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ГАРТ

Сьогодні на хуторі Надія завершує 
свою хо')у обласне театральне свято,

Ни фото: на хуторі Надія»

Фото А. БУДУЛАТЬеВА.

Ми, ровеснику, стоїмо на порозі дуже важливої 
події. Через день наші друзі, яких офіційно нази
ваємо пропагандистами, а в іншому випадку — пер
шими порадниками, вчителями, відкриють журнал 
відвідувань і проставлять відмітку навпроти наших 
прізвищ.

Це значить, що ми з тобою розпочали новий на
вчальний рік в системі політичної освіти. Ми в різних 
гуртках. Я буду слухати бесіди про партію, в тебе — 
гурток економічних знань, наш товариш — в теоре
тичному семінарі. Але нас об єднують: основа, на 
якій грунтується наше політичне навчання — теорія 
марксизму-ленінізму; ленінські настанови, настанови 
партії; кінцева мета навчання — збагачуючись духов
но, збагачуючись знаннями, ми маємо бути ще актив
нішими, ще відповідальнішим повинно бути наше 
ставлення до свого робочого місця; і трете — нас

ійЕ ад» Н'И
об'єднує прагнення до пізнання, до освіти, яке нам 
прищепила радянська школа, наша радянська дійс
ність.

Є більші чи менші недоліки, допущені в самій підготовці 
до нового навчального року організаторами системи політич
ного навчання комсомольців і молоді. Коли, наприклад, в 
комсомольській організації колгоспу «По шляху Леніна» Но- 
ноархангсльського району запитали нещодавно, икі гуртки 
працюватимуть, товариші почали називати... іуртки худож
ньої самодіяльності. В Долинському районі виявлено, що в 
списках слухачів є молоді люди, яких зовсім немає в райо
ні. Це недоліки поодинокі, хоч і серйозні, можна сказати — 
немислимі. Більш характерні — слабка підготовка пропаган
дистів, невдала комплектація гуртків, в окремих випадках 
досі не знають, де проходитимуп. заняття.

Проте, в цілковитій більшості комсомольські комі
тети, усвідомлюючи велику політичну значимість 
політичного загартування молодої зміни, виконуючи 
настанови партії, стають на поріг навчального року 
у всеозброєнні. Радує те, що нині на Кіровоградщині 
характерні такі приклади.

На Кіровоградському заводі тракторних гідроагрегатів 
почне працювати 5 нових гуртків конкретної економіки, які 
доплюсуютьсн до С, що вже функціонували. 1 така потреба 
виникла з необхідності більше залучати робітничої молоді 
до справ технічного процесу на заводі. 5503 годин відпрацю
вали молоді агрегатівці над створенням нових вузлів до су- 
пертрактора Т-150. 1 виявили: потрібні знання. Широкі і та
кі, що сягають глибини! ІЦоб завирувала творча, раціона
лізаторська думка.

Дивись, ровеснику, який благотворний зв’язок: на
вчання — прогрес. В наведеному випадку — техніч
ний. Але і в духовному житті, у політичному нашому 
загартуванні потрібен прогресисний ріст.

Бо без нього нам, будівникам комуністичної доби, 
важко рости.

Спільна у нас перша тема: «Ми — патріоти і інтернаціона
лісти». Відрадно, що ми напередодні 50-річчя СРСР присту
паємо саме до цієї теми. Ми говоритимемо про дружбу на- 
родів-братів, про почуття патріотизму молодою покоління.

і сьогодні відповідально усвідомити — ми з тобою, 
ровеснику, на порозі патріотичної справи — на поро
зі нового року політичного навчанняі

Э5?

ДІЯЧІ КУЛЬТУРИ —СЛАВНОМУ ЮВІЛЕЄВІ В День вчителя ми хочемо поздоровити нашого 
класного керівника Валентину Іванівну Смілянець і 
подарувати їй і всім педагогам пісню. «Здравствуй, 
учитель».

Учні 9-Б класу Тау.чснянської середньої школи.

Звітом про підготовку 
до наступного великою 
свята радянських народів 
назвали діячі української 
культури об’єднаний пле
нум творчих спілок і то
вариств республіки, який 
відбувся 26 вересня в 
Києві і був присвячений 
50 -річчю утворення 
СРСР.

Його відкрив вступним 
словом поет-академік 
М. П. Бажай.

З великим піднесен
ням учасники пленуму об
рали почесну президію в 
складі Політбюро ЦК 
КГ.РС.

Бурхливими оплесками 
присутні зустріли приві
тання Центрального Ко
мітету Компартії Украї
ни об’єднаному пленуму.

З доповідями висту
пили голова правління 
Спілки письменників Ук
раїни ІО. К. Смолші, 
перший секретар прав
ління Спілки кінемато
графістів України . Т. В. 
Левчук, голова правлін
ня Спілки композиторів 
України А. Я- Штогареи- 
ко, керівники .інших 
творчих спілок і . това
риств.

Про торжество ленін
ської національної полі
тики КПРС, про дружбу 
народів нашої • великої 
соціалістичної ; Батьків
щини, про досягнення 
Радянської ■ України в 
єдиній сім’ї братніх на
родів, говорили письмен
ники і художники, , ком-

позиторн і кінематогра
фісти, архітектори і 
майстри ег.еііи, журналіс
ти. Учасники пленуму 
обмінялись думками про 
те, що зроблено і що ше 
треба зробити творчій 
і іітел і геннії респу б.ііки 
для виконання постанови 
ЦК КПРС «Про підго
товку до 50-річчя утво
ренні Союзу Радянських 
Соціалістичних Респуб
лік».

Учасники пленуму од
ностайно прийняли ві
тальні листи ЦК КГ.’РС, 
Президії Верховної Ра
ди і Раді Міністрів 
СРСР, ЦК КП України, 
Президії Верховної Ра
ди і Раді Міністрів 
УРСР.

В роботі пленуму взя
ли участь член Політбю
ро ЦК КГ.’РС, перший 
секретар ЦК КП Украї
ни В. В. Щербшіький, 
член Політбюро ЦК КІІ 
України, Голова Прези
дії Верховної Ради 
УРСР І. С. Грушецький, 
член Політбюро ЦК КП 
України, Голова Ради 
Міністрів УРСР О. П. 
Ляшко, кандидат у чле
ни Політбюро ЦК КП 
України, перший секре
тар Київського обкому 
партії В. М. Цибулько.
Пісдя пленуму в Пала

ці культури «Україна» 
відбулася творча зустріч 
літераторів і митців рес
публіки з трудящими 
Києва.

(РАТАУ).

Музыка Г. ПОРТНОВА Слова В. СУСЛОВА

ЗДРАВСТВУЙ, УЧИТЕЛЬ
Вновь золотая осень 
Явится точно в срок. 
По утру ровно' в восемь 
Вновь зазвенит звонок.

Здравствуй, учитель, 
здравствуй!

Ты погляди вокруг: 
Видишь ты • с ко лько 
Самых глазастых 
Сразу; притихло вдруг. 

Будут опять диктовки. 
Шесть падежей опять..« 
Будут без остановки 
Дни за окном мелькать.

Смена уйдет вторая —
- Дома тетрадки ждут...

“ У Как ин старайся, 
Все не хватает '
Суток,' часов, минут.

Сам не заметишь — скоро 
' Ты' не провидишь в путь.'

В дремлющей, 'тихой школе
: Может взгрустишь чуть-чуть. 

Но оглянись украдкой:. 
ЧЛ там к стеклу прирос 
Плотно прижатый, 
Чуть конопатый

, ...Новый курносый нос?

2 ЖОВТНЯ МИНАЄ ЗО РОКІВ ВІД УТВОРЕННЯ в м. КРАСНОДО- 
НІ ПІДПІЛЬНОЇ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «МОЛОДА 
ГВАРДІЯ»

Колишній член підпільної комсомольської організації «Молода гвардія», а иині^заступннк начальника управління комбінату «Донбасангранні» у місті Красний Луч Михайло 
Тарасович Ш ИЩЕНКО (другий ліворуч) розмовляє з відвідувачами музею «Молода гвардяі» а Краснодоні з комсомольцями s Коломнн, Пермі, Петропавловська Казахської PCP.

  Фото В. ВЕЛИКЖАШНА.
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ДО НАВЧАННЯ ГОТОВІ
БУЗ БИ У ВАС 

А БУВ БИ ТИМ, 
БИ ТИМИ ВИС- 
З ТОЧКИ ЗОРУ

М. ТИТАРЕНКО, 
другий секретар Маловксків- 
ського РК ЛКСМУ.

••

коли є
ВІДДАЧА

Рік без канікул

секретар

с, тишко.

звернутись з 
розповісти про 

пропл- 
хто пра-

СЛУХАЧІ: «ЦЕ НАША ВІДВЕРТА ДУМКА»

ВІДКРИЄМО ЛЕНІНА КОЖЕН ТОМ
До початку занять в

ДАЛЕКО за спалахами громовиць моя комсомоль
ська юнь. Моя і моїх ровесників, з яких мало 

хто залишився п живих. Одні впали від зрадницької 
куркульської кулі, інші загинули, захищаючи у дво
бої з фашизмом рідну землю.

І от оглядаю з висоти пройденого шляху життя 
мого покоління, яке нерозривно було повязане з 
успіхами і тривогами Батьківщини. Воно починалось 
там вдалині, у 20-ті роки. У кого —- біля верстата, 
у кого біля плугу, а в кого— на бойовому посту.

Одними з перших ленінських слів, з якими я по
знайомився, були — учитись, учитись і учитись, 
«ВЗЯТИ СОБІ ВСЮ СУМУ ЛЮДСЬКИХ ЗНАНЬ, 1 
ВЗЯТИ ТАК, ЩОБ КОМУНІЗМ НЕ 
ЧИМОСЬ ТАКИМ, ЩО ЗАУЧЕНЕ, 
ЩО САМИМИ ПРОДУМАНЕ, БУВ 
НОВКАМИ, ЯКІ € НЕМИНУЧИМИ 
СУЧАСНОЇ ОСВІТИ».

НАУКА

Світловодськ'нй район.

ПРАВДИ

В. І. Ленін зазначав, що саме 
від якісного складу пропагандис
тів залежить у значній мірі рівень 
пропаганди. Керуючись цією на
становою, райком комсомолу при
ділив доборові пропагандистських 
кадрів особливу увагу. Заняття 
вестимуть 36 пропагандистів, з 
яких вищу освіту мають 23. Більш 
ніж 80 процентів — 31 керівник 
гуртка — комуністи.

Заздалегідь продумано і скла
дено перспективний план політич
ного та економічного навчання 
молоді.

У Маловискіоському РК ЛКСМУ 
зібрано чималий доезід щодо ме
тодів роботи в політмеражі. Візь
мемо для прикладу гурток еконо
мічних знане для сільської молоді 
ордена Леніна колгоспу імені 
Карла Маркса, да пропагандистом 
Герой Соціалістичної Праці, голо
ва колгоспу Василь Захарович Ма
муня. Перед слухачами часто ви
ступають секретар партійної орга
нізації М. С. Камінний та інші про-

Відні спеціалісти колгоспу, тісно 
пов язують теоретичні настанови 
Із конкретними завданнями інтен
сифікації виробництва.

Не відкриття: ефективність усно/ 
пропаганди залежить і від того, 
як пропагандист ставиться до сво
їх обов язків. Любить свою робо-

Здібними пропагандистами за
рекомендували себе Віра Павлівна 
Григоренко, керівник гуртка кол
госпу «Перше травня», Леонід Ва
сильович Симельчик з колгоспу 
імені XVII партконференції, Воло
димир Остапович Афанесьєа з 
колгоспу «Україна» та інші.

ту, цікавиться всіма актуальними 
проблемами сучасності — то й 
слухати його будуть з інтересом, 
заняття проходитимуть при висо
кій активності слухачів.

Мені неодноразово доводилося 
буват^ на заняттях, які прозодит0 
пропагандист гуртка «Бесіди про 
партію» в районній лікарні Анато
лій Миколайович Товстоган. П’яти
річний стаж, вміле використання 
технічних засобів навчання допо
магають пропагандистові проводи
ти заняття цікаво і корисно.

Велику допомогу подають про
пагандистам працівники бібліотек, 
котрі завжди підберуть ту чи ін
шу рекомендовану літературу.

2 жовтня розпочинаються темою 
«Ми — патріоти і інтернаціоналіс
ти» комсомольські політзаняття. 
Крім слухачі® гуртків, ще 571 мо
лодий трудівник району навчати
меться у вечірніх та ззочних шко
лах.

Вчитися комунізму. Наказ вождя переходив В 
уст о уста, як заповіт, що стосувався кожного. І ми 
вчились.

На почати? двадцятих років у Кіровограді діяв 
комсомольський клуб. Щотижня ми приходили до 
нього на заняття політичного гуртка. Тоді ще не 
вистачало підручників, загальноосвітній рівень був 
низький. Досить сказати, що людина з кількома 
класами освіти вважалась цілком грамотною. Проте 
навчання проходило активно, кожен із слухачів на
магався досягти сугі-у тих питаннях, які виносились 
на заняття гуртка. А суть полягала у глибокому ви
вченні законів правди, викристалізованих в словах 
партійних документів.

Знання марксистсько-ленінської теорії були по
трібні нам завжди. Пам’ятаю, якою могутньою 
зброєю проти куркульства були ленінські праці в 
період колективізації, як, прислухаючись до слів 
партії, селяни будували нове життя на засадах ко
лективного господарства. Мені довелось бути свід
ком і учасником тих подій. Радіючи кожному успіху 
нещодавно створених господарств, ми з захоплен
ням зустрічали повідомлення про будівництво но
вих заводів, фабрик, електростанцій.

Країна будувала соціалізм, а разом з нею зрос
тали і ми, її сини і дочки, що поєднали своє життя 
з словами ленінської правди. І коли вороги спробу
вали зупинити наш ріст, коли найогидніший аван
гард капіталізму того часу —> фашистська Німеччи
на — напала на нашу країну, знову знаменом запо- 
лум'яніли ленінські слова: «НІКОЛИ НЕ ПЕРЕМО
ЖУТЬ ТОГО НАРОДУ, В ЯКОМУ РОБІТНИКИ І СЕ- 
ляни в більшості своїй узнали, відчули і по
бачили, що вони відстоюють свою, радян
ську ВЛАДУ...»

Ми пройшли важкий І славний шлях. Порівняйте 
тогочасне життя із сьогоднішнім. Наша країна стала 
однією з наймогутніших держав світу. До її порзд 
прислухаються друзі, до застережень — ті, хто не 
бажав нам доброго.

Я дивлюсь на сучасну молодь. Дивлюсь і радію. 
Юнаки й дівчата — працьовиті, веселі, щасливі. У 
кожного ян не вища, то середня освіта, і кожний 
знайшов евій шлях у житті.

Вам будувати комунізм. І тому вам необхідно 
якомога глибше -пізнати марксистсько-ленінське 
вчення, бо то < наука мудрої правди. Ви повинні 
іти в життя озброєні міцними політичними знаннями.

Сьогоднішній трудівник — це дбайливий госпо
дар. Не випадково, що таку увагу приділено еконо
мічному навчанню молоді. Справа ця дуже важли
ва, актуальна. Ви маете постійно підвищувати еконо
мічну грамотність, виробничу кваліфікацію, оволоді
вати передовими методами праці, господарювання 
н управління. Бо перед вами стоять величні завдан
ня, перед вами довгі роки плідної праці на благо 
Батьківщини.

Юні друзі моїі Ви молоді і дужі. По щирому 
заздрю вам, бо попереду у вас славне 5 багате 
змістом життя. Тож ідіть ним гордо і сміливо. І хай 
вашим постійним супутником буде ленінська книга 
і мудре слово партії.

м. Кіровоград.

І. МАЦИКОВ, 
комсомолець 20-х років.

для МАЙБУТНІХ 
РЕФЕРАТІВ

3 любов’ю, зі смаком добрана література для кабі
нету політичної освіти, що при Свігловодському 
міськкомі комсомолу. Твори класиків мЛркснзму-ле- 
ніиізму, резолюції партійних з'їздів та пленумів ЦК 
ВЛКСМ, реферати — все це стане у великій пригоді 
для комсомольців та молоді, що підвищуватиме свій 
іденно-теоретичпий рівень в мережі політичної осві
ти. Про добір літератури потурбувалися працівники 
міської бібліотеки.

Людно в останні 
дні вересня у кабіне
ті комсомольської по
літосвіти Кіровоград
ської швейної фабри
ки. Сюди приходять 
гуртківці, нгоб підго
туватися до першого 
заняття нинішнього 
року в системі ком
сомольської політ
освіти.

На фото: у кім
наті комсомольської 
політосвіти 
градської 
фабрики (зліва 
право): 
ДИГАС, Олександра 
СЕНЧЕНКО. Любоа 
ТАРАН. Галина 
ЧЕЛЬНИК. Лідія 
ШЕРЕМЕТ.
Фото Н. ЗУБЧЕНКО.

Кірова- 
швейної 

иа-
Ватентнна

£ЛУХАЧІ гуртка, яким я керую, 
вивчають основи соціалістич

ної економіки. Це люди з спеціаль
ною та загальною середньою ос
вітою. За професією теж різні — 
транспортувальники, шахтарі, ек
скаваторники. Але, як вияви
лось, економічні знання потрібні

• Економічний гурток і 
продуктивність праці — 
зв’язок благотворний

всім. Тож гурток не створювався 
стихійно — життя підказало йо
го необхідність.

Щоб проілюструвати сказане, 
наведу кілька цифр1. За вісім мі
сяців цього року трудівники на-

піого вуглерозрізу виконали 
план реалізації вугілля на 102.4 
процента. Продукти вість праці 
робітників зросла на 0,8 процен
та, а вміст золи у вугіллі змен
шився па 0,2 процента. Ми пев
ні, що це пряма віддача еконо
мічної освіти.

Минулого навчального року 
заняття комсомольців відбува
лося по 3 рази на місяць. Ко
жен урок спрямовувався на те, 
щоб молодий робітник дорожив 
хвилиною, уміло використовував 
виробничий ритм, цінував народ
ний карбованець, був господа
рем на своєму роточому місці. 
Для цього вивчались матеріали 
XXIV з’їзду КПРС, інші партій
ні документи, обов’язково наво
дились приклади із свого підпри
ємства. Так, під час розгляду те
ми «Розрахунок фондів еконо
мічного і матеріального стиму
лювання в сучасних умовах» за
прошувались спеціалісти плано
вого відділу, відділу праці і за
робітної плати, які після висту-

пу слухачів доповнювали бесіду 
місцевими фактами, аналізували 
роботу не тільки дільниць, а й 
окремих слухачів згідно їхніх ви
робничих показників.

На кожному занятті 7—10 хви
лин приділялось розповіді про 
досвід передових підприємств та 
передових виробничників вугле
розрізу.

Слухачі гуртка на власному 
досвіді переконались у тому, що 
сьогоднішній день вимагає не 
тільки постійного підвищення 
кваліфікації, а й міцних еконо
мічних знань. Тому заняття про
ходили у пас активно, байдужих 
на них не було. З бажанням ще 
глибше поповнити знання з ос
нов економіки ми вступаємо у 
новий навчальний рік.

П. ЛАВЕЦЬКИЙ, 
пропагандист гуртка «Ос
нови соціалістично» еко
номіки» Балахівського 
вуглерозрізу.

Петрівськиіі район.

У ЗОНАХ і відділках їна- 
♦ м’пнської дистанції ци

вільних споруд панувала 
атмосфера напруженої ро
боти. Особливо старанно 
трудились економісти, і це 
зрозуміло. Підбивались
підсумки, готувались звіти 
про роботу за дев'ятий мі
сяць.

— Скажіть, будь ласка, 
де можна побачити пропа
гандиста Верболозі»?

— Петро Лазаревич мае 
скоро повернутись, — від
повіла бухгалтер Лідія 
Шевченко.

Я вирішив 
проханням 
комсомольського 
гандиста J 
цюс з ним

Першим 
первинної 
організації

— Нераз 
чого складається авторитет? 
Адже буває, що людині — 
і спеціаліст хороший, і ви
шу о»гігу мас. Але рідко 
до Йми о звертаються за по
радою, не поділяться ра
дістю. Отже, ще іі інші 
якості потрібні. А Петро 
«Назарович — душа колекти
ву. Чотири роки тому КОМ
СОМОЛЬСЬКИЙ політіурток вів

до тих. 
і поруч.

почав
комсомольської

Олексій ЦИМА: 
замислювався: з

інший. Ллє заняття кроко
дили нерегулярно, віддача 
від них була малою. Тоді 
що справу доручили Вер
болозу. Заняття налагодя- 
лнсь. Цікаво, що пропаган
дист він не тільки в гоапни 
занять. Ного постійно поба
чите серед монтажників, на 
будівельному майданчику. 1 
молодь тягнеться до нього.

Говорить штукатур-.маляр. 
член комітету комсомолу дн- 
стації Надія СТЛРОДУБ:

— Я особливо вдячна Пе
тру «Назаровичу. На Зна- 
м’янську дистанцію при
йшла після закінчення про
фесійно • технічкою учили
ща. Петро «Назарович по- 
б.чті.ківському допоміг мені 
віднайти своє місце у жит
ті, навчив цінувати робітни
чу гордість. Стала працю
вати краще, за кілька міся
ців вийшла в передовики. 
А зюдом закінчила заочно 
будівельний технікум.

Слово заступнику ііачаль- праці

ннка дистанції по кадрах 
О. Я КЛ ИМОВСЬКОМУ:

— Робота Петра Лазара- 
внча як пропагандиста віці- 
і рає велику роль у духов
ному збагаченні комсомоль
ців. у вихованні справжніх 
тр$ ліпників.

...Свого часу бригада 
Олексій Савицького не ду
же відзначзтась ьнробпіг- 
члмії показниками. Навіть 
не завжди виконувала пла
нові завдання. I ог на за
няттях Всрболоз нагадував 
про це. Робив аналіз. Кли
кав до дії комсомольську 
совість. Почали працюлатн 
по-новому. Зараз бригада 
Савицького — одна .з кра
щих, а про комсомолок Ві
ру Прокопчук. Надю Олій
ний та інших говорять, що 
у них золоті руки.

Ге ж саме можна сказати 
I про вплив політичного на
вчання в бригаді Віктора 
Григор єва. Продуктивність 

• —І кожного робітника

значно зросла. І якщо ми 
говоримо про успіх» МОЛО
ДІ. то маємо на увазі і за
слугу о цьому Петра Лаза
ревича. А ось, до речі, і 
наш пропагандист...

Вія підійшов, тепло при
вітайся.

— Що про себе розновіс* 
І"»... ж»дн-порУч . із мо

ва- 
жит :€рад1сиих, 
А коли доао- 
добру пораду, 
мій партійний

ги? Завжди поруч із 
лоддю. Люблю я їх - 
пальних, 
працьовитих, 
даться дати 
то це і є 
обов’язок.

Петро Лазаровнч закін
чив останні приготування 
до початку навчального ро- 
ку. Підібрано літературу, 
поповнено технічні засоби, 
вивчено програму. Попеоеду 
— рік напружених занять. 
Навчання, у якого немає 
канікул.

Е. ЯРУШОК.
м. Знам'янка.



ЗО вересня 1972 року „МОЛОДИЙ КОМУНАР** З стор»
УМА ПРО ХЛІБ» О. В. 

була опубл і- 
півтора мі-

Г1УМА
М Гіталова 
кована понад 
сяці тому. Але м сьогодні йде 
її таке жваве обговорення се- 

^ред трудящих, що складається 
враження, ніби вчора ми роз
горнули газети з виступом ви
значного механізатора'" країни. 
Преса, радіо і телебачення об
ласті видрукували і передали в 
ефір десятки відгуків на мудрі 
помисли О. В. Гіталова, дали 
численні конкретні пропозиції, 
спрямовані на виховання бе
режливого ставлення до народ
ного добра, виробили заходи,

ВІДБУЛАСЯ НАРАДА РОБСІЛЬКОРІВ

ВІДПОВІДАЛЬНА РОЗМОВА
які лають можливість значно 
скоротити втрати хліба.

«Думу про хліб» схватплц 
обласний комітет партії і обл- 
гиконком. І це ще один яскра
вії)! приклад конкретні ї під
тримки цінної ініціативи засо
бів масової інформації, зокре
ма преси.

Така обставина надихає жур
налістів, працівників радіо і

телебачення, численний роб- 
сількорівський актив на творчу 
пращо в справі комунісгичпаго 
виховання трудящих.

Мова про це йшла на нараді 
робсількорів і народних конт
ролерів ІІовоукраїяського ра
йону. Учасники иарадп доклад
но обговорили питання яро по
силення своєї ролі в боротьбі 
за здійснення проблем і проп>

святиня 
народу- 
Еїі I Id

зицін, порушених у статті двічі 
Героя Соціалістичної Праці 
О. В. Гіталова «Дума про 
хліб». З доповіддю виступив 
редактор обласної газети «Кі
ровоградська правда» А. П. 
Мостовий.

В обговоренні доповіді взяли 
участь О. В. Гіталов, тракго-

рист колгоспу «Росіян В. Г, 
Майдаїшнк, голова групи на
родного контролю колгоспу 
імені Ватутіпа У. І. Цюпалок, 
кореспондент газет «Правда 
Украины» І. Г. Братченко, дру
гий секретар Новоукраїиського 
райкому КП України М. В. 
Яценко та інші.

ІІа нараді вис тупив завідую
чий відділом пропаганди і агі
тації обкому КП України І. П. 
О.ііфірснко.

Учасники нарадн прийняли 
звернення ДО ВСІХ робІТІіИЧіІХ і 
сільських кореспондентів, на
родних контролерів області.

Позавчора Володимир Михайленко. член нашої бригади, по
їхав у Ворошиловград. Він повіз рапорт колективу про закін
чення трудової вахти на честь 30-річчя утворення підпільної 
комсомольської організації «Молода гваодія»^ на яку наша 
бригада заступила 28 серпня, місяць тому.

Того дня на зборах, ми взяли зобов'язання працювати під де
візом: «Кожну хвилину робочого часу — виробництву», відпра
цювати поза нормою 120 годин і перерахувати зароблені кошти 
у фонд миру. Тоді ж членом нашої бригади став молодогварді
єць Герой Радянського Союзу Сергій Тюленін,

...З дитинства пам’ятаємо ми хвилюючу розповідь про героїв- 
краснодонців, та кожен член бригади в ці дні взяв у -руки «Мо
лоду гвардію», щоб ще раз захоплено прослідкувати за таким 
коротким, але яскравим життям юних ираснодонців, вдячно 
вклонитись героям. І тому Сергій Гюленін стаз нашим справжнім 
товаришем. Неначе щоранку з нами приходив на роботу, відчу
вав звичну втому в робочих руках.

Працювали в ці дні ми добре. Ентузіазму нашим хлопцям не 
позичати. На кінець вахти, 27 вересня, кожен з членів нашої 
бригади виконав третю річну норму дев'ятої п’ятирічки. Це — 
радісна подія, і тому ми з гордістю кажемо: «З нами працював 
Сергій Тюленін!»

Ось про що доповідатиме у Ворошилов! раді Володя Михай
ленко. А завершить наш рапорт повідомлення про те, що, під
тримуючи почин бригади формувальників ливарного цеху копко
го чавуну Віталія Дульського, наш колектив включився у робочу 
стоднівку на честь 50-річчя СРСР.

Г. БРАЙЛІВСЬКИЙ, 
бригадир комсомольсько-молодіжної бригади різників ко
вальсько-пресового цеху заводу «Червона зірка».

БЕЗСМЕРТЕН
На фото: пам’ят

ник молодогвардій
цям у Краснодон!.

ІМЕНІ КОМІСАРА
П’ЯТЬ років тому учні випускно

го класу Новомиргородської 
восьмирічної школк-інтернату пе
редали третьокласникам, що тільки- 
но вступали в піонери, разом із 
прапором загону і горде його 
наймення — імені Олега Кошового. 

В навчанні, в цікавих шкільних 
справах непомітно пролетіли роки. 
Зараз колиши! третьокласники — 
випускники. І коли запитаете про 
♦ Молоду гвардію», кожен детально 
розповість не тільки про діяльність 
підпільної організації взагалі, а й 
про баїатьох молодогвардійців.

Свято бережуть в загоні пам’ять 
про безсмертний подвиг краснодон- 
ціа, В стендах, у зібраному мате
ріалі «Молода гвардія» велика 
частка їх праці. 1 не тільки бере
жуть пам’ять, а й прагнуть бути у 
всьому ва них схожими. «Восьмий 

класу в клас переходить без 
відстаючих, з 32 учнів 3 — Марійка 
Токаренко, Гениадій Воскобойпик 
та Ніна Фоломіева — відмінники, 
чотирнадцять — навчаються тільаи 
на «відмінно» та «добре».

Вчителі одноголосно погодилися, 
що цей клас — зачинатель і палкий 
прихильник всіх цікавих споав. 

■ 'Натоліп Володимирович Лопухов частий гість у піонерів та комсомольців Світловодеька. Заві
тавши на запрошений комсомольських активістів в місто, Лвтервії згадує своїх друзів з «Молодої 
іззрдії». розповідає про оновлений Краснодон. Фото А. ШАМАЛИ.

Командир штабу Катя Матнснко та 
шість членів загону «Юний дзержп- 
нсць» — з 8 «А», активні помічни
ки завідуючої шкільною кімнатою 
бокової слави, викладача російської 
мови І. В. Омсльчук — з 8 «А», 
найкраще працюють в колгоспі іме
ні Ватутіна — з того ж таки 8 «Л».

Ось що розповіла командир кла
су Тамара Довгенко:

— Був такий час, коли різко зни- 
зил.кя у нас успішність. Дехто, 
особливо з новачків, відстав від 
решти. Ось тоді народилася ідея 
створити класний пост всеобучу. 
Довго і присиіплнво підбирали 
склад, зате тепер успішність повна. 
Ігор Говсженхо — консультант з 
математичних предметів, Катерина 
Матнснко завжди допоможе з хімії, 
фізики, англійської, а Марія Гока- 
ренко проведе заняття з відстаю
чими перед диктантом чи твором.

З особливим піднесенням прохо
дять в загоні вечори та зустрічі, 
присвячені подвигу радянського на
роду в грізні роки Великої Вітчиз
няної війліц У них п гостях буває 
ветеран г|їомадянської та Вітчизня
ної воєн 3. Н. Хмілевськнй. Ідуть 
листи від членів загону імені О. Ко

шового Герою Радянського Союзу 
С. Г. Постевому, який удостоєний 
цього високого звании за бої при 
звільненні Новомиргеродського ра
йону, командиру бувшої 6-ї стрі
лецької дивізії, шо звільняла ра
йонний центр, I. Ф. Обушеяку, па 
батьківщину молодогвардійців. По
чесним обов’язком вважають учні 
допомогу інвалідам війни, догляд 
за могилами полеглих воїнів, допо
могу колгоспникам. Зароблені па 
полях гроші пішлік на придбання 
подарунків у кімнати відпочинку 
Інтернату, сотні карбованців пере
раховано у фонд Всесоюзної піо
нерської операції «Чукотка».

Десятки І сотні корисних справ 
на рахунку найкращого п школі 
класу, 1, як визнання успіху, висо
ка нагорода ЦК ВЛКСМ — стрічка 
правофлангового загону на честь 
50-рі'ічя Всесоюзної піонерської ор
ганізації імен! Леніна.

Прикладом для однокласників- 
піонерів служать комсомольці. По
ки що їх десять, але скоро буде на
багато більше. В день 30-лІття ство
рення «Молодої гвардії» одержать 
комсомольські кпнткн Марія Абра
мова, Ольга Куприк. Сергій Білих 
та Інші піонери 8 «А».

А. ГАЙ. 
спецкор «Молодого 
комунара».

■у РОК російської літератури. Те- 
* ма — вивчення роману О. Фа- 
дєєва «Молода гвардія». Один за 
одним піднімаються учні. В класі 
звучать схвильовані слона про 
Олега Кошового, Ульяну Громо
ву, Сергія Тюленіна ..

Образи роману «Молода гвар
дія». Завжди, коли готуєшся до 
цієї темп, ставиш перед собою за
вдання: максимально наблизиш 
старшокласників до світогляду, 
переконань молодогвардійців, 
створити в учнівській у-ЯВІ П.Є 
книжних героїв, а їхніх ровесни
ків. справжніх радянських лю
дей, життя яких стало подвигом.

Від цього залежить наскільки 
дієвим стане урок, наскільки вік 
захопить учнів, зуміє їх зацікави
ти, покличе до роздумів. Життя і 
подвиг герої в-краснодоїщ'в слу
жить для молоді прикладом без
межної відданості Вітчизні.

Ми. учителі, завжди наголошуємо: 
пе ідеалізувати героїв, не зводити їх 
па недосяжні висоти. Молодогвардійці 
— не типові представники радянської 
молоді. І саме в тій «схожості» їх
нього передвоєнного життя з нинішні
ми шкільними буднями, в їхній зви
чайності — сьогоднішні учні бачать 
єдність переконань молоді сорокових 
років і молодої людини нашою часу. 
Так виникає бажаний результат — У 
юнака чи дівчини з’являється герой, 
який стає найближчим другом і одно
часно ідеалом. А. як відомо, до ідеа
лу завжди прагнуть, його ставлять со
бі за приклад, риси його характеру і 
його життя намагаються наслідувані.

Герої «Молодої гвардії» і сьо
годні разом з нами. їх життя і 
подвиг має нестримної сили ви
ховний заряд. Читаючи роман 
Фадєєва, слухаючи розповіді 
про молодогвардійців, сьогодніш
ня молодь вчиться такої ж від
даності своєму народові, готов
ності до самопожертви в ім’я 
Вітчизни. Моральні якості ра
дянської людини ми виховуємо 
на прикладі героїв-краснодонців, 
Адже для них справжнє жит
тя — це боротьба за щастя і 
свободу Батьківщини. «Я можу 

жити тільки так, або не можу 
жити зовсім!» — гордо заявляє 
від імені свого покоління Улья
на Громова.

сУрок закінчено. Вчительський 
стіл оточують учні. Вони ще раз 
переглядають фотодокументи, 
фоторепродукції, на яких зобра
жені ті, хто за цей час став для 
них близьким, про кого вони .бу
дуть думати, йдучи зі школи, 
ще раз перечитуючи сюрінкн 
«Молодої гвардії»...

СВІТЛО
ГЕРОЇЧНОЇ 

ЮНОСТІ
Перегортаю сторінки учнівських тво

рів. «Лише люди, виховані радянською 
дійсністю, спроможні здійснити такий 
героїчний подвиг. Приклад справж
нього життя для нас, молоді, — жит
тя молодогвардійців». Так пише Те
тяна Яковенко.

«Радянська молодь вчиться у геро
їв «Молодої івардії* жити, боротисн 
і перемагати, безмежно любити свою 
Батьківщину і народ» — Олександр 
Манарчук.

Багато тих, хто писав ось такі 
твори, вже давно па самостійній 
дорозі. Ще більше на неї неза
баром вийде. Але кожен, йдучи 
дорогою життя, чи збираючись 
на неї виходити, бере з собою 
книгу в червоній обкладинці — 
«Молоду гвардію». Герої-красно- 
доицї, які в грізні роки Великої 
Вітчизняної війни звершили . без
смертний подвиг в ім’я рідної 
землі і цим подвигом і життям 
своїм виховують у молоді най
кращі риси людини комуністично
го суспільства,

Г, ГЕНКІН, 
завуч Кіровоградської СШ 
№ 3.
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заступник завідуючого обласним відділом 
народної освіти.

Організатором роботи з жовтенятами виступає 
рада піонерської дружини. Вона здійснює постійний 
контроль за роботою піонерських загонів і вожа
тих груп з жовтенятами, створює в школі для ма
лят жовтенятський кінотеатр «Зірочка», ляльковий 
театр «Буратіно». Тут працюють гуртки для жовте
нят, керівниками яких частіше бувають піонери. 
Таку діяльність можна розкрити на прикладі Гай- 
воронської середньої школи № 5. Юними матема
тиками керує Олександр Пилипенко, мовниками — 
Ірина Мельник, їм допомагають закріплені за гурт
ками вчителі С. В. Слободянин і 3. С. Бевзенко.

Одна з форм роботи — індивідуальна допомога 
піонерів жовтенятам у навчанні. В дружині згада
ної Гайворонської середньої школи № 5 піонерсь
кими загонами ведуться систематичні консультації. 
Так, в 1-В класі кілька учнів в кінці першого півріччя 
ще слабо читали. Піонери взяли над ними індиві
дуальне шефство, допомогли малюкам оволодіти 
труднощами в читанні і розвинути інтерес до нього, 
допомогли призвичаїтися до бібліотечної роботи, 
радять, що читати, цікавляться іх колом знань з 
книг.

На одному з занять члени ради клубу вирішили поставити 
такий експеримент — «чомучкв» відповідають «чомучкам». 
Спочатку думали ие провести як підсумкове заняття, але, 
порадившись, вирішили: а чи не коа.'це, щоб малюки відпо
відали своїм однокласникам на кожному занятті. Як заохо
чуються відповіді дітей? Той, хто декілька разів відповість 
правильно, стає — вже офіційно — членом клубу. Головне 
завдання, яке переслідують педагоги — розвиток і задово
лення допитливості дітей.

Поети присвячують їй вірші, 
композитори складають пісні... 
І кожен з нас несе її образ 
крізь все життя. Часто, роз
криваючи конверта попа пробі
гає очима схвильовані рядки: 
«Дорога наша вчителько...» її 
вихованці починають ранок у 
штреках глибоких шахт і кон
структорських бюро, за інсти
тутською кафедрою і штурва
лом літака,' воші вирощують 
хліб і випускають потужні ав
томобілі... А вона, як і рік, два, 
декілька років тому, поспішає 
арапи! до школи. Там чекають 
на вчителя такі ж допитливі, 
неспокійні, непосидючі дітлахи. 
1 скільки ще потрібно райків, 
днів, недоспаних ночей, постій
них турбот, щоб вивести їх на 
дорогу життя...

Тамару . Малюженко на цю 
дорогу вивела В. І. Юпкіна, 
яка тридцять років віддала 
вчительській праці. І ось мо
лодий педагог вже сама кілька 
років працює в Новоукраїнській 
СШ № 4. Завтра, в День учите
ля, Тамару Григорівну по
здоровлятимуть її семикласни
ки, а вона в свою чергу — 
свою вчительку і наставника 
— Валентину Іполітовну.

Па фото: вчителька російської 
мови і літератури Т. Г. МА
ЛЮЖЕНКО.

Фото В. КОВПАКА.

ВОЖАТИЙ
ЗІРОЧКИн

(Закінчення. 
Початок в № 116).

Для учнів 2—8 класів у школах діють клуби допитливих
«Хочу осе знати». Перед дітьми виступають учителі, учні 
старших класів, піонери і самі жовтенята. Клуб розглядає 
в доступній формі питання про доенгнення науки і техніки. 
Радує те, що клуби такого типу є в школах міст Кіровогра
да, Олександрії, Світловодська, Бобринецького, Новоукраїн- 
ського та інших районів.

ЦІНА ХВИЛИНИ
«В кожній школі, є кожній групі піонери повинні 

бути згуртованою організацією, передовим загоном 
с боротьбі за знання, повинні вести за собою всю 
іншу дитячу масу в цілому», — писала Н. К. Крул- 
ська. Навчання в школі — головна праця, основний 
обов'язок як піонерів, так і жовтенят. Ось чому так 
прикута увага жовтенятських груп, вожатих до ста
ранного навчання кожного, Мабуть, не знайдеш в об
ласті такої жовтенятської групи, в якій би не відбу
лася розмова про особисту відповідальність за своє 
навчання. Багато про що може розповісти звичайний 
перелік рейдів і бесід: «Про що говорить твоє ро
боче місце?», «Про що розповів учнівський порт
фель?», «Що заважає тобі успішно крокувати «В 
країну знань»?, «Ціна однієї хвилини», «Жовтенята — 
друзі режиму дня». Проте диспути, збори, рейди, 
бесіди, клубні заняття — тільки одна з фом роботи. 
Є е піонерських дружинах і оперативні методи. Це 
насамперед «Загони швидкої допомоги». «Швидка 
допомога» надає свої послуги не лише тим, хто 
одержує «двійки», а й тим, хто вчиться гірше своїх 
можливостей і тому замість «четвірок» і «п’ятірок» 
одержує «трійки».

Керівництво діяльністю піонерських дружин і за
гонів з боку педагогів у вирішальній мірі забезпечує 
дієвість всієї виховної роботи в школі, підвищує ав
торитет піонерської організації та вожатих, сприяє 
правильній постановці дитячої ініціативи і самодіяль
ності, закріплює самого педагога в дитячому колек
тиві. В той же час не відкидаємо необхідності керів
ництва з боку вожатого, комсомолу та ради друзів 
жовтенят. У повсякденній роботі останньої в області 
визначалися такі форми, як бесіди, ранки, свята, 
художні конкурси, екскурсії, прогулянки, збір тощо.

НА ПІОНЕРСЬКИЙ ПРАПОР —
РІВНЯТИСЯ!

Важливим методом виховання жовтенят є змаган
ня, яке в групі між зірочками організовує вожатий- 
піонер, а між групами — рада піонерської дружини. 
Вони визначають мету змагання і його зміст. В умови 
змагання включаються питання організації шкільного 
життя, дружби і товаришування в групі і зірочках, 
працьовитості, акуратності тощо.

Проте, організовуючи змагання, слід виховувати в дітей 
звичку працювати колективно.

В піонерських дружинах шкіл області змаганя в зіроч
ках — це найперша дружня спільна колективна праця всіх 
жовтенят. В цьому головний педагогічний зміст. «Такі речі, 
як комуністичні суботникн, як змагання і т. п., —. писали 
Н. К. Крупська. — все це якраз І створює в масах розумін
ня необхідності колективно, спільними зусиллями, разом до
биватися мети. Мораль комуністична виховується в бо
ротьбі».

Змагання, як метод поліпшення діяльності жовтенятських 
загонів, має свої позитивні сторони, але ми усвідомлюємо, 
що неможливо всю діяльність дітей зводити до змагання, 
оскільки воно не єдиний і не основний метод у системі ро
боти в дитячому колективі. Залучати жовтенят до суспільно- 
корисних справ, взаємодопомоги, враховуючи вікові і індиві
дуальні особливості дітей, розвиваючи ініціативу і самоді
яльність, — все це беруть на озброєння в школах області.

Піонер — вожатий жовтенят, організатор, а весь 
Ліонер-вожатий жовтенят — організатор, а весь 

піонерський загін <— його помічник.
Жовтенята завжди разом з піонерами, намагаю

ться брати участь в усіх цікавих справах, Рівняння на 
славні діла всіх поколінь, на піонерів-героїв, на 
подвиги юних ленінців у труді до цього прагнуть 
вони а перших років шкільного життя.

— Добрий день! Прибула у 
ваше розпорядження.

Надя кладе на директорський 
стіл призначення міськвно, дип
лом, сідає па краєчок стільця.

— З вузу?
— Так, з Київського держав- ■ 

ного університету.
Учителі оточують дівчину.
— Знайомтесь, Надія Линчен

ко, — каже директор школи 
№ 4 В. Т. Самброс. І запитує, 
посміхаючись: — Хвилюєтесь?..

— Колектив у нас дружний, в 
чому буде потреба.— допоможе
мо, — закінчив директор. — 
Влаштовуйтесь і приступайте до 
роботи.

Запам'ятався на все життя 
молодій вчительці її перший 
урок — той, що уявлявся ноча
ми, про який не раз думала під 
час екзаменів.

Вже не просто Надею, а На
дією Марківною вона переступи
ла поріг класу. Нелегко дава
лись перші дні самостійної робо
ти. Діти як діти: одні швидко 
засвоюють матеріал, інші — по
вільніше. Є уважні, а є ії такі, 
що витають думками десь дале
ко за подвір’ям школи.

Виставить Надія Марківна двійку 1 
самій на душі нелегко.

— Що ж цс ти, Сергію, уроку не 
вивчив, не розумієш чи що?

— Не розумію, — чесно признається 
учень з 4-А класу,

ІЦо ж, потрібна допомога вчителя, 
І Надія Марківна працює індивіду
ально з відстаючими.

Хоч і не так давно закінчила 
молода вчителька начальний за
клад з відзнакою, але кожен 
день приносить безліч нових за

питань, відкрить. Не будеш зай
матися самоосвітою — значить, 
припиниться творчий ріст педа
гога. Повсякденно вона дбає про 
підвищення свого ідейно-теоре
тичного і науково-методичного 
рівня, вводить у практику своєїПРИЗНАЧЕННЯ
В КЛАС

роботи досвід передових учите
лів, дбає про ефективність кож
ного уроку.

Радіє з перемоги, сумує з невдачі. 
Щоразу настирливо шукає причину 
відставання учня, аналізує етапи на
вчального процесу.

— Ганн Ткаченко, до дошки!
П'ятикласниця з крейдою в руках 

напружено думає, тре долонею лоб.
— Сміливіше, сміливіше, — підба

дьорює ученицю вчителька. Допомагає 
їй глибше засвоїти матеріал. І там 
день у день, на кожному уроці, в по- 
заурочний час, 1 скоро не стало «важ
ких» учнів,

З української мови і літерату
ри, яку викладає Надія Марків
на, на «5» і <4» навчається 70 
процентів школярів. Все рідше 
можна бачити трійки па сторін

ках класних журналів. Все це 
досягається наполегливим вчи
тельським трудом.

Різноманітні вправи, письмові 
роботи, диктанти, перекази, тво
ри, засвоєння словникового запа
су, зв’язок мови з літературою, 
позакласне читання — широко 
використовується на уроках рід
ної мови. Індивідуальний дифе
ренційований підхід вміло засто
совується до кожного учня. То
му-то й успіхи стали відрадни
ми. 5-А клас, де вона класним 
керівником, вважається кращим 
по школі, В змаганні на честь 
50-річчя утворення СРСР і 50- 
річчя піонерської організації 
ім. В. І. Леніна піонерський за
гін ім. Е’авлика Морозова за
воював почесне місце правофлан
гового;

— Зріла творча думка молодої вчи
тельки завжди відчувається на її уро
ках, — говорить заступи«-.к директора 
по навчально-виховній роботі Л. Ф. 
Бондар.

— До своїх вихованців, а головне, 
до себе ставиться з справедливою ви
могливістю, — продовжує заступник 
директора Д. І, Костенко.

— (Методика роботи вчительки, 
ефективна і перспективна — це 
результат творчих пошуків На
дії Марківви, — ніби підсумував 
характеристику директор.

Джерела дерзання... Звідси, з 
любові до нелегкої вчительської 
праці, до дітей починаються во
ни в комсомолки Надії Линчсн-
ко,

Р. ДАЙДАКУЛОВ, 
вчитель, член обласного лі
тературного об’єднання.

м. Кіровоград.

н

£ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
О’БОТА, ЗО ВЕРЕСНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 9-00 — Програ
ма передач. (М). 9.05 — Кольо
рове телебачення. Гімнастика 
для всіх. (М). 9.20 - Новини.
(М). 9.30 — Для дітей. О. Пуш
кін «Казка про рибака і рибку». 
Спектакль. (М). 10.05,— Кольо
рове телебачення. Концерт. (М). 
Ю.45 _ «За вашими листами». 
(М). 11.00 — «Поезія».. (М).
11.20 — Телевізійний журнал 
«Життя танцю». (Ужгород). 
12.05 — «В сім’ї єдиній». (М). 
12.35 — Кольорове, телебачення. 
«Музичні зустрічі». (М). 13.05 — 
Науково-популярна програма 
«Здоров’я». (М). 13.35 — «Сіль
ські жнива». (М). 13.45 — Ко
льорове телебачення. Художній 
фільм «Король Дроздобород». 
(М). 14.55 — Кольорове телеба
чення. «У світі тварин». (М). 
15.55 — «Пошук». (М). 16.40 — 
Кольорове телебачення. 4. Дік- 
кенс. «Піквікськнй клуб», Пре
м'єра телеспектаклю. (М). 18.00
— Новини. (М). 18.10 — Продов
ження телеспектаклю «ПІквік- 
ський клуб». (М). 20.00 — Про
грама «Час». (М). 20.25 — Ін
тербачення. Кольорове телеба
чення. Міжнародна зустріч з 
.хокся. Збірна ЧССР — збірна 
Канади. (Чсхословаччина). 22.45
— «Танцювальний зал». (М). 
23.10 — Новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.55 — 
Програма передач. (К). 17.00 — 
«Екран молодих». (Донецьк). 
18.30 — Телефільм «Діалоги». 
(К). 19.00 — «Ви нам писали». 
(К). 20.00 — Програма «Час». 
(М). 20.25 — «На добраніч, ді
ти!» (К). 20.40 — Концерт на 
замовлення вчителів. (К). 21.25
— Художній фільм «Смертельна
помилка». (К). 23.00 — Інфор-

мапійпа програма «Вісті». (К).
НЕДІЛЯ. 1 ЖОВТНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 9.00 - Програ
ма передач. (М). 9.05 — Ранко
ва гімнастика для дітей. (М). 
9.20 — Новини. (М). 9.30 — Для 
школярів «Будильник». (М). 
10.00 — «Музичний кіоск». (М). 
10.30 — «Телевізійний кален
дар», «Сьогодні — День учите
ля». (М). 11.00 — Кольорове те
лебачення. Концерт на замов
лення вчителів. (М). 11.45 —
«Хліб Сходу». (М). 11.55 — «Лі
тературні читання». (М). 12.15 — 
Для воїнів Радянської АрмП І 
Флоту. (М). 13.20 — Художній
фільм «Дубровськнй». (М). 14.30
— «Література народів СРСР».
(М). 15.10 — Кіножурнал «Нови
ни дня», (М). 15.20 — «Сільська 
година». (ЛІ). 16.20 — Кольорове 
телебачення. Для дітей. Мульт
фільм. (М), 17.00 — Кольорове 
телебачення. «Клуб кіноподоро- 
жей». (М). 18.00 — Новини. (М). 
18.10 — Кольорове телебачення. 
Телевізійний музичний фільм 
«Театральна ніч». (М). 18.30 — 
Чемпіонат СРСР з футбола: 
«Динамо» (М) — «Динамо» (К). 
(ЛІ). 20.15 — «Передвиборна
кампанія в США». (М). 20.45 — 
«Пісня-72». (М). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 — Ху
дожній фільм а Страждання мо
лодого Богаченка», (М). 23.00 — 
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.55 - 
Програма передач. (К). 17.00 — 
До 50-річчя утворення СРСР. 
«Степ оживає». (Херсон). 17.20
— «Лірична мозаїка». (До
нецьк). 18.00 — «Екран моло
дих». (К). 19.00 — «На мери
діанах України». (К). 19.30 — 
До 50-річчя утворення СРСР. 
Творчий звіт майстрів мистецтв 
і художніх колективів Дніпро

петровської області. В перерві — 
«На добраніч, діти!» (К). 22.30
— «Старт». (К). 23.30 — Вечірні 
новини. (К).

ПОНЕДІЛОК, 2 ЖОВТНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 17.00 — 
Для школярів. «Шикуйтесь, за
гони!» (К). 17.40 — «Від поне
ділка до понеділка». (К). 17.50
— Мультфільм. « Плутанина».
(К). 18.00 — Фільм-нонцерт «Ва
ші мелодії». (К). 18.30 — Рекла
ма, оголошення. (К). 19.00 —
Прем’єра телевізійного багато
серійного художнього фільму 
«Артур Беккер«. Перша серія. 
(М). 20.40 — Кольорове телеба
чення. Телевізійний музичний 
фільм, (М). 21.00 — Програма 
«Час», (ЛІ). 21.30 —• «Співає
С. Я. Лемешев*. (М), 22.50 — 
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА, 15.45 — 
«Наука — сільському господар
ству». (М). 16.15 — Для школя
рів. «Вогнище», (М). 16.45 —
«Це було в Краснодопі». (Во
рошиловград). 17.13 — «Сільські 
жнива». (М). 17.25 — Кольорово 
телебачення. «Рідні наспіви». 
Концерт. (М). 18.00 — Новини. 
(ЛІ). 18.10 — «Союз непоруш
ний». Тувинська АРСР. (ЛІ). 
18.40 — Мультфільм. (М). 19.00
— Інформаційна програма «Віс
ті». (К). 19.30 — Док} менталь
ний кіноварне «Пам'ятаємо», 
(К). 19.15 — О. Корнійчук. «При
їздіть у Дзвінкове», Вистава 
Севастопольського драмтеатру 
ім. Луначарського. (К). 20.45 — 
«На добраніч, діти!». (((), 21.00
— Програма «Час». (М). 21.30 
-- Продовження вистави «При
їздіть у Дзвінкове». (К). 22.30
— Кольорове телебачення, «ДІ-

вочі мрії». (К). 23.15 — Вечірні 
новини. (К).

ВІВ!ОРОК, З ЖОВТНЯ. ПЕР" 
ША ПРОГРАМА. 9.35 — Новії" 
ИИ. (М). 9.45 — Для школярів. 
«Вогнище». (М). 10.15 — «П’я
тирічка — рік другий». (До- 
нецьк). 10.45 — Концерт. (ЛІ)',
11.15 — 10. Словацький. «Марій 
Стюарт», Спектакль. (М). 13.40 
— Прем’єра телевізійного докуг 
ментального фільму «Юний у 
250». (ЛІ). 17.00 — «На головних 
напрямках п’ятирічки». (К).
17.15 — Для школярів. «Увага, 
свисток». (Одеса). 18.00 — До 
50-річчя СРСР. «Масово-політич
на робота комуністів напередо
дні ювілею». Виступ секретаря 
СШтловодськото МК КП України 
В. Ф. Шелсстсика. (Кіровоград),
18.15 — До 50-річчя СРСР. Теле
візійний фестиваль художньої 
самодіяльності. Звітує Бобри- 
соцький район. (Кіровоград), 
19.00 ~ Інформаційна програма 
«Вісті». (К). 19.30 — Прем'єра 
телевізійного багатосерійного 
художнього фільму «Артур Бек- 
кер». і! серія. (М). 21.00 - Про
грама «Час». (М). 21.30 — Кі
нофестиваль, присвячений 50-річ- 
чю утворення СРСР. Художній 
фільм «Молода гвардія». Пер
ша серія. (К). 22.55 — Вечірні
новини, (К).
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