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СЕСІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

ДО нових 
ЗВЕРШЕНЬ

Після дебатів по першому пункту порядку ден
ного, депутати обох палат — Ради Союзу і Ради 
Національностей. Верховної Ради СРСР - - зібрали
ся 20 вересня у Великому Кремлівському палаці 
на заключне спільне засідання.

... 15.00. Бурхливими, тривалими оплесками, стоя
чи, депутати і гості зустріли товаришів В. В. Гри
шина, О. 51. Коснгіиа, Ф. Д. Кулакова, К. Т. Мазу
рова. М. В. ГЛдгорного. Д. С. Полянського, М. А. 
Суслова, О. М. Шелепіна, В. В. Щербицького, Ю. В. 
Андропова, Б. М. Пономарева, М. С. Соломенце- 
ва, 1. В. Капітонова, К. Ф. Катушева.

Ііа спільному засіданні одноголосно прийнято 
■«Постанову про заходи по дальшому поліпшенню 
охорони природи і. раціональному використанню 
природних ресурсів».

З доповіддю по другому пункту порядку денного 
сесії — «Про проект Закону, про статус депутатів 
Рад депутатів трудящих в СРСР» виступив голова 
комісії законодавчих передбачень Ради Союзу де
путат І. В. Кагіітонов. Політичну основу нашої со
ціалістичної держави, сказав він, становлять Ради 
депутатів трудящих. Нині до Рад обрано більш як 
два мільйони депутатів, що представляють робітни
чий клас, колгоспне селянство, трудову інтеліген
цію, всі соціальні групи і верстви населення, всі на
ції і народності СРСР. Комуністична партія неу
хильно проводить лінію на підвищення ролі Рад. 
Це чітко виражено в рішеннях XXIV з’їзду КГ.'РС. 
Відповідно до настанови партійного з’їзду і було 
підготовлено поданий па розгляд цієї сесії проект 
Закону про статус депутатів. Законопроект містить 
.ряд нових положень, які розширяють повноважен
ня депутатів.

Після обговорення доповіді ї. В. Капітонова де
путати одноголосно приймають «Закон про статус 
депутатів Рад депутатів трудящих в СРСР».

М. В. Підпорний запропонував новий склад Вер
ховного суду СРСР. Делегати одностайно затверд
жують його персональний склад. Головою обрано 
Л. М. Смирнова, що займав раніше посаду голови 
Верховного суду РРФСР.

Порядок денний четвертої сесії Верховної Ради 
СРСР восьмого скликання вичерпаний. Сесія ого
лошується закритою.

(ТАРС).

Успішно потрудився на цьогорічних 
жнивах молодий комбайнер з колгос
пу ім. Ватутіна Вільшане ькою району 
Леонід ЦОГОК.

Фото П. ЯНЧЕНКА.

З маркою Кіровограда
Першу продукцію дав кіровоградський 

завод друкарських /латинок Всесоюзно
го об’єднання «Оргтехніка». Молоде під
приємство виготовляє інструментальну 
оснастку, нестандартне устаткування та 
інші вироби, які постачає підприємствам 
Грозного, Сухумі, Курська, Уфи та інших 
міст країни.

Наступного року із заводського кой- • 
вейєра зійдуть перші партії елєктроке- 
розаних машинок для обчислювальних 
станцій, розпочнеться виготовлення кан
целярських друкарських машинок.

Обласне товариство охорони 
рам’ятників історії та культури 
проводить місячник лекційної про-

загарбпнків, чисьмеиішки, діячі 
культури і науки з різних куточків 
нашої Вітчизни.

Кілька днів тому до Кіровограда 
прибув гість з місіа-гсрся.Волго
града Володимир Іванович Ма- 
рахтапов. Майже тридцять років 
тому в складі 30-ї окремої вини
щувально-протитанкової артиле
рійської бригади він з беями про-

В залі Великої Вітчизняної вій
ни обласного краєзнавчого музею 
колишній воїн зустрівся із студен
тами педагогічного інституту 
їм. О. С. Пушкіна. Тамуючи подих, 
слухали майбутні педагоги спогади 
Фронтовика про бойові шляхи і 
знамениту Сталінградську битву. 
Володимир Іванович передав му
зею священну землю з Мамаєвого 
Кургана, густо политу кров'ю єн-

ГІСТЬ З МІСТА-ГЕРОЯ
нагандіг, присвячений 50-річчю 
утворення Союзу PCP. У виступах 
лекторіз розповідається про друж
бу народів Країни Рад, про ге
роїзм радянського народу у Вели
кій Вітчизняній війні, про вашу 
багатонаціональну культуру.

Для участі в місячнику запро
шені Герої Радянського Союзу, 
учасники визволення Кіровоград- 
щини від німецько-фашистських

ходив по території Г'етрівського, 
Новгородківського та Компаній
ського районів.

З радістю зустріли представни
ка братнього російського народу 
робітники заводу «Більшовик». 
В. 1. Маралталов розповів про бої 
за визволення Кіровоградгщшн, 
про легендарне місточна Волзі і 
його захисників, серед яких було 
немало наших земляків.

нів і дочок багатонаціональної 
Батьківщини. А увечері в офіцер
ському клубі гість зустрівся з ве
теранами війни та воїнами Кіро
воградського гарнізону.

Ю. МАТІ БОС, 
зав. бюро пропаганди облас
ної- організації товариства 
охорони пам’ятників історії 
та культури.

КОМСОМОЛЬСЬКОГО
ОБГОВОРИЛИ ПИТАННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ РОЛЕ 
ОРГАНІЗАЦІЙ ШКІЛ В БОРОТЬБІ

Обласні збори шкільного комсомольського акти
ву, що відбулися 20 вересня в м. Кіровограді, об
говорили питання про поліпшення керівництва 
шкільними комсомольськими організаціями і підви-

ЗА ГЛИБОКЕ
щення їх ролі е боротьбі за глибокі і міцні знання 
учнів.

З доповіддю е цьому питанні виступив перший 
секретар обкому ЛКСМУ М. Г. Гайдамака.

•Завдання гюлят&е в тому, шоб їчвчися», В ролі В, ї. Леніна народянй 
вртнет УРСР, актор Київською державною ордена Леніна академічного 
українського драматичного театру їм. 1, Франка О. В. ОМВЛЬЧУК.

Фото В. КОВПАКА,

КОМСОМОЛЬСЬКИХ 
« МІЦНІ ЗНАННЯ.

ДОРОГА ДО ЗНАНЬ нелегка. Вена завжди веде через папо» 
легливу працю. Але у своєму поступі відкриває безвежиі 

горизонти тому, хто, взявши з собою заповіт батьків, несучи в 
серці гаряче бажаня приіісстн працю своїх рук, силу свого розу
му на користь Батьківщині — іятшов на неї.

Від НІ з’їзду РКСМ, від ленінського наказу починаетч-ся для 
молоді всіх поколінь дорога до знань. І коли учнівська молодь 
Кіровоградщннн зібралася 20 вересня в приміщенні Палацу куль
тури працівників державних установ та комунального господар
ства на обласні збори шкільного комсомочьського активу, про
сторий зал зустрів їх революційними піснями таких далеких І 
близьких 20-х років.

А перед цим, вишикувавшись у святкові колшш, секретарі ком* 
сомольських організацій шкіл, старші піонервожаті, перші секре
тарі та секретарі МК, РК ЛКСМУ, директори шкіл, комсомоль
ські працівники урочисто поклали кешнаи з квітами до підніжжя 
пам'ятника В. І. Леніну та С. М. Кірову.

(Закінчення на 2-й єтор.).
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(Закінчення).
І ось — тиша в залі. На сисні лозунг — «Палкий 

привіт делегатам III з’їзду РКСМ!» Перемовляючись 
між собою, сюди виходять юнаки і дівчата в будьон- 
иівках, в червоних хустинах, в селянських свитках та 
робітничих спецівках — і в кожного в руках книга. 
Немов розступилися стіни Палацу, час розчинився 
у хвилюючому чеканні пайпам'ятнішої хвилини. Мов 
ти сам серед цих близьких тобі молодих селян, ро
бітників в незабутньому 20-му році і разом з усіма 
подихом, який перехопило радісне хвилювання, ви- 

гукуеш єдине слово: Ленін! Ленін! Ленін!.. 
Ось він, швидко і енергійно виходить на краєчок 

сцени. Знімає шум помахом правиці, і ти вже повен 
напруженої уваги: «...я мушу сказати, що ці' завдан
ня молоді взагалі' і спілок комуністичної молоді і 
всяких інших організацій зокрема можна було б ви
разити одним словом: завдання полягає в тому, щоб 
учитися...

...Перед вами завдання будівництва, і ви його мо
жете розв’язати, тільки оволодівши всім сучасним 
знанням, уміючи перетворити комунізм з готових за

учених формул, поуад, рецептів, приписів, програм у 
тс живе, що об’єднує вашу безпосередню роботу, пе
ретворити комунізм у керівництво для нашої 
практичної роботи».

Не вщухають схвильовані оплески...
Починається робота обласних зборів. їх девіз 

«Знання потрібні, як гвинтівка в бою». Знання — це 
найсильніша зброя. І щоб рухатися вперед, треба 
тримати її завжди напоготові, завжди поперед себе, 
як гвинтівку при штурмі нелегкої висоти.

Слово для доповіді надається М. Г. Гайдамаці.

А ще виділили
НА БАТЬКІВСЬКУ ТУРБОТУ ПАРІ її ПРО 

ПІДРОСТАЮЧЕ ПОКОЛІННЯ. ЮНУ ЗМІНУ, 
ПРО її ДУХОВНЕ ЗРОСТАННЯ ШКІЛЬ
НИЙ КОМСОМОЛ. ПІОНЕРИ МАЮТЬ ВІД
ПОВІСТИ СУМЛІННИМ ТРУДОМ, ЯКИМ є 
УСПІШНЕ НАВЧАННЯ.

— В рішеннях XXIV з'їзду КПРС, — 
говорить доповідач, — підкреслюється, 
що в сучасних умовах виконання склад
них і відповідальних завдань комуніс

а
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будівництва, дальшого Вдоско- 
вимагає вся система освіти і

тичного 
налення 
виховання підростаючого покоління. Яс
кравим підтвердженням ленінської тур
боти партії про юну зміну є постановаі 
ЦК КПРС і Ради Міністрів «Про завер
шення переходу до загальної середньої 
освіти і дальшого розвитку загальноос
вітньої школи».

На виконання планів партії, активіза
цію і поліпшення діяльності шкільних 
комсомольських організацій в боротьбі 
за глибокі і міцні знання, свідоме став
лення до навчання, на удосконалення 
всієї роботи по комуністичному вихо
ванню ще раз націлював комсомольські 
осередки VI пленум ЦК ВЛКСМ.

Добрі традиції комсомольських орга
нізацій і піонерських дружин Кіропо- 
градщини сьогодні примножують близь
ко 40 тисяч комсомольців, школярів і 
понад 100 тисяч піонерів. Сотні комсо
мольських організацій і піонерських 
дружин, включившись в загальнонарод
ний похід за знання, прагнуть внести і 
свій посильний внесок у виконання зав
дань, поставлених перед школою. Хоро
шою основою для цієї роботи стали 
республіканський огляд класних комсо-

У , Покладання квітів до па
м’ятника В. 1. Леніну (вго
рі).
і «А н нашій школі поліп
шення якості знань ми дося
гаємо ось як...» можна бу
ло почути під час перерви з 
різних куточків фойє. І все 
корисне, про що повідом
ляв товариш, акуратно зано
товувалося до записника.'

На фото: секретарі комсо
мольських організацій слу
хають ’ розповідь Олени 

. ЛОГВИНЕНКО (третя злі- 
' чоа).

їРІВНІЯК ГВИНТ
Це перше, що записали учасники активу, слухаючи доповідь на зборах 

першого секретаря обкому ЛКСМУ М. Г. Гайдамаки

а.і

ІЯЖІ

І

мольських організацій 
«Партії на вірність при
сягаємо», експедиція «В 
країну знань». З ході 
огляду організаторами 
добрих справ, справжні
ми помічниками педаго
гічних колективів етапи 
комсомольці багатьох 
шкіл Знам'янського, Нов- 
городківського, Гайво
ронського районів, міст 
Кіровограда, Олександ
рії, Світловодська. Сім з 
половиною тисяч школя
рів закінчили минулий 
навчальний рік на «чет
вірки» й «п’ятірки», що 
складає більше 40 про
центів від загальної кіль
кості школярів.

ВИКОРИСТОВУВАТИ НАЙРІЗНОМАНІТ
НІШІ ФОРМИ ПОСИЛЕННЯ ІНТЕРЕСУ ДО 
ЗНАНЬ,

В багатьох міських і сільських школах 
народилось і використовується чимало 
форм роботи шкільного комсомолу в 
боротьбі за знання, у вихованні потягу, 
інтересу до знань. Завдяки повсякден
ним пошукам, турботам комсомольсь
ких організацій в школах області успіш
но працюють шкільні наукові товарист
ва, клуби, об'єднання школяріз по ін
тересах, експедиційні загони, гуртки. За
слуговує в цьому напрямку досвід ро
боти комсомольських організацій міста 
Олександрії. Разом з оглядом класних 
комсомольських організацій в Олексан
дрійську СШ № 17, наприклад, прийшла 
ідея створення загальношкільного мате
матичного товариства.

Організація шкільних математичних 
олімпіад, проведення вечорів, присвя
чених цій науці стали традиційними 
формами роботи товариства «Інтеграл». 
Всі комсомольці' школи встигають з ма
тематичних дисциплін...

Цікавою і ефективною формою активізації 
навчальної діяльності кожною школяра в СШ 
№ 34 міста Кіровограда стали громадські оі- 
ляди знань школярів. З ініціативи комітету 
комсомолу цієї школи всі гуртки і клуби, об’
єднані в шкільно наукове товариство «Знан
ня».

В школах Кіровоградського, Гайворонського 
районів успішно працюють клуби «Хочу все 
знати», розраховані на школярів різного віку. 
Широкої популярності останнім часом набули 
шкільні предметні олімпіади. Залучати кож
ного піонера, кожного комсомольця до учас
ті в олімпіаді в цьому повинні вбачати своє 
завдання кожна шкільна комсомольська орга
нізація.'

АЛЕ НЕ ВСЮДИ БОРОТЬБА ЗА МІЦНІ 
ТА ГЛИБОКІ ЗНАННЯ СТАЛА ГОЛОВНИМ 
СМИСЛОМ РОБОТИ ШКІЛЬНИХ КОМСО
МОЛЬСЬКИХ КОМІТЕТІВ. І ОСЬ ЇХ ОС
НОВНІ НЕДОЛІКИ.

Багато говорить 
школярів області 
рік. І серед цієї 
товариші секретарі 
комсомольців з ваших

Ми вправі сьогодні спитати, чому ком
сомольські організації і піонерські дру
жини цих та ряду інших шкіл на стали 
в авангарді боротьби за знання, чому 
комітети комсомолу не взяли під свій 
контроль, не надали допомоги тим 
школярам, які з різних причин отриму
ють незадовільні оцінки?

Останнім часом в шкільних комсомольсь
ких організаціях Маловисківською, Новоукра- 
їнського районів рідко ставиться питання так, 
щоб кожен комсомолець був взірцем у на
вчанні. Нерідко комсомольські організації вва
жають свою роботу задовільною, коли в ком
сомольській організації немає другорічників...

ТИ ПОВИНЕН ПРОЙТИ і ШКОЛУ ПОЛІ
ТИЧНОГО ЗАГАРТУВАННЯ.

Важливе місце в системі ідейно-полі
тичного виховання 
нінський залік. В школі 
особливості. Залік став важливою лан
кою в діяльності кожної комсомольсь
кої організації, сприяв підвищенню ро
лі комсомолу у вирішенні найважливі
ших питань шкільного життя.

Протягом 4 років успішно працює в Ком- 
паніївській середній школі політичний клуб 
старшокласників «Прометей». 80 учнів 8—10 
класів поглиблювали свої знання із суспіль
них дисциплін саме в політичному клубі.

В значній мірі політичному загартуванню 
сприяє робота комсомольців і піонерів по 
створенню Ленінських залі» музеїв. 11 років 
існує музей В. І. Леніна в Кіровоградській се
редній школі № 3. Він, по суті справи, став 
зразком для музеїв багатьох шкіл області.

Особливої уваги шкільних комсомоль
ських організацій заслуговує робота 
по вивченню рішень XXIV з'їзду КПРС, 
директив по дез'ятому п'ятирічному 
плану. Допозіді і бесіди по роз'ясненню 
теоретичних положень і значення XXIV 
з’їзду КПРС, перспективи розвитку де
в’ятої п’ятирічки рідного міста, району, 
села, зустрічі з делегатами з’їздів, пе
редовиками виробництва, створення пі- 
тописіз п'ятирічки, екскурсії і походи 
«Шляхами здійснень партійних з'їздів» 
— такі форми і заходи пропаганди рі
шень з'їзду повинні знайти місце в кож
ній шкільній комсомольській організації.

той факт, що 607 
залишено на другий 
кількості школярів, 
організацій, немало 

первинних.

в школі займає Ле- 
він має свої

О ■ □

ПОЧИНАЄТЬСЯ БОРОТЬБА ЗА ЗНАННЯ 
В ОСНОВНІЙ ЛАНЦІ - КОМСОМОЛЬСЬ
КІЙ ГРУПІ.

Група — це дослідне поле, на якому 
перевіряються життєвість ідей, заходів, 
що їх проводити комітет комсомолу. 
Саме тому діяльність класних комсо
мольських організацій повинна бути 
завжди на першому плані.

В роботі шкільних комсомольських органі
зацій з’явилась тенденція до поліпшення са
мих форм роботи комітетів комсомолу, клас
них комсомольських організацій. Яскравий 
приклад тому діяльність комсомольської ор
ганізації Богданівської середньої школи. 
«Раніше, — говорить секретар комітету ком
сомолу цієї школи, — ми запрошували «дві- 
йочників» на засідання комітету комсомолу, 
«пісочи.іи» їх на комсомольських зборах, при
мушували промовити традиційне слово «ви
правлюсь». Тепер у цій комсомольській орга
нізації відмовились від малоефективних форм 
роботи з невстигаючимн. В кожному комсо
мольському ' класі сьогодні панує атмосфера 
взаємодопомоги, товариськості.

Та, на жаль, не поодинокі і приклади 
й інші. В ряді шкіл Новоархангельсько- 
го району робота комсомольських орга
нізацій по участі в республіканському 
огляді була занедбана. Значні недоліки 
в роботі шкільного комітету мали міс
це в багатьох школах Ульяновського 
району.

РОЛЬ ЕКСПЕДИЦІЙНИХ ЗАГОНІВ У БО
РОТЬБІ ЗА ВАГОМІ ЗНАННЯ.

ПРАКТИЧНА УЧАСТЬ В РОБОТІ ВИРОБ
НИЧИХ БРИГАД ЗАКРІПЛЮЄ ТЕОРЕТИЧНІ 
ЗНАННЯ. СПРИЯЄ ПРАВИЛЬНІЙ ПРОФЕ
СІЙНІЙ ОРІЄНТАЦІЇ.

ЗВ’ЯЗКИ КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗА
ЦІЙ шкіл З ВИРОБНИЧИМИ КОЛЕКТИ- 
ВАМИ - ЗАПОРУКА РОЗУМІННЯ ПРАК
ТИЧНОЇ ЗНАЧИМОСТІ ЗНАНЬ УЧНІВ.

На цих питаннях детально спинився 
доповідач у заключній частині свого ви
ступу.

ТИ ПОВИНЕН ЗНАТИ. ЧИМ ЖИВЕ. ЯК 
ПРАЦЮЄ, ПРО ЩО МИСЛИТЬ ТВІЙ РО
ВЕСНИК З БАГАТОНАЦІОНАЛЬНОЇ РА
ДЯНСЬКОЇ СІМ’Ї.

Про це М. Г. Гайдамака наголосив, 
говорячи про підготовку до 50-річчя 
СРСР, завдання патріотичного та інтер
національного виховання юної зміни.

НАИПЕРШИИ
ОБОВ’ЯЗОК

СЛОВО УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ

В щоденнику 
п’ятірки, а яка ти 
людина?..

НАННЯ — засіб, мета і основа прак
тичної діяльності людини. Знання 

повинні стати постійно діючим факто
ром духовного життя людини.

Отже, виховний бік 
діння знаннями 
знання постійно 
лювалися: чим більше знає учень, тим 
йому легше вчитись.

процесу оволо- 
полягає в тому, щоб 
розвивалися і поглиб-
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Кожен урок учителя повинен підніма
ти учня на сходинку вище в інтелекту
альному і моральному розвитку. Якщо 
цього немає, то це означає: і учитель, і 
учень прожили урок на мертвій лінії.

Значить, украй треба прагнути до то- 
>о, щоб знання були засобом, метою і 
основою пізнання, щоб вони діяли в ро
зумовій праці учнів, в тому безперерв
ному процесі обміну духовними ціннос
тями і багатствами, без якого немає 
повноти ні інтелектуального, ні мораль
ного, ні естетичного розвитку.

Сільська школа — храм знань, науки і куль
тури. Вона успішно виконує своє соціальне 
завдання — пов’язує навчання і виховання з 
життям, з практикою комуністичного будівни
цтва. 1 сама школа є дуже важливим соціаль
ним і суспільно-політичним фактором сучасно
го соціалістичного села. Саме життя і оточен
ня сільської школи вимагає, іцоо процес роз
витку й поглиблення знань шкільної молоді 
включався в громадське життя села.

Які форми такого зв язку?
Практика і досвід роботи сільських 

шкіл дає на це ствердну відповідь, а 
саме:

Ф Ленінські читання для колгоспни
ків. " м

ф Комсомольські лекторії політін- 
форматорів безпосередньо на ви
робничих об'єктах праці колгосп
ників.

ф Вечори науково - природничих 
знань для людей села.

ф Творчі звіти про роботу школи у 
формі виставок дитячої творчос
ті, сільськогосподарської вистав
ки, тематичних і літературно-ху
дожніх монтажів.

Це нелегка, але почесна справа. І во
на під силу шкільному комсомолу.

З виступу І. Г. ТКАЧЕНКА, 
і Героя Соціалістичної Праці, за

служеного вчителя УРСР, дирек
тора Богданівської середньої 
школи ім. В. 1. Леніна, Знам’ян- 
ського району.

Студент—успішність 
плюс активність...
Досвідом ділиться 
Ленінський стипендіат

ЦЬОГО РОКУ до приймальної комі
сії Кіровоградського педагогічного 

інституту надійшло 1230 заяв. Після ек
заменів абітурієнтів стало наполовину 
менше — 613. Це значить, що 617 чо
ловік з того чи іншого предмету одер- 

. жали незадовільну оцінку. Але і з тих, 
хто був зарахований до вузу, не зовсім 
глибоко оволоділи програмним матеріа
лом, не були готові до постійного попов
нення своїх знань.

А весь учбовий пронес в інституті ірунтуе- 
Ться, перш за все на самостійній роботі сту
дента, умінні його працювати з першоджере
лами, конспектом, правильно готуватися до 
практичних і семінарських занять. Крім цього, 
студент повинен брати активну участь у гро
мадському житті інституту. Все це свідчить 
про те, що той, хто не навчився в школі сві
домо. засвоювати знання, немає иавичків са
мостійної роботи навряд чн повністю опанує 
вузівською програмою.

Нові програми, введені в школі, вима
гають розвитку і удосконалення нових 
форм і методів навчання. Аналіз навчаль
но-виховного процесу показує, що там, 
де добре ведеться піонерська та комсо
мольська робота, де учні беруть актив
ну участь у житті класу, школи — там 
набагато краща успішність.

■ В. ВОЛОДЯМИ РЕН- 
педінституїу.

З виступу 
КА, студента

Увага! В 7-А — 
епідемія лінощів 
РЕЦЕПТ ЛІКУВАННЯ ПРОПОНУЄ 
13 ШКОЛА м. КІРОВОГРАДА

ЯК ПІДВИЩИТИ з учніз інтерес до 
знань? Як домогтися хорошої ус

пішності? Про це ми говорили на пер
шому засіданні шкільного комітету ком
сомолу в новому навчальному році.

А минулого року в нашій школі пра
цював штаб «За ленінське сіавлення до 
навчання». Та робота, яку проводив 
штаб, відбилася на загальних результа
тах успішності. Ось уже шостий рік в 
школі немає другорічників, серє-д ком
сомольців майже 50 процентів вчиться 
лише на «4» і «5». З 50 цьогорічних ви
пускників стало першокурсниками вузів 
20.

. Яку ж роботу прозодить штаб? «Всім 
класом із класу в клас!», «Жодного дру
горічника!» Ці лозунги стали бойовим 
девізом роботи комсомольських органі
зацій. І якщо хтось зійшов з дороги, 
завдання штабу допомогти йому.

В складі його діють, «група взаємодопомо
ги» І «група контролю». В класах створені 
консультпунктн. Після уроків, до занять або 

'х/ під час перерви чергові консультанти допома
гають розібратися в складній задачі, відпові
дають на незрозумілі питання.

Періодична група контролю прозо
дить рейди-перезірки підготовки до 
уроків, виконання домашніх завдань. А 
результати оголошуються по радіо, че
рез стінну пресу. Ось одна з «Блиска-

З стор.МОЛОДИЙ КОМУНАР“

Багатьох за
цікавила роз
повідь про те, 
як в Богда- 
нівській СІ11 
ііде боротьба 
за успішні 
знання. Тому 
з такою ува
гою учні слу
хають 
тора 
Героя 
алістн 
Праці, 
служс
учителя УРС1»
І. Г. ТКАЧЕИ- 
КА.

Фото 
В. КОВПАКА.

днрек- 
IUK0.1H, 

Соці- 
н о ї 

за- 
о г О

ч

к

вок». «УвагаІ УвагаІ В школі з'явилася 
епідемія лінощів. Небезпечно захворів 
7-А клас. Конче потрібна негайна допо
мога!» ь

У нашій школі, як і в інших, працю
ють предметні гуртки, факультативи. 
Але ми хотіли б створити нові, більш 
цікаві, більш масові наукові товариства, 
які займалися б не лише простим ви
вченням предметів, але й самі робили б 
спроби вирішувати деякі посильні на
укові проблеми.

Проте нам здається, щоб робота та
ких шкільних товариств стала більш ці
леспрямованою, слід створити міське 
товариство,-на зразок того, яке діє, на
приклад. в Кримській області.

З виступу О. ЛОГВИНЕНКО, сек
ретаря комсомольської організації 
СШ № 13 м. Кіровограда.

„Щоб оволодіти 
технікою“

РАДИТЬ МОЛОДИЙ ТОКАР ЗАВОДУ 
«ЧЕРВОНА ЗІРКА»

ми над цим 
Не поступлю 
— там особ- 
А зараз — і 
згодні з тим,

М ЧЕТВЕРТОМУ механоскладальному 
* цеху, де я працюю, дуже багато 
молоді. Запитайте, як вони проводять 
свій вільний час? Більшість відповість 
— вчуся. Вчаться в інститутах, техніку
мах, у вечірніх школах. Доводиться ду
же вміло організовувати свій розпоря
док дня, щоб скрізь встигати, не пропус
кати занять.

А ще, здається, зовсім недавно, сидя
чи за шкільною партою, 
зовсім не замислювались, 
до вузу? Піду працювати, 
ливих знань не потрібно, 
ті, хто колись так думав, 
що без знань не стати справжнім спе
ціалістом. Тому асі пішли вчитися далі, 
не зважаючи на те, що важко, що стом
лені приходимо після роботи.

Ще одне. Чому більшість випускників 
школи намагається хоч куди-небудь, а 
поступити? А чому не пізнати житгя, 
пройшовши заводську школу праці, ро
бітничого гарту? Адже хороший той ін
женер, який свої практичні знання за
кріпить теоретично, який пішов вчитись 
до інституту із заводського цеху, ви
вчивши до кінця робочу професію.

З виступу В. ПЕРЕХОЖУК, 
токаря заводу «Червона зірка».

НА ДУМКУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИХ
ШКОЛЯРІВ:

«Без знань немає
праці»
ТРАДИЦІЙНИМИ стали в місті серп-

■ неві збори комсомольців-активіс- 
тів. Бо відомо, що комсомольська орга
нізація буде бойовою, ініціативною, ви
рішуватиме питання успішного засвоєн
ня знань, допомагатиме педагогам то
ді, коли вестиме її бойовий та ініціатив
ний авангард — актив класу. На таких 
зборах йде обмін досвідом. Наприклад, 
секретарі комсомольських організацій 
шкіл № 2, 15, 17 розповіли про досвід 
своєї роботи, який був узагальнений у 
цьому році ЦК ВЛКСМ, про цікаві фор
ми в напрямку поліпшення якості зн-знь.

Одного < разу, висипавши з класу ;на 
перерву, учні СШ № 15 зупинилися бі
ля великого оголошення: «Увага, ком
сомольці! Вдумайтесь в зміст цих слів: 
«Без знання немає вмілої, корисної пра
ці, без праці немає міцних знань». Чо
му? Як вважаєш ти? Про це скажеш на 

комсомольських зборах. В нашій розмо
ві візмуть участь комсомольці- авторе
монтного заводу». Збори пройшли при 
високій активності комсомольців.

Добре зарекомендувало себе і науко
ве учнівське товариство юних фізиків і . 
математиків з секціями «Квант» та «Ін
теграл» СШ № 17. З того часу, як вони 
працюють, математика й фізика стали 
для учнів захоплюючими науками, і в 
школі немає невстйгаючих з цих пред
метів. Великою популярністю в школах 
міста користується система товариської 
взаємодопомоги і постійний семінар 
«Учись вчитися», які проводяться дос
відченими педагогами . Такі семінари. 
практикуватимемо і надалі. ■ - _ ;

З виступу першого, секретаря 
Олександрійського МК ЛКСМУ 

В. М’ЯСНЯНКІНА.

Чому не встигає 
Петров?
Таємницю розкрили 
активісти Рівнянської СШ
Г| ЕТРОВ весь час перебуває у відстаю- 
■ ’ чих. Ми вирішили перевірити, які - 
цьому причини, чому з’являються иевсти- 
гаючі. У комсомольських активістів за
ведені спеціальні зошити, куди запото-' 
вується все, що робить учень на уроці. 
Так би мовити, ведеться хронометраж 
уроку. І от там записано: «Петров, після 
того, як учитель зайшов до класу, ще 
три хвилини шукав зошит і ручку, дві 

’ хвилини розмовляв з товаришем, потім 
займався питаннями, далекими від теми 
уроку і поверхово сприймав пояснення 
вчителя: Наступного дня прийшов, з 
невиконаним завданням». Все ясно. Цс — 
невміння цінувати робочу хвилину.

Звідки ж будуть знання? З ініціативи 
комітету комсомолу в школі була прове
дена операція «Чи вмієш ти берегти час 
на уроці?» В кожній комсомольській гру
пі 2—3 активісти відвідали своїх одно
класників, з метою - вияснення, чи всі 
виконали домашні завдання до 19.30. Як
що були затруднения — допомагали, по
яснювали. А бували й такі випадки, що 
учень, якого відвідували, до сьомого 
поту ганяв м'яча, забувши про завтраш
ні уроки. Про них йому нагадували това
риші.

Підсумки рейду підбивалися на ліній
ці. А в кінці чверті висвітлювалися па 
стенді. У визначенні переможців змаган
ня серед класних комсомольських орга
нізацій враховували: навчання комсо
мольців, прочитані лекції, проведені ве
чори відпочинку, трудові десанти, шеф
ство над піонерами та іп.

З виступу Л. НИКОНОВОГ, 
секретаря комсомольської органі
зації Рівнянської СШ № 5 Ново- 
українського району.

Знання—це не лише
45 хвилин урону
О АПРОШУЄМО слухачів усного жур- 

налу «Хочу все знати» на зустріч. 
Журнал відкривається сторінкою піо
нерського літопису «Вони були перши- 

«Не Колумб, не вікінги, а хто?».

сторінці. Разом з ведучим

Ми». ----  -----,—, .._  ...... -и
Відповідь на. це запитання ви почуєте 
на другій , ' .* ..... .
третьої сторінки ви можете вирушати в 
уявну подорож у світ кімнатних рослин. 
Правофланговим спорту присвячується 
четверта сторінка усного журналу. Зу
стріч о 17-й годині».

Такі оголошення можна прочитати в 
школі № 5 м. Гайворона. На кожному 
засіданні усного журналу присутні 70— 
80 школярів. Яка ж мета нашого жур
налу? Збагатити знання учнів, допомог
ти успішно виконувати завдання маршу 
«Завжди напоготові», привчити їх пра
цювати з додатковою літературою, при
щепити інтерес до науки, техніки, мис- 
стецтва, суспільно-політичного життя 
країни..

Молодшим братом усного журналу 
«Хочу все знати» став клуб для жовте
нят «Чомучок».

А ось що допомагає учням Маловис- 
ківської СШ № 4 одержувати відмінні 
оцінки з хімії, фізики, літератури.

На думку комітету комсомолу, залу
чення старшокласників до роботи в 
предметних гуртках, експедиційних за
гонах є одним із основних поштовхів 
до поліпшення успішності в класі. Адже 
між роботою гуртка і вивченням, ска
жімо, законів фізики чи математичних 
теорем — тісний зв'язок. Щоб знати 
більше; потрібно якомога краще засвої
ти ті знання, які дає вчйтель на уроці.

Як же проводяться предметні тижні?
З учнів, які цікавляться відповідними 

предметами, створюється лекторська 
група. Кілька разів на тиждень під час 
великої перерви або до уроків лектори 
розходяться по класах, і о своїх бесідах 
знайомлять слухачів з досягненнями тієї 
чи іншої науки, значенням її в народ
ному господарстві країни, з., перспекти
вами розвитку.

Все це дає змогу розширити рамки 
шкільної програми, ближче підвести 
учня до життя, дати поштовх для даль
шої самоосвіти старшокласників. Потім, 
як підсумок всієї тижневої роботи в 
класах, проводиться тематичний вечір. 
На ньому учні дізнаються про життя, 
наукові досягнення вчених, демонстоую- 
ться практичні досліди.

Предметні тижні зацікавили всіх ком
сомольців школи. Вони завжди з вели
кою увагою слухають розповіді юних 
любителів науки, беруть участь у вікто
ринах, такі вечори мають великий успіх.

У боротьбі за міцні й глибокі знання 
позитивно впливає робота експедицій
них загонів. У Помічнянській СШ N9 2 їх 
шість. В загоні «Шляхами великих звер
шень» учні заглиблені у копцтку пошу
кову роботу — збирають матеріали, що 
доповнюють знання про В. І. Леніна, 
листуються з музеями Москви, Ленінгра
да, Ульяновська. Руками школярів ви
готовлені електрифікована карта «Тут 
жив і працював Ілліч», макети, альбоми, 
які розкривають иізні сторони гіяпь- 
ності вождя. Членами загону зібрано 
матеріали і написані нариси про людей, 
нагороджених орденом Леніна.

З виступів С. ГЕРАСИМЕНКО, 
секретаря комсомольської орга
нізації Гайворонської СІП № 5; 
Б. ВОЛО111ЕНКА 
комсомольської 
Маловисківської 
Н. БЕЗВЕРХНЬОЇ, . .
комсомольської організації По- 
мічнянської СІП № 2

/

, секретаря 
організацій 

СШ № 4;
секретаря

11а зборах виступили також воїн Кі
ровоградського гарнізону Віктор Чер- 
нявський, завідуючий обласним відділом 
народної ссвіти Д. 10. Стельмухов.

В роботі зборі» взяли у,часті, заступ
ник завідуючого відділом науки та на
вчальних закладів обкому партії Д. І* 
Дузь та інструктор ЦК ЛКСМУ М. Ф. 
Якимчук. _ .

В обговореному питанні збори прийня
ли відповідну постанову. 1

»
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ІСЛЯ ВЧОРАШНЬО! свар
ки з дружиною виконроб 
Кущ персоуван у якомусь 
дивному заціпсніниі, маючи 
переконання, що доля рішу
че відвернулася від нього, 
а попереду — одні непри
ємності.

Тому й поріг кабінету начальни
ки будівельно-монтажного управління 
Дольського п?реєтупив з передчуттям 
розносу.

— Ну, що там? — Дпльськнй бараба
нив пальцями по горіховії! поліровці 
стола. «Почалося» — з покірним усні- 
-.омзенням невідворотності того, то за
раз має статися, подумав Кущ і голос
но зітхнув:

— Стараємося...
— Стараєтесь? — чи запитав, чи іро

нічно хмикнув ДольськнИ, підсмикуючи 
бездоганно оілі манжети сорочки, — а 
голку? Як товклися на одному місці, 
гак товчетеся... Де ваші люди? Хто вам 
дозволив самовільно розпоряджатися 
сантехніками? і, нарешті, — чим вони 
здимаються зараз?

— Тим, чим їм і належить займати
ся, — сновійно сказав Куш, чека
нять, конопатять і як усі ждуть обіця
ного екскаватора, інакше...

— Не розумуйте, і.уш. — холодно 
обірвав Долыьпнй, — ви не гірше від 
мене знаєте — екскаватор один на кіль
ка об’єктів. Ознак ие аж ніяк не озна
чає, що ми з вами прийшли сюди гра
тися в бірю.іькн. Вашу школу мусимо 
здати в експлуатацію щонанпізніше в 
кінці кварталу. їах я й сказав Саніу- 
нові. А ваша комплексна нагадує без
турботну туристську групу: як не роз
важаються, так сидять...

— Тому й сидять, що немає мате
ріалів.

— Будуть. І екскаватор теж. Не сьо
годні — завтра, А поки шо зв'яжіться 
з Букрєєвнм. Скажіть, що він ріже нас 
без ножа. 1 пам’ятайте — за всі огріхи 
запитаю з вас...

«Добре тобі повчати І розмахувати 
руками. — уже на вулиці Кущ дав со
лю довгостримуяано.му ооуренню. — А 
побував он ти у моїй шкурі. Де механі
зацій? Де люди? Катма. А чому так? 
Га тому, що це ти, Дольський, забрав 
їх у мене і перекинув на Володарсько
го. Кращих мех фахівців. А з якої та
кої потреби — хіба на догоду Савчуко- 
иі? Терміновий об'єкт? А наш хіба не 
терміновий? З чиєї вики аж три місяці 
рили котлован? З твоєї, товаришу 
Дольський... Люди копирсалися вручну, 
доки ваша милість зводили помітити це 
неподобство».

За звичкою Кущ полемізував сам з 
соиою, і як завше в таких випадках, 
знаходив докази вагомі і переконливі.

Робота на об’єкті справді ие кле
їлась. Члени иовоствореної комплексної 
орнгадн сиділи на моріжку і, вочевидь, 
розповідали анекдоти. Точніше, розпо
відав один ГріщлА. а решта слухали. 
Голос його уривчасто-хапливий, насміш
куватий, з характерними •вимушеними 
паузами, здавалося хлопець проковтує 
окремі слова, Кущ упізнав відразу.

Певна річ, Гримай оповідав щось ве
селе, «о в ту мить, коли Кущ заніс 
і у над імпровізованим перелазом і ст?- 
пив на будівельний майдан*,.^ 
бригада вибухнула.реготом.

забачивши виконроба, хлопці нідхо- 
пипися, але їхні обличчя сяяли такими 
невтримними веселощами, що Кущ ми
моволі усміхнувся.

— Значить, траляля?
— Виходить тав, Миколо Вікторови

чу, — вихопився, як завжди наперед 
рухливий Грицай, I пояснив:

— Адже истоку немає.
...Букрєєв, директор бетонного заво

ду, категорично відмовився давати 
будь-які пояснення. З йою слів внпа- 

• дало, що він — Букрєєв, один, а їх ба
гато— Натоптуватий, кругленький, нк 
м'ячик, директор з дивовижною швид
кісно петляв поміж стосами арматури 
■»а блоками — мовби в мультиплікацій
ному фільмі, Але худий і злий до чор
ноти Кущ, спотикаючись і плутаючись 
у шматках розкиданого де попало дро
ту, не відставав: юдину вони бігали і 
лаялися до хрипоти.
ТАК 1 ПОВЕРНУВШИСЬ ні з чим, 
* Кущ занервував, на запитання від- 
новідав невпопад, а під вечір ні з того, 
ні з сього напустився на ( ндоряка- 
молодшого за простій крана, хоча 
добре знав, що Сндорак тут пі гри 
чому.

Комі, нарешті, геть вимотаний — на
тиснув гудзик електродзвінка і ніхто не 
відгукнувся, лихе передчуття ворухну
лося в ньому.

У цей час аова мала бутп вдома, 
тільки вдома, така вже була в неї звич
ка — нікуди не ходити, не дочекав
шись його з роботи.

Він знову натиснув — раз і вдруге, 
вібруючий баритональний звук рознвін 
і тут же згас, а двері, як і раніше, 
мовчали.

Тоді Кущ пошарив у кишені і добув 
звідти ключа, одначе рука його тремті
ла, і пін ніяк не міг влучити у вузень
ку шпарину замка.

До того ж иа площадці було темно, 
уже з тиждень, як перегоріла лампо і- 
ка. сусідів, очевидно, не не турбувало, 
якось уже так повелося, що за все му
сив турбуватися вій.

Коли зачинив за собою двері і вві
мкнув світло, а очі постерегли обірва
ний шматок шпагата на стіні і осироті
лі цвяхи — місце, де ще враіпіі висіло 
люстро для гостей і здогад став оче
видністю — все похололо в ньому: він 
тільки зараз збагнув невблагаиність то
го, що трапилось, хоча, власне, могло 
трапитися й раніше, принаймні протя- 
том двох останніх місяців.

Все тут свідчило про поспішну вте
чу — розкидана по всіх закутках оде

жа., розчинені дверцята шафи, безладдя 
в спальні, ьремовий порох пудри иа 
туалетному столикові.

Кущ не відразу помітив аркуш папе
ру в лінійку, списаний стрімким почер
ком, а коли зауважив і взяв до рук,— 
то рядки застрибали йому перед очима.

Мабуть, вона все-таки хвилювалася, 
або швидше всього дуже квапилася: 
слова наскакували одне на одне, так, 
ніби кожне з них намагалося випереди
ти інше, і ні ньому куценькому арку
шикові панувало такс ж безладдя, і.к 
і є квартирі.

Кущ сіп у крісло і довю не міг зосе
редитися. намагався читати, але нічого 
не тямив і думки його були якісь при
близні і віддалені. Зусиллям волі взяв 
себе в руки і примусив прочитати того 
листа чи записку — хтозна, як тепер 
і на'нватн той аркуш паперу.

І чим більше читав, тим більше 
оговтувався. Це був лист жінки. і>о- 
лбавленої. бодай найменшого почуття 
обов’язку. Вона ні в чому ие дорікала 
йому, не намагалася виправдатися, та 
не було б І смішно: надто часто міня
ла свої прихильності, навпаки — карта
ла себе останніми словами, але в сло
вах її не було щирості, і Кущ знав 
про цс.

її незграбні зізнання з приводу сим
патій, «у яких ми не владні» до «ін
шої людини», за інших обставин прос
то 6 насмішили його.

Кущ знав цю- «Іншу людину» — мо
лодика з перукарською зовнішністю: 
товгнм — на плечі — волоссям і чорни
ми стрілками — вусиками. Працював 
якихось контролером у побуткомбінаті,

і Куща охопило відчуття якоїсь своєї 
гордовитої осібності серед цих за кл опи
таних людей, що омивають їх — дні 
трісочки в морі.

— Тат, а ти сильний? —• знову запи
тала дівчинка. — і зупинилась. Судячи 
по всьому, це її дуже турбувало. Вона 
навіть смикнула його кілька разів за 
рукав, аби вій теж зупинився.

— Не знаю, — сказав Кущ.
— Ти, такий великий і не знаєш? — 

здивувалася донька, — Неправда, до
рослі все повинні знати. На те вони і 
порослі. їн просто не хочеш мені ска
зати.

Кущ ледь не заперечив, іно дорослі, 
на жаль, знають дуже мало і часто по
миляються, як і маленькі, але він ио 
сказав, а тільки запитав:

— А навіщо ти хочеш не знати?
— Бо хочу. Вітка Коваленко задає

ться, що її тато майсяльпішнй, а я 
сказала, шо ти, бо можеш підняти ме
не однією рукою аж під стелю...

— Бачиш, Люсик — він роздумливо 
підбирав слова. — не питання дуже 
серйозне. Справді сильний чоловік не 
обов’язково повинен піднімати щось, 
аби довести свою силу. Мабуть, ти 
все-таки сказала неправду...

— Правду, правду, — уперто надула 
губки Люся. — Ти вайснльнініий, я 
знаю. Адже ти мін тато, мій...

у цьому є своя логіка, подумав Кущ. 
Він таки мусить бути сильним. Сильні
шим, ніж будь-коли. Бо він ще й бать
ко, а не просто кинутий повійницею 
самотній і не дуже молодий чоловік. 
ПОТІМ вони вечеряли, читали «Черво

ну шапочку» Шарли Перро і май-

де вони н знюхались.
Це грубе слово Кущ промовив уголос, 

бо не мав зараз у запасі слів м’яких 
і ввічливих, як не йняв віри, що мож
на взагалі полюбити такою нікчемного 
вугруватого чоловічка — типового мі
ського дженджика.

Але було в цій плутаній, наскрізь 
брехливій янезнині таке, що брано за 
живе — вона з дивовижною легкістю 
полишала на мого чоловічі плечі п’яти
річну доньку.

«Ти завжди був серйозною і в усіх 
відношеннях порядною людяною. — на
скакували йому в обличчя знущальні 
слова — і отже, зможеш її виховати 
краще, ніж я».

Насправді ж — він не мав навіть кра
пельки сумніву — вона в такни спосіб 
•просто звільнялася від зайвої обузн.

І хоч не раз мав можливість переко
патися в П байдужості до дитини, за- 
рзз в ньому повільно наростало обурен
ня і невдоволення самим собою за те, 
що надміру довго возився з людиною, 
яка отак безсердечно понівечила йому 
життя.

Десь поряд зойкнули перші акорди 
«Баркароллн» Людкевича: сусідська 
дівчинка грала на піаніно.

і раптом Кущ згадав, що вже пізно 
і давно пора йти за Люсею в садочок, 
і що відмий! на плечі лягає важкий 
тягар обов’язків, і йому на мить стало 
страшно, чи зуміє з ним усім справи
тись.
£2 ОН II йшли вдвох, донька міцно 

тримала його за руку і, невгаваю- 
•Ш, сипала запитаннями:

— А чому сьогодні за мною прийшов 
ти, а не мама?

— Тому, — почав вів обережно, — що 
мама у відрядженні...

— А що тане — відрядження?
— Ну. це, коли посилають на роботу . 

в інше .місто, чи село.

сгрувази з паперу кошнка — домашнє 
завдання виховательки Тамари Михай
лівни...

О восьмій ввімкнули телевізора, щоб 
ие ирозівати улюблену передачу «Па 
добраніч, діти!», і лагідний вусатий ді
дусь у білій вишиванці розповів дан
им як саіт казку про добро і а.іо, де 
добро брало гору і таки замогло на
хабне і безрозумне зло.

Підібгавши на дивині ноженята, Лю- 
ея не зводила очей з оповідача, і об
личчя П мінилося всіма відтінками по
чувань, оченята то ширшали, то звужу
валися — в залежності ^ід подій иа 
екрані.

І хоч иазка була пренаївна, і Кущ 
зняв Ті з малих літ від своєї матері, 
пін теж розчулено прислухався до го
лосу старого артиста, мовби намагався 
заглушити тим крик непевності і три
воги.

Уже. в постелі дівчинка раптом зве
лася па лікоть і сонно поскаржилася:

— Тат, правда ж погано без мами? 
Ти їй напиши, хай швидше приїжд
жав... Добре?

— Гаразд, — сказав Кущ, — напишу, 
хоча все в ньому напружилося від ба
жання промовити всього кілька без
жальних слів. Ну. хоча б оцих — «не
має в тебе мами. Вона вмерла».

Але серйозна розмова мала відбутися 
попереду, зараз вїн був просто неспро
можний для неї, а тому сказав майже 
сердито:

— Уже пізно. Спи...
Дівчинка зітхнула і повернулася па 

бочок. Гї русяве волоссячко темиаао 
розсипалось на білій подушці.

Кущ вимкнув світло і пішов па кух
ню. Розчинив навстіж вікно і запалив

— Далеко?
— Буває по-різному... Коли як...
— А маму послали надовго?
•— Надовго.
— і ми тепер будемо жіин тільки

вдвох?
— Удвох.
— А знаєш віо, — подумавши сказа

ла дівчинка, — ти тепер вс води мене
в садок.

— Це ж чому?
— Я тобі буду варити їсти.
— Дякую, але я буду варити сам.
— Е, ні... Я тобі не дозволю. Чолові

ки не вміють варити їсти». Цс я знаю 
точно.

— Ну тоді ось що, —- втомлено 
усміхнувся Кущ, — а буяу тобі допома
гати... Згода?

— Ну, хіба що так. — серйозно пого
дилась Люся.

Вони зайшли до гастроному *— купи
ли хліба і молока. Маленьке рученя 
чіпко трималося рукава його піджака,

цигарку.
Місто ще не спало: перехлюпувало 

вогнями, шурхотіло шинами автомобі
лів, брязкало дверима, з під’їзду не
втримно бризнув дівочий сміх, — отже 
н житті нічою не змінилося і відчувати 
вараз цс було чомусь особливо боляче.

Ein стояв біля вікна і курив, і йому 
раптом нестерпно стало жалко себе, 
бо тіль»:н цієї миті з усією очевидніс
тю зрозумів, що минулому немає во
роття, і здатність пробачати, ик не ро
бив раніше, безповоротно втрачена: 
щось уперте і невблаганне народжу
валося поза межами його волі.

Воно знаходилося у прямій пропорції 
від русявої доньчиної голівки, і Кущеві 
раптом стало ясно, що коли існує для 
нього ймовірність якоюсь там щастя, то 
воно пов’язане з нею і тільки.

Ця думка подіяла на ньою заспо
коююче, лийте зараз вповні відчув, як 
він виснажився за цей, таким сутужний 
день — і загасив недопалок об гран- 
частг.й край попіяьіінчки.

Б. БАЙДАЧНИЯ.

@ Наша адреса і телефони дМОЛОДОП КОММУНАР», оргпв Кпровоградсйого 
ебкомі ЛКСМУ, », Кировоград,

СМОЮ ОБРАЗІВ

СЬОГОДНІ Б ОБЛАСТІ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯТРАДИЦІЙНЕ СВЯТО ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
Цього року воно присвя

чується славній даті в істо
рії нашої країни — 50-річ- 
чю утворення Союзу PCP. 
Самодіяльні колективи під
готували до нього вистави, 
пісні, танці, музичні ко?лпо- 
зиції.

Еідкриття свята відбуде
ться біля театру ім. М. Л. 
Кропивницького мітингом, 
в яному візьмуть участь 
члени обласного і міською 
оргкомітетів по проведен
ню свята, представники пар
тійних, радянських та ком
сомольських організацій 
міста, народних театрів об
ласті, учасники художньої 
•самодіяльності, працівники 
культосвітніх закладів, тру
дящі міста, місцева інтелі-

гснція. Воно пройде по ГЛІСч 
тах і селах області.

Для участі в театрально-», 
му святі кірсвоградців за
прошено Полтавський ук
раїнський музично - драма
тичний театр ім. М. В. Го
голя.

ЗО вересня •— заключний 
день свята. Він розпочнеть
ся урочистим мітингом нЛ 
хуторі «Надія» та святко
вим концертом. Увечері 
цього ж дня кіровоградці 
побачать виступи кращих 
театральних колективів на 
сценах театру ім. М. Л, 
Кропивницького, літнього 
майданчика парку культури 
і відпочинку ім. Е. І. Лені
на, Палацу культури ім» 
Жовтня.НАГОРОДА З БРАТНЬОЇ МОЛДАВІЇ

Повернувся з гастролей по братній Молдавії ко
лектив українського музично-драматичного театру, 
імені Кропивницького. Привітати його зібрались в 
приміщенні’ театру представники громадськості об
ласного центру.

Головний режисер театру заслужений діяч .мистецтв УРСР, 
J. В. Казнадіїї розповів присутнім про гастролі. За 36 дній 
г. місті Кишинові та республіці показано більше ста иисг 
тав. Серед них — «Пам’ять серця» О. Корнійчука, «Дороги, 
які ми вибираємо» М. Зарудного, «Фараони» О. Коломійцн, 
«Королева тюльпанів» Ю. Мокрієва, «Син Таращанськцго 
полку» II. Панча, «Дай серцю волю, заведе в нсволюгі 
М. Старнцького та інші. Кропіііівнчанії взяли активну участь 
у святі мистецтв братніх республік. З трудівниками міст t 
є!д вони зустрічались не лише на виставах, а й під час ек? 
отупів з шефськими концертами. І скрізь їх приймали хлі- 
бом-єіллю, щиро і тепло.

Високою оцінкою творчості акторів і зитивпсі 
шефської роботи стало нагородження колективу ’ге'ч 
атру Почесною грамотою Президії Верховної Ради 
Молдавської РСР.

З поверненням до рідного міста акторів театру 
привітали начальник обласного управління культури 
Ф. О. Цигульськнй та заступник голови виконкому 
міської Ради депутатів трудящих 13. 1. Агафїнець, 
Вони побажали кропіівпичаиам новими творчими 
успіхами зустріти славний ювілей — 50-річчя утво
реній] Радянського Союзу, добре підготуватися до. 
звіту у наступному році в столиці нашої республіки.

Шанувальники піднесли акторам квіти. Потім від
бувся концерт, до якого було включено фрагменти 8 
ряду вистав театру, пісні, танці.

—гг— • і ’.-rrzsrr.—

гї

316050 ТСП, Кіревогрвд-50, іул. Луначарського, 36. 
Телефонні відповідай!.ного секретаря та еідділу ком« 
сомольсьного життя—2-45-35, відділу прЬпагандй, від« 
ділу листів І мвеової роботи та інших відділів—2-45-36«

£К 05206, Індекс 61107,

Друисрня ім. F, М. Димитрова, ойшного управління 
по пресі, «. Кіровоград, вул. Гліпия, 2»

£ ДОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ, 24 ВЕРЕСНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове -телебачення. Ран
кова гімнастика для дітей. 
(М). 9.20 — Нознии. (М). 9.30
— Для школярів. «Будиль
ник». (М). 10.00 — Кольорове 
телебачення. «.Музичний кі
оск». (М). 10.30 — «Сьогодні
— День машинобудівника*,
(М). 11.00 — Концерт на за
мовлення машинобудівників. 
11.45 — «Поезія Олександра 
Прок'зф’єва». (М). 12.10 —
Художній фільм «Безпридан
ниця». (М). 13.35 — Для г.о- 
їнів Радянської Армії і Фло
ту. (М). 14.00 — Кольорове
телебачення. Програма мульт
фільмів. (М). 14.35 — «Сіль
ська годила». (М). 15.30 —
Документальний фільм. (М). 
16.00 — Кольорове тслсбачсіі- 
пп. «Ваша думна». (М). 17.00
— , Кольорове телебачення.
«Клуб кіноподпрожсіі», (М). 
18.С9 — Для школярів. «Від
криття конкурсу піонерської 
ліспі». (Донецьк). 18.30 —
«На меридіанах Умраїнн». 
(К). 19.00 — «Екран молодих». 
(К). 19.30 — Програма «Час». 
ІМ). 20.00 — Кольорове теле
баченні!. Міжнародна зустріч 
з хомся. Збірна СРСР —■ збір
ці» Канади. (М). 22.1.5 —« Піс- 
»ія-72>. (АГ). 22.35 — Новини. 
(М). ДРУГА ПРОГРАМА. 
.17.ІЮ — «Хай світять зорі».
(К). 18.00 — Новіти. (М). 18.10
— Кольорове телебачення. Ху
дожній фільм «Директор». II 
серія. (М). ]9.30 — Програма 
«Час», (М). 20.00 — Худож-

иій фільм «Серце Росії», 00«
21.40 — До 50-річчя утворення
СРСР. Тслефсстнваль худож
ньої самодіяльності областей 
республіки. Звітують Волинсь
ка і Ровснська області. 
(Львів). 23.40 — Вечірні цс-
вини. (К).

ПОНЕДІЛОК, 25 ВЕРЕС
НЯ. ПЕРША ПРОГРАМА, 
17.00 — Літературний альма
нах «Гроно». (Ужгород), 17.3(7
— Республіканська фізпко-мл- 
тсматкнна школа. (К). 18.00 —і 
Концерт. (Херсон). 15.30 «» 
«Трибуна письмснннка», (К),
18.40 — «Від понеділка до по
неділка». (К). 19.00 — Інфор
маційна програма «Вісгіач 
<К). 19.30 — До 50-річчя утво
рення СРСР. Телсфестнв'аль 
художньої самодіяльності об
ластей республінн. Зііітуе Во
линська область. (К). 20.30 -» 
«На добраніч, діти!» (К). 
20.45 — До початку попою на
вчальною року в системі по
літосвіти. Виступ секретаря 
обкому К11 України Д. С» 
Снполапа. (К-д). 21.00 — Про- 
ірама «Час». (М). 21. ЗО — 
Художній фільм «Війна І 
мор». Друга серія. (К). 23Л5 
~ Вечірні новини. (К), ДРУч 
ГА ПРОГРАМА. 17.00 - На« 
ука в сільському господарст
ві. (М). 17.30 — Для школи« 
рів. «Шукачі». (М). 1ІІ.ОО •* 
Нопиви. (М). 18.10 — Теле
нарис «.Майстер», (М)., 18.40
— «Грає піаніст Д. Напер«
по». (М). 19.25 — Міжпарод«
на панорама. (М). 10.65 »м
О. Грибоедов. «Горе а розу*1 
му». Фільм-спектакль держан» 
лого академічного Малого тсі» 
агру СРСР. (М). 21.00 — Прсн 
грама «Час». (М). 21.30 •«. 
Продовження спектаклю «Го
ро з розуму». (М). 22.55 »•«. 
• Спортивний щоденник». (М.)« 
23.15 —- Новини. (М).

Про МОЖЛИВІ зміни П прї?! 
грамі вас повідомлять диьчоч 
ри радіо і телебаченню

Зам. № 10959, ТГиреж 5G0Ô9.
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