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В обкомі ЛІгСМ України
Бюро обкому ЛКСМ України обговорило опубліковану 24 серпня цього року в 

газеті «Молодий комунар» статтю бригадира слюсарів-складальників Ленінградсько
го об’єднання «Злектросила», Героя Соціалістичної Праці С. С. Вітченка «Честь змо
лоду» і прийняло відповідну постанову.

В ній зазначається, що автор статті піднімає важливе питання наставництва до
свідчених робітників над молоддю, що сприяє вихованню у юнаків і дівчат любсЕІ 
до своєї професії, формує найкращі риси радянської людини, — почуття колекти
візму, відповідальності за доручену справу, народжує ініціативу, виховує свідоме 
ставлення до праці, до свого громадянського обов’язку.

Бюро обкому ЛКСМУ схвалило статтю «Честь змолоду» і рекомендувало обгово
рити її в первинних комсомольських організаціях виробничих підприємств, будов, кол
госпів і радгоспів, повести ділову розмову про наставництво, принципово викривати 
недоліки в організації робочого дня, не допускати порушень трудової дисципліни, 
підвищувати продуктивність праці, боротись за успішне виконання виробничих зав
дань.

В постанові розроблено ряд заходів, спрямованих на дальше поширення на
ставницького руху в області, зокрема обмін досвідом наставників, проведення зльо
тів, на яких обговорюватимуться питання наставництва.

Міськкомам і райкомам ЛКСМУ доручено розробити заходи, які передбачають 
активізацію виховної роботи в комсомольських організаціях, підвищення ролі ком
сомольців в громадсько-політичному і трудовому житті виробничого колективу.

Редакції газети «Молодий комунар», молодіжні сторінки районних та міськра- 
йонних газет, редакції молодіжних передач радіо і телебачення зобов’язано про- 
еести широке обговорення сїаті «Честь змолоду», пропагувати досвід кращих на
ставників.

Це завжди хвилююче 
самих малюків, для б 
вчителів — перший урок в жит
ті. Вабить недоторканістю клас
на дошка, 
сміхаеться _____
буде дуже багато, уроків, 
перший пам'ятний усім.

Для Піші Я ІІЧИІНИІІОЇ і 
Олега ЖЕБСЬКОГО незабаром 
почисться перший урок, а для 
вчительки початкових класів 
Бобри нецькоТ восьми річної
ніколи № 2 І. П. ЦАУМЕІІКО 
це деситий вересень.

<>ою В. КОВПАКА.

в широкі вікна по- 
СОІПІС, — потім їх 

але

ПОЛІТ КОСМІЧНОГО КОРАБЛЯСОЮЗ 15“ ЗАВЕРШЕНИЙ
28 серпня 1974 року після закінчення робіт на 

борту корабля «Союз-15» космонавти товариші 
Сарафанов Геннадій Засильович і Дьомін Лев 
Степанович повернулися на Землю. О 23 годині 
10 хвилин за московським часом спускний апа
рат космічного корабля «Союз-15» здійснив м’я
ку посадку на території Радянського Союзу за 
48 кілометрів на південний захід від міста Ціли
нограда. Самопочуття космонавтів після призем
лення добре.

У ході дводобового польоту екіпаж проводив 
науково-технічні експерименти по опрацюванню 
процесів маневрування і зближення із станцією 
«Салют-3» в різних режимах польоту. Опрацьову
вались методи і засоби пошуку та евакуації кос
мічного корабля, який здійснює посадку в нічних 
умовах.

Станція «Салют-3» продовжує політ в авто
матичному режимі за заданою програмою.

(ТАРС).

УТВЕРДЖУЄТЬСЯ
ГРОМАДЯНИН

серед них відводиться 
школі.

повинні

стегош \

......

ПЛЕНУМ ГАИВОРОНСЬКОГО РАЙКОМУ ЯКОМУ
Днямн відбувся пленум ГзГіверонсько

го РК ЛКСМУ, який розглянув питання 
^Завдання комсомольських організацій 
району по дальшому поліпшені по ідеоло
гічної роботи в світлі рішень травневого 
(1974 р.) Пленуму Центрального Комі
тету Компартії України.

З доповіддю виступила перший секре
тар райкому комсомолу. С. І. Насипана. 
Вона відзначала, іцо комсомольці і мо
лодь району успішно викопують рішення 
XXIV з’їзду 'КПРС та XVII з'їзду 
ВЛКСМ, які сприяють піднесенню тру
дової та громадсько-політичної діяль
ності молоді, мобілізації її па успішне 
виконання народногосподарських пли
нів дев’ятої п'ятирічки.

Водночас велась мова про те, що гіз- 
дскуди в діяльності комсомольських ор
ганізацій відсутні конкретність, бойовп- 
тість, цілеспрямованість. Райком 
ЛКСМУ і первинні комсомольські орга
нізації допускають істотні недоліки і 
промахи в ідейно-виховній роботі. Ви
магає значного поліпшення культосвіїня 
і спортивно-масова робота.

В обговорених питаниях пленум прий
няв постанову,де ,булн визначені завдач-

по для подальшого поліпшення ідеоло
гічної роботи серед молоді.

Пленум розглянув організаційні ни
тяний.

В зв’язку з переходом па н.елагогіч іу 
роботу, пленум увільнив С. І. Насипа 
від обов’язків першого секретаря 
члена бюро РК ЛКСМУ.

Першим секретарем райкому комсомо
лу пленум обрав 0. Є. Перссунька, 
увільнивши його від обов’язків другого 
секретаря РК ЛКСМУ.

Другим секретарем і членом бюро 
райкому ЛКСМУ обраний М. Г. Сосон- 
ськкй.

Пленум увільнив М. М. Журбу від 
обов'язків завідуючого відділом комсо
мольських орга їізаиїи і члена бюро РК 
ЛКСМУ в зв’язку з виїздом па навчан
ня. Завідуючим відділом комсомоль
ських організацій РК ЛКСМУ затверд
жено С. Г. Пуствоііт. Членом бюро 
райкому комсомолу обраний В. М. Крив
да.

В роботі пленуму взяли участь другий 
секретар райкому Компартії України 
В. А. Ваисович і перший секретар обко
му ЛКСМУ М. К. Скляпичсико, .який 
виступив з промовою.

1 ВЕРЕСНЯ 
ДЕНЬ ОСВІТИ

комсо-
Країни 
Значне
радян- 

З'їзд підкреслив: шко- 
й надалі поглиблювати 

знання, виховувати 
життя й діяльності

сомолу. Можна проводити на цю тему 
диспути, теоретичні конференції, усні 
журнали. На розуміння комсомольцями- 
школярами завдань, поставлених у до
кументах з’їзду, необхідно звернути 
увагу і в ході громадсько-політичної 
атестації, Ленінського заліку.

Центрами виховної робіни в школі маюіь 
сніги ленінські м$ ісї, піонерські кімнати, к>-

Л Т 1 ЗАКІНЧИЛИСЯ останні дні кані- 
кул. Піонерські багаття і походи 

місцями бойової слави, екскурсії і зма
гання на приз «Шкіряного м'яча», пра
ця на жнивних полях і дослідних ділян
ках — усе це в минулому. Вас знову 
кличе до себе школа.

Новий навчальний рік особливий у ба
гатьох відношеннях. XVII з’їзд 
молу поставив перед молоддю 
Рад великі, важливі завдання, 
місце 
ській 
лярі
суспільно-політичні 
.себе на прикладах

В. І. Леніна та його соратників, вивчати 
історію нашої партії. Батьківщини.

Матеріали з'їзду — то важливий, ко
рисний документ. Звертайтеся до нього 
постійно. Бюро ЦК ВЛКСМ у постанові 
«Про організаційно-політичну роботу 
комітетів комсомолу по виконанню зав- 
дауь, поставлених у привітанні ЦК КПРС, 
промові тов. Л. І. Брежнєва, рішеннях 
XVII з’їзду ВЛКСМ» рекомендував ви
користовувати при обговоренні цих до
кументів різноманітні форми і методи: 
лекції, бесіди, політінформації, допові
ді, зустрічі з делегатами комсомоль
ського форуму, ветеранами партії і ком-

точки та кімнати бойової і трудової слави. Уч
ні значно розширять знання з історії рідного 
краю, ііого революційних, трудових і бонових 
традицій, беручи участь у Всесоюзній турист
ській експедиції «Твоя Батьківщина — СРСР». 
І> АЖЛИВЕ ЗАНЯТТЯ комсомольських.

організацій, піонерських дружин, 
жовтенятських зірочок — боротьба за 
глибокі й міцні знання. Навчання —- це 
головний громадянський обов'язок шко
лярів перед Батьківщиною. Створити в 
навчальних закладах атмосферу вимог
ливості, взаємодопомоги, творчості —

цим в першу чергу мають зайнятися*пі- 
онерські та комсомольські активісти. Як 
краще цього досягти, комсомольці об
ласті визначать уже на перших своїх 
зборах, які пройдуть у вересні з єдиним 
порядком денним: «Молодим будівни
кам комунізму — комуністичну переко
наність, глибокі й міцні знання».

Ирш.мно буде підсумувати спою роботу в 
31 та ІЗ школах міста Кіровограда, п'ятій 
і'аііворонській, Лавлткькій середній та бага
тьох інших навчальних закладах. Хороші 
знания покатують також піонери та комсо
мольці Маловисківського. Олександрівського, 
І айворонського районів, учні Олександрії, Кі
ровограда. Порівняно з минулим роком зрос
ла кількість школярів, які навчаються на «4” 
та «5». Цьому сприяли активна робота комі
тетів комсомолу по підвищенню в школярів 
відповідальності' за своє навчання, пробуд
ження в них інтересу до знань. Важливу 
роль відіграли зустрічі з передовими вироб
ничниками. працівниками науки, техніки н 
культури, щомісячні дні науки. Треба, щоб до 
спід передових учнівських колективі» став 
цього року нормою життя всіх школярів.

Піонерські дружини і загони розпочи
нають новий навчальний рік з широкого 
обговорення звернення делегатів VI 
Всесоюзного зльоту піонерів, умов Все
союзного маршу «Завжди напоготовії», 
присвяченого 30-річчю перемоги над 
фашистською Німеччиною.

Уважно прислухайтеся, юні друзі, до 
порад ваших старших друзів. Зараз, ко
ли ви плануєте роботу на наступний рік, 
педагоги, батьки, шефи допоможуть 
вам вірно вибрати шляхи, якими ви про
стуватимете протягом чотирьох навчаль
них чвертей, допоможуть виконати про-

тягом раку намічене. Важлива роль від
водиться тут молодим вчителям.

ОМСОМОЛЬЦІ Й ШКОЛЯРІ вносять 
посильний вклад у виконання на

родногосподарських завдань п'ятирічки. 
Слід і надалі активізувати роботу в цьо
му напрямку: розвивати, удосконалюва
ти систему учнівських виробничих 
бригад, шкільних лісництв, таборів пра
ці й відпочинку, трудових загонів стар
шокласників.

Чимало завдань стоїть перед школя
рами також по інтернаціональному ви
хованню. Зараз не рідкість дружні зв’я
зки з піонерами та комсомольцями со
юзних республік. їх слід міцнити й на
далі. Але завдання стоїть значно шир
ше. Широко відзначають країни соціа
лістичного табору 30-річні ювілеї визво
лення від німецько-фашистських за
гарбників. Ювілеї відзначають також і 
піонерські організації цих країн. Поці
кавтесь життям своїх ровесників за ру
бежем, успіхами їх батьків у соціаліс
тичному будівництві. Цікаво буде дізна
тися про життя ваших дружин і загонів 
і вашим друзям.

Розпочинається новий навчальний рік. 
Хай буде він для вас роком нових ус
піхів у навчанні, громадському житті! 
Хай лозунгом кожного комсомольця і 
піонера стане: «Ділом відповісти на рі
шення XVII з їзду ВГІКСМ!»

Л. НЕРУШ, 
секретар обкому ЛКСМУ.



матимуть справи, 
в самостійне

наукові дослід-
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І

м. Олександрія.

РЕЗЕРВИ ДЛЯ П'ЯТІРКИ

записали такі 
оцінка сього*

вже більше сорока років, 
значну кількість спеціалістів 
царства. Тільки минулого року 
487. Всі вони творчо працюють 
зрошування і меліорації земель,

ї. ІЛЬ’ІЕНКО, 
учень СПТУ № 1.

ХОДИЛИ МИ ПОХОДАМИ.,.“

при комітеті 
, навчальний 
Його діяльність 

щоденно.

КОМ УНА Р“—--------

ЗНАНЬ

як мелодійно 
для тебе останній 

шкільний дзвінок? Ти слухав і 
розумів, що це — прощання 
зі 'шкільним життям. Він кли
кав тебе у безхмарне дитин
ство, зваблював стоголосими 
коридорами, безкінечними су
перечками десятикласників

Робітник та інженер творять 
машини. Твоя ж праця, вчите
лю, не мас виміру. Бо учням 
твоїм руду добувати, хліб ро
стити, у космосі бувати, людей 
лікувати, дітей навчати... То ж 
нехай найвища відповідаль
ність за результати своєї пра
ці перед партією, народом і

МОИ МСЖВИМ

У СВЯТ*-ПРИЧИНІ РАДІСНІ

про майбутнє. Ти вже тоді 
впевнено знав, що повернеш
ся. до школи. І ось такий час 
прийшов.

Завтра ти учителем пересту
пиш шкільний поріг. Тобі йти 
мимо запитливих поглядів 
хлопчиків і дівчаток. І давати 
урок. Хай же стане він почат
ком довгого, чистого і прямо
го, шляху в педагогічній діяль
ності.

Свята праця хлібороба: він 
вирощує жито й пшеницю. Лі
кар повертає здоров'я, життя,

Батьківщиною постій
но живе в твоєму 
юному серці і вияв
ляється в практич
них ділах. У нашій 
країні виробничий

процес став сферою застосу
вання науки, а наука — функ
цією виробничого процесу. Це 
означає, що тобі, мій юний 
друже і колего, потрібно ста
ти учителем-дослідником, здат
ним наростаючий потік науко
вої інформації не тільки обро
бити і синтезувати, а й переда
ти учням. Підготувати їх до 
оволодіння новою технікою, з 
якою вони 
прийшовши 
життя.

Найновіші

ження в області педагогічної 
теорії і передової практики, 
все надбання радянської педа
гогіки мають стати теоретич
ною основою твоєї педагогіч
ної діяльності. Учитись все 
життя — закон учителя.

Мої колеги, молоді вчителі! 
У вашому житті тільки почи

нається весна на ниві ко
муністичної освіти і мої 
вам сердечні побажання: 
оволодівайте теорією марк- 
сизму-ленінізму. Озброюйте 
своїх вихованців знаннями,

що їх виробило людство. Ви
ховуйте в них палку любов до 
рідної Комуністичної партії, 
радянської Батьківщини!

А ще, друже, одразу вчись 
осмислювати свою педагогічну 
практику так, щоб вилучити з 
неї зернини найціннішого до
свіду. ' щедро ним ділися.

Першовересневий дзвінок. 
Ти знову повернувся до шко
ли. Щасти тобі, колего...

І. ТКЛЧЕНКО, 
директор Богданівської се
редньої школи імені Лені
на, заслужений учитель 
УРСР, кандидат педагогіч
них наук, Герой Соціаліс
тичної Праці. 
Зиам’янський район.

Близько 400 хлопчиків’та дівчаток шкіл міс
та Світловодська навчаються у дитячій флоти
лії моряків-річковиків.

-{Заняття тут відбувались тричі на тиждень. 
Хлопчики і дівчатка засвоювали основи мор
ської справи, згідно обраного фаху. Судново
дії під керівництвом колишнього військового 
моряка В. М. Штурміна вивчали навігацію, 
знайомились з будовою різних типів суден. 
Мотористи на чолі з досвідченим механіком 
фЬотилії Б. О. Руденком вивчали двигуни вну
трішнього згоряння, принципи їх дії. Радіоте
леграфісти освоювали радіостанцію.

І ось на канікулах настав час на практиці пе
ревірити здобуті знання. В призначений день 
і час юні моряки знялися з якоря. їм дове
лось долати простори Кременчуцького моря. 
Потім учні по Дніпру піднялись вгору, до Киє
ва.. Зупинялись в Каневі і. Трипіллі, де побува
ли в музеях Т. Г. Шевченка та А, П. Гайдара.

■В столиці України юні моряки відвідали Ки-

єво-Печерську лавру, побували на могилі Не
відомого солдата, інших визначних історико- 
революційних місцях.

Потім курс — на Брест, де учні побували у 
легендарній фортеці-герої, поклали квіти до 
пам'ятників і обелісків, зустрілися з героями 

• війни, відвідали краєзнавчий музей міста над 
Західним Бугом.

Повернувшись з двадцятиденного походу на 
плавбазу, юні моряки запаслись водою, про
дуктами харчування і відправились у нові по
ходи по Дніпру і Пслу. ‘ .

Під час стоянок і походів курсанти несли 
вахту, самостійно готували собі їжу на кам
бузі.

Пройшовши сотні кілометрів ріками і руко
творними морями Дніпровського каскаду, юні 
моряки боролись з вітрами і штормами, до
щами і спекою. Та їм, мужнім, загартованим, 
не страшні були ніякі сюрпризи Нептуна. А| 
тепер знову за науку.

М. ВЕІІЦКОВСЬКИИ, 
учитель Світловодської середньої ШКОЛИ 
робітничої молоді № 2. І

— Першокурсників нашого вузу 
чекає подвійна радість, — цими 
словами зустрів мене ректор Кіро
воградського інституту сільськогос
подарського машинобудування 
Григорій Романович Носов. Тих, хто 
успішно склав вступні екзамени, 
покличе у свої 250 аудиторій новий 
просторий учбово-лабораторний 
корпус.

До останніх днів перед новим на
вчальним роком ця велетенська бу
дова, яка першою стала до ладу в 
центрі цілого комплексу, поруч з 
бібліотекою, спортивним залом та 
іншими приміщеннями, теж посиле
ними темпами готувалась зустріти 
студеитів початкових курсів.

То була чи не найбільша напруга 
трудових буднів будівельного уп
равління № 3 комбінату «Кірово- 
градважбуд». Старший виконроб на 
будівництві комплексу Олександр 
Чистяков стисло розповів про кра
щих, серед яких комсомольсько-мо
лодіжна бригада мулярів, де брига
диром Олексій Вергун. Від успіш
ної роботи членів цього колективу 
залежало дуже багато, і вони з 
честю- витримали трудовий іспит — 
підігнали фронт робіт з тіш, щоб 
першого вересня головний корпус 
зустрів і студентів, і викладачів 
привабливим’ добротним виглядом 
сучасної будови.

Цікавим було знайомство з про
ректором по вечірньому і заочному 
навчанню Костянтином’ Георгійови
чем Іваницею. На його плечах піші
— відповідальна ноша начальника 
штабу будови, до складу якого вхо
дять викладачі кафедр, іншї'слеці- 
алісти інституту.

— Не дивуйтеся, — випередив 
запитання Костянтин Георгійович,
— практично весь колектив нашого 
вузу брав участь у будівництві. Чу
ли про Харківський авіаційний ін
ститут? Там працюють під девізом 
«Свій дім — власними руками».

З цим прогресивним методом на
родної будови наші спеціалісти 
знайомилися безпосередньо на міс
ці, у Харкові. Перейняли в авіато
рів усе краще і, що змогли, запро
вадили у себе вдома. Ініціатива, 
творчий вогник молодечого дерзан-

ня щодня слугували доброю підмо
гою ударним студентським буді
вельним загонам.

Секретар партійного комітету Кі
ровоградського інституту сільсько
господарського машинобудування 
Віктор Васильович Гостев під
тверджує думку про визначну роль 
здруженості будівельників та сту
дентів. Останні розуміли, що все 
тут готують для них, знали, що не
забаром вони стануть повноправ
ними господарями новозбудованого 
корпусу. Тому й старання було та
ким великим.

Хоч офіційно будова не була ого
лошена комсомольською, насправді 
ж комітет комсомолу постійно зай
мався станом справ, не випускав із 
поля зору участь вузівської молоді 
в будівництві. Адже за планом, з 
гордістю зазначив Віктор Васильо
вич, здати цей. корпус мали у.чет
вертому кварталі, тобто, напередо
дні останнього року п’ятирічки. 
Тож лише завдяки спільним зусил
лям будівельників та добре органі
зованій, активній участі студент
ських загонів новий учбово-лабора
торний корпус зможе вмістити пів
тори тисячі тих, хто першого верес
ня розпочне свій семестр за книга
ми та приладами.

Л ще в нинішньому році для пер
шокурсників -підготували клас ма
лих обчислювальних' машин, мовні 
кабінети, оснащені, як кажуть, за 
останнім словом техніки. Влашто
вані спеціалізовані аудиторії з хі
мії,, фізики,-є навіть замкнута теле
візійна установка.

Заняття розпочнуться з лекцій па 
суспільно-політичні" темп.

Віктор Васильович Гостєв, емо
ційно, ніби збуджений передчуттям 
скорої зустрічі з студентами за ка
федрою, докладно "розповідав про 
урочистий мітинг.' відкриття голов
ного корпусу. Там, на попередньо 
підготовленому майданчику буде і 
посвячення в студенти. Будуть теп
лі, щирі слова побажань і схвильо
вані, трішки розгублені — подяк, 
будуть квіти і усмішки. А завтра — 
новосілля, початок ділових, робо
чих буднів.

А. НЕЧИТАНЛО.

У НАС НОВОСІЛЛЯ
Наше училище помітиш відразу — розташувалось 

воно у двох нових корпусах. Пройдіться мого' примі
щеннями, і ви знайдете гарно обладнані кабінети, ауди
торії, спортивний і актовий зали. ІІа господарському 
подвір’ї у повній готовності чекають 1 вересня два
дцять автомашин, 33 трактори і багато іншого сіль
ськогосподарського реманенту.

А цього року на території училища з’яліі.тися дві новобу
дови: лабораторний корпус I гуртожиток. Немало доклали 
ми зусиль, щоб з першим вереснем вони вступили в дію: всі 
штукатурні, малярні, сантехнічні І електротехнічні роботи 
виконали своїми руками.

Раніше, коли училище не мало гуртожитку, багато учнів 
ходили па заняття за 5—7 кілометрів. Цього року трудність 
ліквідована завдяки чудовому гуртожитку,

По праву гордимось ми своїм училищем. ГІому 
вже більше сорока років. За цей час підготовлено 

для сільського госпо- 
їх було в'ипущено 

над' проблемами
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ЖЕ на перших комсо- 
мольських зборах мо

ва пішла ділова, конкрет
на. Питання стояло: «На
вчання — творча праця». 
—- Наші старші това
риші, робітники й кол
госпники, постійно шука
ють резерви підвищення 
продуктивності праці кон
кретно на своїх робочих 
місцях. Чому ж не поду
мати і нам над цим? —. 
гаряче говорив випускник 
Олександр Фесун. Інші 
називали причини, нераці
онального використання

часу. Пригадали і тих, хто 
недопрацьовує, має одну- 
дві трійки, або четвірки, 
У рішенні 
«Негативна . _ ____
дні — брак на робочому 
місці в майбутньому. 
Кожного дня протягом 
всього навчального року 
комсомольській органі’, 
зації боротись’ за повну 
успішність в класі».

Зразу після зборів

створили 
комсомолу 
сектор.
ми відчували
Всі, хто потребували до
даткової консультації, 
могли її отримати в Оле
ни ©коркової, Тетяни 
Шкурко, Геннадія Іванова 
та їх друзів, На своїх засі
даннях принципово обго
ворювали справи невсти- 
гаючих, Завдяки цьому нЗ

кінець навчального року 
трійки ліквідували Натал
ка Орлова, Сергій Писа
ренко, Олександр Мазар* 
ЧУК та деякі інші старшо
класники.

Звичайно, просиджуючи 
над одними лише підруч
никами, досягнеш небага
то, Це добре ми розумі
ємо, Тому кожен відвідус 
один з предметних гурт
ків або факультативів. А

вчисьу чи тисі
чимало. Лише фа

культативи працюють з 
математики, фізики, хі
мії, англійської мови. Уч
ні, що навчались на фа
культативних заняттях, бу
ли основними консуль
тантами з різних предме
тів.

Добре працював протя
гом року і наш радіолек
торій, В тематиці його бе
сід також враховувались’ 
побажання комсомольців.

Запам яталась розмова на 
темуі «Я, хвилина і знан
ня», «Навчатись свідомо, 
що це значить?», «Чи вмі
єш ти раціонально вико
ристовувати свій час?».

Всі 128 комсомольців 
нашої організації закінчи
ли минулий рік з хороши
ми успіхами. Так тримати
мемо і цього року, вико
ристовуючи СВІЙ ДОСВІД.

І. ЛУДОВКІНА, 
секретар комсомоль
ської організації Світ
ловодської середньої 
школи № 4.
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Шефи: готовність 
номер один

Звичайно, перше ве
ресня = свято школя
рів, Але не менш ХВИ
ЛЮЄ воно і їх друзів — 
Шефів,

Дружба .3 Новоархан- 
Гельською середньою 
школою ведеться у нас 
давно. І не згадати того 
дня,, коли вперше пере
ступили поріг класу во
жаті «Сільгосптехніки», 
провели перший збір за
гону, побували на 
.Засіданні комітету ком
сомолу. Старші до
помагають не тільки 
порадами, але часом і 
самі виготовляють при
лади й експонати. Так, з 
їх участю було оформ
лено ленінську та піо
нерську кімнати. Піоне
ри також приходять у 
гості, розповідають про 
свої успіхи.

П. КОРКОШКО, 
секретар комсо
мольської органі
зації Новоархан- 
гельського відді
лення «Сільгосп
техніка».
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Виктор Ганоцкий

З НЕБОМ

ДВА МОНОЛОГИ

У липні п Артеку зібралися делегати від усіх республік країни на VI Все- 
, союзний зліт піонерів. Вони підвели підсумки маршу «Завжди напоготові!'», 

присвяченого 60-річчю присвоєння комсомолу та Всесоюзній піонерській орга
нізації імені Леніна. Тут же взяв старт новий етап маршу, присвячений ЗО- 
річчю перемоги радянського народу' у Великій Вітчизняній ‘війні.

Які враження залишив зліт? Розповідають учні шкіл Кіровоградщини, де- « 
легати піопергького форуму,

МАРШ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ
Таня БОЙЧЕВА — голова ради дружини імені Люби Шсвцової Вільшаиської 

середньої школи.
— Мені дуже сподобалась конференція «Словом не сміти — справу говори», Не

обхідно було переглянути маршруті! маршу «Завжди напоготові!» і вирішити, які з 
них залишити для нового етапу. Ведучий називав маршрут, а ми обговорювали його 
і голосували своїми делегатськими мандатами. Вирішили залишити вісім з десяти, 
Ті, які найбільше допомагають робити піонерське життя цікавим і змістовним,

► Валя ГРИНЧЕНКО — голова ради дружніш імені О. Покрншкіна Світловод- 
ської середньої школи Яз 2.

— Пройшов у нас збір загону «Заповіти Леніна бережемо з честю». Жвава дис
кусія розгорілась навколо питань «Для чего і для кого ти вчишся й живеш?». Тут 
же мова йшла про маршрут «Моя Батьківщина — СРСР,>. Він допоможе вивчити 
історію нашої країни, революційні, бойові і трудові традиції Комуністичної партії, 
радянського народу, Ленінського комсомолу, історію Всесоюзної піонерської органі
зації імені В. І. Леніна.

Саша НОХРІН — голова ради дружини імені Володі ДубІніиа Маловисків- 
ської- середньої школи № 4.

— Не забути другого артеківського дня. Він називався «Салют, Перемога!» і 
був присвячений 30-річчю подвигу героїв-піоперів Валі Котика, Зіяй Портнової і Ма
рата Казея. Між іншим, так зватиметься міжнародне піонерське свято, що відбуде
ться в серпні 1975 року на честь закінчення чергового етапу маршу «Завжди напо
готові.'.». День почався урочистою лінійкою. Хвилиною мовчання і піонерським салю
том вшанували ми пам’ять полеглих за Батьківщину.

Ніна ГІРИХОДЬКО — голова ради дружини Красноверської середньої школи 
Компаніївського району.

— Я не могла дочекатися зустрічі з чилійською патріоткою Гладіс Марій. і\ ко
ли вона виступала па трибуні стадіону артеківської піонерської «Лісової» дружини, 
то не втрималась, заплакала. Вірю, що такі люди, як полум’яна Гладіс, переможуть 
чорні сили фашизму в своїй країні.

Школо, здрастуй 
і про їй, ай

З НОВУ лунає дзвінок і я ступаю
& шкільний поріг випускницею.

• • •
О НОВУ лунає дзвінок і я ступаю на 
& шкільний поріг випускницею. Це 
мій і твій десятий першовересень. Після 
нього йтимуть інші, 
прийду на шкільне 
класами, привітаю 
свою парту...

Кожному з випускників новий навчальний 
рік подарує повноліття, котре поведе нас са
мостійним життєвим шляхом. Як неоціненні« 
скарб, як найлегша, найчистіша ноша, будуть 
з нами знання, що їх щедро дала нам шко
да. вчителі. Цей рік обов’язково наповниться 
Важливими пам’ятними подіями. Плануємо до
помогти обладнати набінетн, лишити школі на 
спогад бібліотечку. На комсомольських збо- 
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та я лиш подумки 
подвір’я, пройдусь 
вчителів, сяду за

рах і диспутах поведемо серйозну розмову про 
своє місце в суспільстві. І головне — будемо 
дбати про глибокі знання, наполегливо пра
цюватимемо кожну вільну хвилину над під
ручниками.

А поки що: «Школо, здрастуй!» Лунай 
заклично, мелодійний дзвінок! Спові
щай про початок мого останнього шкіль
ного навчального року..,

Т. ДОЛИНОВСЬКА, 
учениця 10 класу Новоукраїнської 
середньої школи № 6.

СЬ і закінчено школу. Вперше в цей 
осінній день я не поспішаю до неї.

Б мене тепер — нові турботи,,.
Не вірвться. Здається ж зовсім педав- 

, по з батьками прийшла сюди. Нас віта
ли старшокласннкп-вптіускники, дарували 
квіти, вітали з святом. А потім за руку 
вели до класу, де зустріли такі теплі, 
лагідні очі вчительки. її обличчя світи
лось радістю. І тоді ще не усвідомлюва
лося, чим завдячуватимеш їй, якої ваги 
ті перші слова: <Мама... Мир... Батьків- 
’Чина...», яких учились від неї. Вона від*

крила нам шлях до знань, до самостій
ності. ,, . . „

Вчителько мен... У цей радісний день верес
ня. мої думки будуть з тобою...

Так, для інших лишилися уроки й. лабора
торії,’ зошити й підручники, кабінети і вчи
тельська. Але з нами назавжди спогад про 
школу, знання, які дали найдобріиіі у щедро
сті своїй люди — педагоги.

Спасибі тобі, школо, за все. Ми буде
мо вірними тим світлим ідеалам, яким 
учила ти пас...: Т. ГУЛЯЄВА.

випускниця середньої школи № 27 
міста Кіровограда,

НА ТОКУ
В желтых дюнах на току 
Миллиарды солнц, 
На рубашке у меня 
Выступает соль.

Я сегодня горновой 
В поле — у светила. 
Мне поддерживать огонь1, 
.Чтоб оно светило, 
Чтобы люди с ним могли 
Каждый день встречаться« 
Солнце плавится в руках 

И течет сквозь пальцы. 
И течет оно, звеня, 
Чтобы в доме каждом. 
Словно чудо бытия, 
Лечь на стол однажды,

ДОРОГА
С дорог, с дорог я начинаюсь* | 
Где ходят ливни чередой, 

Где ветры сердце начиняют*
Где пот соленый и крутой. 
Ищу на перекрестках века 
Единственный и верный путь, 
Опознавательные вехи
Моей венчают жизни суть.
Я не собою озабочен, 
Не жду особенных наград, 
Хотя в дороге, между прочим, 
Любой поддержке буду рад. 
Не время делать мне привалы, 
Не время мышцы расслаблять. 
...Я начал путь свой от причала 
И не затем, чтобы опять 
Найти уютное гнездовье 
Для стольких слабостей ЛЮДСКИХ.ц 
Я навсегда теперь с любовью 
Дорог нелегких и крутых.

ЛИВЕНЬ
Густая сетка вертикальных линий 
На плоскость улиц опустилась. 
Дожди и те давно уже гостили, 
А тут вдруг ливень — настоящий 

ливень^
В трамваях суетливая веселость 
И теснота — битком набит ковчег, 
А ливень за околицу направил бега 
И гром оттуда подает свой голос.

УЛЫБКОЙ
СЫНА
Я слышал — умирают от тоски 
Вдали от Родины, от отчего порога, 
Молясь залетной гучке, словно

І

До самой что ни есть, до гробовой 
доски.

Бывает, ветер принесет из дому 
Знакомый запах, пряный, будто 

мед, 
Развеет полусон иль полудрему, 
И человек на миг да оживет. 

.Тут медицина попросту бессильна, 
Любой рецепт не нужен и нелеп. 
Лишь только дома есть тепло

« для сына, 
И ласка материнская, и хлеб.

2.
Неведомая всем тоска по. дому 
Твой сладкий яд я пью, 

чтоб захмелеть
Знакомым запахом соломы, ./ 
Осенним садом, листьями, 

как медь,
Улыбкой сына,

поцелуем милой
Работой и пожатием руки..,
Я слышал — умирают от тоски 
Па родина любимой.

В ЦИРКЕ
Ах, чорті Летит! 

Наездница! 
Джигит! 
Земля под ней 
Неистово дрожит, 
И мотоцикл, 
Как лошадь, норовист, 
.Танцует твист, 
Я за нее, как за себя. 
Боюсь —-
А вдруг я в этой гонке 
Разобьюсь.
Но вот она, пришпориз 
Мотоцикл,
Ошеломляет новым трюком 
Цирк.
Не уследить,
Не удержать. ;
8 зрачках —- 
Где риск, 
Где смелость', 
Безрассудство? 
Ах? ' . і
И нет ее.
Ни глаз4 

‘ Ни губ,
Ни щек,
И этот трюк мгновенный. 
Как щелчок.
Но бьется из-под шлема 
Сноп огня,
Испепеляет донельзя меня« 
Ах это пламя
Огненных волос! 
...Как все не просто 
В жизни ей далось.

ТАМ, ДЕ ГОРИ
ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ

2 вересня — національне свято ДРВ 
День проголошення ДРВ

ІД РАЯ водопад!«, стрімких 
•1 рік і джунглів — така 
провінція Каобанг —■ одна з 
найпіпііічніших в Демократич
ному В'єтнамі, Населяють 
цю провінцію більше десяти 
різних народностей. І в кож
ної з них своя мова, свої тра
диції-

Плем’я мсо і зао здавна ве
ли кочівний спосіб житія. їх 
невеликі тимчасові поселення 
ховаються під скелястими 
вершинами.

Постійна бідність і первісна 
відсіалість змусили народи 
Каобанга згуртуватися в бо
ротьбі проти гнобителів. Саме 
тут народилась революція, 
шо поклала край колоніально
му гніту в Північному В’єт
намі.

В провінції Каобанг, всього 
за декілька десятків метрів 
від кордону е невеличка пече
ра, прихована в густому роз
маїтті тропічних джунглів. Це 
місце стало священним для 
кожного в'єтнамця. Тут в 1911 
році переховувався від коло
ніальної охороннії вождь в’єт
намської революції Хо ІНі 
Мін. Тут було прийняте рі
шення про створення широко
го народного фронту бороть
би за визволення країни.

За 29 років після серпневої 
революції 1915 року у народу

демократичного В’єтнаму бу
ло небагато часу для мирного 
будівництва. Не дивлячись на 
це, важко переоцінити вели
кий крок вперед, зроблений 
народами Каобанга в після
революційні роки.

Раніше 
районом 
грамотності. ----- .
50 тисяч дітей вчаться 
в початкових шкалах, 
пий рік 150—200 юнаків і дів
чат відправляються із Као
банга навчатись у вищі учбо
ві заклади 'ДРВ і за кордон 
— у вузи Москви, Ленінгра
да, Києва.

Проїжджаючи каобангськк- 
ми селами, помічаєш, що ве
чорами майже в кожному бу
динку горить електричне світ
ло. Провінція стала однією з 
найелектрифікоаапіших в Пів
нічному В’єтнамі. А до рево
люції тут була всього лише 
одна маленька електростанція 
потужністю в двадцять кіло
ват, і світло загорялось тіль
ки d багатих особняках коло
ніальних чиновників, Тепер 
гідростанції, збудовані на 
стрімких гірських потоках, да
ють тисячі кіловат електро
енергії.

Нові піяпкя торкнулися І 
традиційного землеробства На-

Каобаїїг. 
суцільної 

Тепер

після*

був 
без- 

майже 
тільки 

Кож*

родій Каобанга. Багато вік!ц 
від дощів залежало — будЧ 
хороший врожай, чи полови
на населення села помре я 
голоду. Тепер зрошуванням 
уже охоплено 60 процентів 
посівних площ Каобанга,

Про проблеми свого рідно
го краю нам розповів голову 
адміністративного комітету 
провінції Каобаїїг — Фан 
Маїїь Ки.

Фап Мань Ки розповів про 
те, яку він бачить провінцію 
Каобаїїг через декілька років« 
Він говори« яро конкретні на
сущні проблеми: забезпечити 
населении харчуванням, одя
гом, житлом, розвивати тра
диційні ремесла, поліпшити 
гірські дороги, посталити «п 
промислову основу лісове гос
подарство, розбити фруктові 
сади на схилах гір.

Надовго затримала війна 
розвиток Каобанга, але рево
люція, що народилася а цих. 
краях, дала народу головно 
— можливість втілювати свої, 
мрії в життя. Тому g всі під
стави вірити: пройдуть роки, І 
на землі 
про 
Ки.

кореспондент ТА PC. 
Ханой

Каобанга буде все< 
що говорив Фан Мя«Ь

л. М1НАЄВ-
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О ОЗФАСОВУВАВ ті листи за 
“ принципом: ті, що потребували 
негайної відповіді — окремо, ре
шту — на потім. Неждано для са
мого себе втягнувся в цю роботу 
і навіть вкладаючись спати обду
мував чергового листа, стверджу
вав, заперечував, полемізував. 
Окремі найцікавіші сповіді — чи
тали вдвох з Марією Миколаївною 
вголос, обмінюючись враження
ми, і не втомлювалися дивувати
ся з розмаїття людських доль та

частіше писали про таких людей, як 
Гетьманець.

Подружжя КУРСЛКОВП, 
Костянтинівна, Донецька область». 
«Шановний товаришу автор!
Ми добре знаємо Феодосія Дсомидо- 

вича і його дружину Марію Миколаїв
ну, які систематично з року в рік над
силають спої скромні заощадження у 
Фонд миру. Познайомилися.ми з ними 
в Одесі. Перебуваючи на відпочинку в 
одному з місцевих санаторіїв, тов. 
Гетьманець і там не полишав своєї по
движницької діяльності. Маючи пре
красний характер і легко сходячись з 
людьми, він водночас непорушний у 
відстоюванні власних принципів. Скла-

•Володимир Казилевськии

документальна повість*
характерів. Значну частину пошти 
переслали з комітету Фонду 'ми
ру. Це були переважно копії ли
стів, адресованих в редакцію 
«Известий». Спробуємо навести 
кілька найхарактерніших.

«Шановний тов. Шмпгаковськпй! З 
великою увагою ми і всі наші сусіди 
прочитали ваш>' статтю «Живе такий 
лікар». 1 нам спало на думку ось та
ке. Відомо, що В. І. Ленін був люди
ною навдивовижу простою і скром
ною. Відомі і його слова про те, що 
найкраща агітація — особистий при
клад. Саме оцю ленінську істину, оче
видно. й засвоїв Феодосій Деоми донин 
не на словах, а на ділі. Вся життєді
яльність його — приклад, як треба 
жити з народом і трудитися для за
гального добра. Було б здорово, якби 
ви й інші журналісти й письменники

(Продовження. Поч. в номерах 
за II—29 червня, 2—ЗО липня, З— 
29 серпня).

лося так, що ми не раз мали нагоду 
переконатися в справедливості цих 
слів.

Чуйність, доброта, прагнення допо
могти ближньому в біді — характерні 
риси поведінки цієї людини. Нічого 
дивного в тому, що його земляки-одко- 
сельці удостоїти його високим званиям 
«Почесного громадянина села». У ко
го, як не в нього і в його милої дружи
ни Марії Миколаївни навчатися моло
дим медикам, як поєднувати медичну 
практику з організаційною і громад
ською діяльністю. Палке гасло по
дружжя Гетьманець — іти працювати 
на село повинен підхопити не один віі- 
'ііускіїик наших медичних закладів.

КАБАНОВІ!. м. Харків».
«Дорогий Володимире Миколайови

чу!
Не можу вам висловити тих почуттів, 

які охопили мене, коли н читав вашу 
статтю. І хоч я не належу до сенти
ментальних крихкотілих людей, які 
розчулюються з будь-якого дріб'язко
вого приводу, мушу признатися, що на 
очах моїх виступили сльози. Можливо 
ніс й тому, що про лікарів пишеться 
так мало і коротко... Л чи багатьом ві
домо про те. як неймовірно тяжко бу
ває іноді лікарю, надто я критичних 
ситуаціях, коли ти весь мовби виклю
чаєшся і твоя думка працює лише в од
ному напрямку — допомогти, відстоя
ти, врятувати. Ллє цс вже. пробачіс. 
з психології фаху... Радий за нас і за 
Гетьманця. Безмірно пишаюсь таким 
колеї ою.

МИРСЬКИЙ І. Й„
м. Косів, Івано-Франківська облает».

Але у стократ більше хвилюва
ли і дивували листи, адресовані 
сюди, в Добрянку. Серед них 
траплялися й зовсім несподівані, 
такі, що, здавалося, не мали пря
мого відношення ні до фаху гос
подаря, ні до його державної ро
боти. І тим цінніші були ці нехит
рі рядки, часто по-людськи дра
матичні. Незнайомі люди ділили
ся з ним своїм горем, сумнівами 
і радощами, — живими виявами 
безоглядної довірливої відверто
сті. Це змусило Феодосія Део- 
мидовича подивитися на себе і 
свою діяльність, як би збоку, з 
відстані, очима отих людей.

(Далі буде).

ФУТБОЛ У двадцять сьомому турі рознграшу чемпіонату країни
з футболу кіровоградська «Зірка» грала у Кривому Ро- 

в (ї г« • 3* 3 «Кривбасом». У першому козі зустріч між цими ко-
.jlipilBOflC ----- лектинами закінчилася внічию — 1:1. А цей матч прохо

див при перевазі господарів поля, які іабили у ворота 
*>«fb своїх суперників два сухих м'ячі. Після двадцяти семи 

»•МІ ігор Кіровограді!! набрали 21 очко.
В. ШАБАЛІІІ.

Зі серпня 1974 року

СВІТ ВИДАТНОГО ПЕДАГОГА
• У ПАВЛИШІ ВІДКРИТО МЕМОРІАЛЬНО-ПЕДАГО

ГІЧНИЙ МУЗЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Найперша особ.иіність му
зею —• про Сухомлинського го- 
воряц, так, ніби ніп поруч. Всі; 
і вчителі, і учні ніяк не мо
жуть змиритися з тим, іцо вже 
немає серед них великого пе
дагога. 1 тому відчуття. 1Ц0 
ось .зараз він зайде, привітає
ться, не залишає тебе ані на 
хвилину.

Численій листи, пам'ятні сувені
ри красномовно свідчать, як багато 
друзів було у Василя Олександро
вича Сухомлинського. які глибокі, 
щирі почуття мали вони до свого 
вчителя. Ось під склом збірка мо
лодого поета Віктора Терена «При
четність». Пам’ятний напне: «Моє
му першому наставнику. Хай зав
жди ваше слово знаходить стежку 
до людей, як знайшло її до мене».

Писали в Пав.тпіп навіть не
знайомі люди. Писали, бо вва
жали його своїм другом. Не 
було найкращою віддякою 
В. О. Сухомлииському за ’ не
легку вчительську пращо. А, 
втім, хіба тільки вчительську. 
Неможливо сказати вичерпно,

ким ще а фахом була ця лю
дина: публіцистом, ПСИХОЛОГОМ, 
поетом, філософом.

Звичайно, и трьох залах важко 
зібрати експонатні які б зуміли 
*розповіств все про видатного педа
гога. і тут треба сказати слова по
дяки вчителям Павлиської серед
ньої школи, нинішньому директоро
ві музею М. О. Ли гвинейку, які ре
тельно збирали матеріали, підбирали 
з них основне, зв'язане з життям і 
працею Сухомлинського. Велика 
роль у становленні музею і худож
ника Кіровоградського художнього 
фонду В. Л. Гришина. Він розро
бив проект офоромленпя стендів і 
став його головним виконавцем.

Меморіальна частина комплексу. 
Тут — кабінет Сухомлинського, біб
ліотека. кімната, в якій він жив. 
ІЦо найбільше вражає — куди не 
глянь — книги. Дивлячись на них 
дивуєшся, яким широким було ко
ло інтересів цієї людини.

У бібліотеці все: від «Великої 
радянської енциклопедії», до ос
танніх новинок сучасної художньої 
літера гурії. Є тут і твори самого 
Сухомлинського, видані майже три
дцятьма мовами.

В. ГРИ ЦЕЛ Б.

І ВЕРЕСНЯ-ПОЧИНАЄТЬСЯ
ПЕРЕДПЛАТА НА ГАЗЕТИ
І ЖУРНАЛИ НА 1975 РІК

Передплата приймається агентством і відділеннями «Союз- 
друку», відділеннями зв’язку, пунктами передплати, громад
ськими розповсюджувачами преси по місцю роботи — на під
приємствах, в колгоспах і радгоспах, навчальних закладах та 
установах.

Юнаки і дівчата, учнівська та студентська молодь! Перед
плачуйте газети і журнали на 1975 рік.

ЮНИЙ ДРУЖЕ!

Ти .хочеш знати чим живе, які справи звершу
ють комсомольці і молодь області? Світ твої о 
ровесника, юнак чи дівчина, постане перед то
бою зі сторінок обласної молодіжної газети 
«Молодий комунар».

Газета — твій друг і порадник. В новому ро
пі па П сторінках вміщуватимуться матеріали, 
які висвітлюватимуть хід соціалістичного-зма
гання дев’ятої п’ятирічки. А рік І975 — буде 
напруженим, особливо відповідальним. Це рік — 
завершення п’ятирічки. Комсомольські працівни
ки як завжди ділитимуться 
досвідом роботи, піднімати
муть важливі питання вихо
вання молодого покоління. 
Наші рубрики «Орієнтир ком
сомольської дії», клуб «Гос
подар*. операція «Слава», 
«В конспект молодому вчите
лю», «Мораль: честь і жит
тя», «Увага — підліток!» та 
інші зацікавлять комсомоль
ських працівників і вчителів, 
робітників і студентів.

Вячеславу Дворовому і 
Марії Мельник, Миколі 
Карпову і Галині Кузнсцо- 
вій, Анатолію Палазієнку і 
Наталії Джебко, Миколі 
Саюшеву і Людмилі Хіса- 
мутдіновій, Володимиру 
Касьянову і Вірі Склярен
ко, Віталію Дорошенку і 
Марії Вовкодав, Сергію 
Гречку і Зої Григор’євій, 
Миколі Ліннику і Світлані 
Зеленько, Віктору Некра
сову і Людмилі Мельни
ченко, Володимиру Заха
рову і Вірі Бояр, Юрію 
Сотнику і Людмилі Федо
товой, Валерію Малахову і 
Тетяні Чигирин, Григорію 
Правденку і Меланії Аулі- 
ній, Анатолію Боцману і 
Ларисі Павленко, Олек
сандру Ткачуку і Євд.фії 
Дмусі, Миколі Гусєву і 
Ларисі АИексєсвій, які 
сьогодні реєструють свій 
шлюб у Кіровоградсько
му бюро ЗАГС.

Для тих, .хто захоплюється літературою, ми
стецтвом — літературно-мистецький клуб «Гро
на», старшокласники зможуть обговорити свої 
проблеми у «Вітрилах», а для піонерів — піо
нерська сторінка «Бий, барабан!». ■

Друже! «Молодий комунар» — газета про те
бе, газета для тебе. Не забудь передплатити 
сеою молодіжну газету.

Передплатна ціна па газету «Молодий комунар»: па 
рік — 2 карбованці 40 копійок, на півроку — 1 карбо
ванець 20 копійок.
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суботи
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 

Кольорове телебачення. Пав
лова гімнастика. (М). 9.20 — 
Повний. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Приходь, 
казко». (М). 10.00 — «Со
вість». Телевізійний багатосе
рійний художній фільм. 5 се
рія. (М). 11.30 — «Для нас.
батьки!» (М). 12.00 — Музич
на програма «За листами, 
глядачів». (М). 12.30 — Ко
льорове телебачення. «Розпо
віді про російських художни
ків». «Ілля Penin»-. Передача 
111. (М). 12.55 — «До початку 
навчального року». Виступ 
мінісіра освіти СРСР М. А. 
Прокофьева. (ХА). 11.25 ^-«Му
зичний календар». (\\). 13.55 
• Кольоропе телебачення. 
«Природа і людина». (М). 
14.25 — Концерт з творів

С. Пожлакояа. Кольорове те
лебачення. (Ленінград). 15.05
— «Здоров'я». (М). 15.35 —
«Початок біографії». Телена
рис. (М). Ні.00 — Кольорове
телебачення. Концерт ан
самблю «Радянська пісня». 
(М). 16 30 — «Очевид
не — неймовірне». (М).
17.30 — Кольорове теле
бачення. Програма мульт
фільмів. (М). 18.00 — ІІовіїїіи. 
(М). 18.15 — Кольорове теле
бачення. «Діти Країни Рад». 
Телеві зі ііпиіі доку мєн та льііи й 
фільм. (М). 19.10 — Кольоропе 
телебачення. Чемпіонат світу 
з боксу. Фінал. ( Гавана ). 21.00
— Програма «Час». (М). 21.30
— Конверт, присвячений 30- 
річчкт словацького національ
ного повстання. 1 Брагіслава ).
23.30 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.25 — 
Наша афіша. (К). 9.30 — Ху
дожній фільм «В добрий 
час». (К). 11.05 — Тележурнал 
«Скарби народу». (Дніпропет
ровськ). 12.00 — Для дітей.
«До побачення, літо!» (К). 
13.10 — «Туристськими стеж
ками». (Ужгород). 13.40 —
«Екран молодих». (К). 14.30 — 
Ф. Леї ар. «Фраскіга*. Виста
ва. (Львів). 17.15 — «До по
чатку нового навчального ро
ку». Виступ мінісіра освіти

УРС.р о. М. Маріїнича. (К).
17.30 — «Екран передового до
свіду». (К). 18.00 — «Ви нам 
писали». (К). 19.00 — Програ
ма «Вісті». (К). 19.30 — Ко
льорове телебачення. Теле
фільм. (К). 20.00 — «З новим 
навчальним роком, пас!» Кон
церт для вчителів. (К). 20.45 
— «На добраніч, діти!» (К). 
21.00 — Програма «Час». (,М).
21.30 — «Па лапах республі
ки». (К). 21.35 — Художній
фільм «Веселі жабокричі». 
(К). 22.40 — Вечірні нотній.

НЕДІЛЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 — 

Програма передач’. (М). 9.05 — 
Кольорове телебачення. Рай
кова гімнастика «На зарядку, 
ставай!» (М). 9.20 — Новини. 
(М). 9.30 — Кольорове телеба
чення. «Будильник». (М)^ 
10.00 — «Служу Радянському. 
Союзу!» (М). 11.00 — «Мхзич
ний кіоск». (М). 11.30 — «Пое-. 
зія». М. Асєев. (М). 11.45 —
Кольорове телебачення. Ранок 
піоперії. Концерт ансамблю 
пісні і танцю імені Локгєва- 
Московського Палацу піоне
рів і школярів. (М). 12.30 — 
«Сільська година». Кольорове-

телебачення. (М). 13.30 — Ко
льорове телебачення. «Сього
дні — День працівників наф
тової і газової промисловос
ті». Бесіда .з міністром наф
тової і газової промисловості 
СРСР В Д. Шашиїнім. (М). 
13.45 — Концерт. Кольорове
телебачення. (М). 14.15 — Ко
льорове телебачення. «Сього
дні — День працівників наф
тової і газової промисловос
ті». Бесіда з міністром газо
вої промисловості СРСР С. А. 
Оруджсвнм. (М). 14.30 — Ху
дожній фільм «Садко». (М). 
I6.no — Чемпіонат світу з віль
ної боротьби. (Туреччина). 
16.30 — Кольорове телебачен
ня. Програма мультфільмів. 
(М). 17.00 — Кольорове теле
бачення. «Клуб кіноподоро- 
жей». (М). 18.00 — Новини. 
(М). 18.15 — Кольорове теле
бачення. «Життя після бою». 
Телевізійний документальний 
фільм. (М). 19.10 — Кольоро
ве телебачення.. « Пісні і танці 
Молдавії». (М). 19.30 — Ху
дожній фільм «П’ята чверть». 
(М). 21.00 — .Програма «Час». 
(М). 21.30 — «Співає народи, 
арт. РРФСР (О. Мазурок». 
(М). 22.15 — Чемпіонат снігу 
з сучасного п'ятиборства», 
(М). 22.50 —ї' Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.10-

Наша афіша. (К). 10.15 — Ху
дожній телефільм «Перший 
раз — у перший клас». (К).
10.30 — «Сьогодні — День 
працівників нафтової і газо
вої промисловості». «Енергія 
підземних к.тадоннх». (Київ, 
Львів). 11.30 — Кольорове те
лебачення. «Палітра». (К).
12.30 — «Екран молодих».
(Ворошиловград). 13.30 —
«Міжнародне життя». (К). 
13.50 — «Малюємо світ...» 
(Одеса). 14.20 — Фільм-кои-
церт «Танцює Надя Павло
ва». (К). 14.30 — Дли школя
рів. «Здрастуй, школо!» (К). 
16.00 — Художній фільм «По
вість полум'яних літ». (К). 
19.00 — Програма «Вісті».
(К). 19.30 — Фільм-копцерт
«Музика Паганіні». (К). 19.55 
— Г. Лкулов. «У лісах, за 
Волгою». Вистава Алтайсько
го драмтеатру. (К). 20.45 — 
«Па добраніч. діти!» (К). 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — Продовження вистави. 
В перерві — вечірні новини. 
(К).

ПОНЕДІЛОК

Наша адреса і телефони Газета виходить’ «МОЛОДОЙ КОММУНАР» -у вівторок, четвер, ергап Кировоградского обкома
суботу. ЛКСМУ. г. Кировоград.

316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня ім Г. М Димитрова 
обласною управління у справах видавництв, 

полії рафії і кпиж'.ової торгівлі, 
м Кіровоград, вул. Гліпкч. 2.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Нопіпіи. (М).-11.30 — Кольоро
ве телебачення. Програма 
мультфільмів. (М). 10.00і — 
«Очевидне — неймовірне». 
(М). 11.00 — Кольорове теле
бачення. «П’ята чверть». Ху
дожній фільм. (М). 12.25 
Повний. (К). 12.45 — «Моло
діжна орбіта». (К). 13.30 —
Музичний фільм «Народний 
артист». (К). 14.25 — Худож
ній фільм «Поїзд п далекий 
серпень». (К). 16.00 — «Горь-

кий — співець робітничого 
класу». Передача І. (М). 17.00
— «Мамина школа». (М).
17.30 — Кольоропе телебачен
ня. «Творчість юних». (^. 
18.00 — сДеиь за днем». (Кі
ровоград). 18.15 — «Па будо
вах п'ятирічки». (Л\). 19.00 •— 
Чемпіонат СРСР з футболу. 
«Чорноморець» (Одеса) 
«Зеніт» (Ленінград). (Одеса). 
В перерві — виступ міністра 
вищої, середньої освіти СРСР 
В. П. Єлютіна. (М). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 —• 
«Майстри мистецтв». Народ
ний артист СРСР П. Масспль- 
ськнй. (М). 22.30 — Кольоро
ве телебачення. Спортивна 
програма. (М). 23.00 — Нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.1)5 — 
Кольорове телебачення. Для 
школярів. «Здрастуй, школо!» 
(К). 12.25 — Новини. (К). 12.45
— «Молодіжна орбіта», (К).
13.30 — Музичний фільм «На
родний артист». (К). 14.25 —* 
Художній фільм «Поїзд в да
лекий серпень». (К). 16.00 — 
Тележурнал «Партійне жит
тя». (Львів). 16.30 — Для ді
тей. «Світличок». (Дніпро
петровськ). 17.05 — Кольорове 
телебачення. Художній фільм 
«Іду шукати». (К). 18.00 — 
Теленарис «Вірність». (Во- 
рошиловград). 18.15— Кольо
рове телебачення. «Поради 
лікаря». (К). 18.30 — Рекла
ма. оголошення. (К). 19.00 — 
Проірама «Вісті». (К). 19.30

— Кольорове телебачецш. 
«Земля людей». (К). 'Дк’ш
— «Па добраніч, діти!» (К). 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — «На ланах республі
ки». (К). 21.35 — Кол конове
телебачення. Концерт. (К). 
23.05 — Вечірні ііоііиіін. (К).
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