача з Ростовз-на-До« 
ну. Під час перерви — пе
редача «Кожну хвилину — 
весні». (К). 19.45 - Камер
ний нонцерт. (К). 20.ТО —
«Міжнародне життя». Від
повіді на листи глядачів. 
(К). 20.40 — «На добраніч, 
діти|». (К). 21.00 - Програ
ма «Час». (М). 21.30
«Вітчизно моя неозора». (К). 
23.20 — Вечірні новини.
(К). ДРУГА ПРОГРАМА. 
16.10 — Програма передач. 
(М). 16.15 — «Селекція тва
рин і мікроорганізмів». На
вчальна програма з біоло. 
ГІЇ. (М). 16.45 — Російська 
мова. (М). 17.30 — Для
старших школярів. «Дороги

в робітничі професії». (М). 
18.00 —Новини. (М). 18.10 — 
«Представляємо лауреатів». 
Н. Гаврилова і Н. Фоміна. 
(М). 19.00 — «Лонінсьний
університет мільйонів». 
«Міжнародний робітничий 
клас — авангард револю
ційних сил сучасності». 
(М). 19.35 — Кольорове те
лебачення. Т. Манн. «Буд
денброки». Прем'єра теле- 
спентанлю, (М). 21.00 —
Програма «Час». (М). 21.30 
— Продовження спентак 
лю. 22.35 — Спортивна
програма. (М). 23.20 — Но
вини. (М).

СУБОТА 13 БЕРЕЗНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 
Програма передач. (М). 
9.05 —Гімнастика для всіх. 
(М). 9.30 — Новини. (М).
9.45 — Кольорове телеба
чення. Концерт «Ранкова 
прогулянка». (Ленінград). 
10.30 — Для дітей. «Напе
редодні «ннижчиного тиж
ня». (Мінськ). 11.00 — Про
грама Магаданської студії 
телебачення. 11.45 — «Жит
тя танцю». (М). 12.45 — На
уково-популярна програма 
«Здоров’я». (М). 13.15
Співає Державний Ураль
ським російський народ
ний хор. (М). 14.20 — «Пое- 
зія». У нас в гостях поет 
В Федоров. (М). 14.45 — 

наР0Д'в світу».(М). 15.15 — «За вашими 
листами». (М). 15.30 — Ко
льорове телебачення. «Му
зичні зустрічі». Співас за
служений артист УРСР 
Анатолій Монренко. (М).

16.00 — «Міжнародна пано
рама». (М). 16.30 — Кольо
рове телебачення. «У світі 
тварин». (М). 17.30 — Про«- 
блеми удосконалення уп<> 
равління народним госпо
дарством на основі засто
сування економічно-мате
матичних методів і обчис» 
лювальної техніки. (М)'. 
10.00 — Новини. (М). 18.10 
—• Кольорове телебачення. 
Концерт. (М). 19.00 — «По
шук». (М). 19.40 — «Доля
резидента». Художній
Фільм. І серія. (М). 21.00— 
Програма «Час». (М). 21.30 
— Кінопанорама. (М). 23.10 
~ Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.55
— Наша афіша. (К). 17.00
— Тележурнал «Комуніст», 
(Ворошиловград). 17.30 —: 
«Піонерський салют», 
(Херсон). 18.00 «Театральні 
прем’єри». (К). 18.30 -і

иівська панорама». (К), 
19.00 — Інформаційна проч 
грама «Вісті». (К). 19.30 4 
«На музичній орбіті», (Кар»! 
ніо). 20.15 — До 50-річчЯ 
утворення СРСР «Звідки 
родом л...» (К). 20.45 — «Н^І 

. добраніч, діти». (К). 21.00 А'
Програма «Час». (М). 21.30 
^лпХуДОїїНІЙ Ф'льм'
23.00 — Концерт. (Львів).
23.40 — Вечірні новини,
(п).

Про можливі зміни в 
програмі пас повідомлять 
диктори радіо і телсбЛ" 
чення; ' І»
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