
к _ _

-——.------------------------------------~

ВІТАЄМО ВАС, ВИЗВОЛИТЕЛІ!

ДАЛДЮТЬСЯ ЧАСИ ГЮ-
ТО ЗДІЙСНЕННЯ, ста-

РІЮТЬ ВЕТЕРАНИ, ТА
ПАМ'ЯТЬ - ВІЧНО ЖИ
ВА.

МИ НАЗИВАЄМО ВАС
ПОІМЕННО. ТИХ, ХТО
СТОЯВ НАСМЕРТЬ в 
ЖОРСТОКІЇ! БОРОТЬБІ, 
ТИХ. ХТО ПРОНІС ПРА
ПОР ПЕРЕМОГИ. НА 
ЖИТТІ яких вчимося
ЖИТИ МИ. МОЛОДІ.

НАПЕРЕДОДНІ СВЯТ
КУВАННЯ 30 Р1ЧЧЯ ВИЗ-
В ОЛЕНИ Я УКРАЇНИ ВІД
НІМЕЦЬКО - ФАШИСТ
СЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ
К1 РОВ()І РАДЦІ ЗУСТРІ
ЧАЛИ СВОЇХ НАПЖА-
ДА Н11UІIX ГОСТЕЙ, ПО-
ЧЕСНИХ ГРОМАДЯН
МІСТ,А — І. О. САМЧУКА
І ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИ-
КА О. і. РОД1МЦЕВА. В
СІЧИ ї 1944-го, ВИЗВО
ЛЯЮЧИ ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР ВІД ОКУПАН
ТІВ, ВОНИ ПРОХОДИЛИ
ЙОГО ЗРУЙНОВАНИМИ
ВУЛИЦЯМИ. СЬОГОДНІ
РОЗКВІТЛЕ МІСТО 1 ио-
ГО ВД Я Ч НІ ЖИТЕЛІ
ПІДНОСЯТЬ ХЛІБ-СІЛЬ
ВИЗВОЛІ ІТЕЛЯМ. СЛА
ВА ВАМ, ГЕРОЇ!

М’ЯТІ НАРОДНІЙ... ВІД-
ПОДВИГ ЖИВЕ В ПА-

СВЯТО 
БРАТНЬОГО 
НАРОДУ

Трудящі Німецької Демократичної Республіки 
святкують 25-річчя першої в історії Німеччини со
ціалістичної держави робітників і селян. Разом з 
трудящими НДР ювілей республіки відзначають 
радянські люди, народи інших братніх країн.

У торжествах бере участь радянська партійно- 
урядоза делегація на чолі з Генеральним секре
тарем ЦК КПРС товаришем Л. І. Брежнєвим. Де
легація прибула в Берлін на запрошення Цент
рального Комітету СЄПН, Державної Ради і уря
ду НДР.

6 жовтня радянська партійно-урядова делегація 
поклала в Берліні вінки до пам’ятника жертвам 
фашизму і мілітаризму, до Монумента радян
ським воїнам, які віддали життя в боротьбі проти 
фашизму, за свободу і щастя народів, і до пам'ят
ника видатним діячам німецького революційного 
руху.

У палаці Нідершенхаузені Перший секретар 
ЦК СЄПН товариш Е. Хонеккер у теплій товари
ській обстановці вручив Генеральному секретаре
ві Центрального Комітету КПРС товаришеві 
Л. І. Брежнєву найвищу нагороду Німецької Де
мократичної Республіки — орден Карла Маркса.

Леонід Ілліч Брежнєв палко подякував Цент
ральному Комітетові СЄПН, Державній Раді і уря
дові НДР за таку дорогу для нього нагороду. 
Орден, який носить ім’я основоположника науко
вого комунізму, сназав товариш Л. І. Брежнєв, 
буде для мене високим надихаючим стимуло/л.

У другій половині дня відбулось урочисте засі
дання Центрального Комітету СЄПН, Державної 
Ради НДР, Ради Міністрів і Національної Ради На
ціонального фронту НДР, присвячене 25-річчю 
утворення Німецької Демократичної Республіки.

З великою промовою, присвяченою ювілеєві 
республіки, виступив Перший секретар ЦК СЄПН 
товариш Е. Хонеккер.

Потім з промовою виступив Генеральний секре
тар ЦК КПРС товариш Л. І. Брежнев. Його промо
ва була вислухана з великою увагою і не раз пе
реривалася палкими, тривалими оплесками.

(ТАРС).

З ІМЕНЕМ 
КОМСОМОЛЬСЬКОГО З’ЇЗДУ

Майже два роки, як в механоскладальному цеху 
№ 2 зав’язалося змагання між комсомольсько-моло
діжними бригадами верстатників, які очолюють Вік
тор Чалий та Петро Хондусенко. Вони борються за 
право носити високе звання колективів комуністичної 
праці, обидва достроково виконали план четвертого 
року п’ятирічки і зараз працюють в рахунок березня 
1975 року.

При відбитті підсумків за вісім місяців переможцем у за
гальнозаводському змаганні вийшов колектив Віктора Чало
го. Виробничий план тут виконали на 105,3 процента.

За високі трудові досягнення бригада верстатни
ків Віктора Чалого удостоєна права називатися брига
дою імені XVII з’їзду ВЛКСМ.

Л. СТЕПАНЮК, 
секретар комсомольської організації механо-, 
складального цеху № 2 Кіровоградського 
заводу тракторних гідроагрегатів.

Л ‘ЖОВТНЯ в міському Палаці 
“ культури імені Компанійця зібра

лися ветерани війни, молоді воїни, 
представники комсомольських орга
нізацій Кіровограда. Тут відбулась 
організована міськкомом партії, об
ласною організацією товариства 
«Знання» та військово-науковим то
вариством гарнізонного офіцерсько
го клубу військово-історична кон
ференція, присвяпепа 30-річчю виз
волення Радянської України від ні
мецько-фашистських загарбників. З 
доповіддю «КПРС — організатор 
перемоги радянського народу у Ве
ликій Вітчизняній війні» виступив 
начальник політвідділу облвіиськко- 
мату В. С. Самсонов. Про визвольні

Чергове засідання за круг
лим столом «Молодого кому
нара» було присвячене 30-річ- 
чю визволення Радянської Ук
раїни від німецько-фашистських 
загарбників. В розмові взяли 
участь ветерани Великої Віт
чизняної війни В. І. НЕРУБЕН- 
КО, І. Т. АРТЕМЕНКО. О. Д. 
СВИРИДОВ, В П. ПОВІИ- 
ЧУК, К. Г. КОЗИНЦЕВА, на
чальник політвідділу облвій- 
ськкомату В. С. САМСОНОВ 
завідуючий відділом пропа
ганди та культурно-масової 
роботи обкому ЛКСМУ І. КОС- 

І ТЕНКО, «червоні слідопити» з 
В шкіл Кіровограда, журналісти 
І обласної молодіжної газети. 
І (Закінчення на 2-й стор.).

ЙДУТЬ збори...

На фото: зустріч п> 
залізничному вокзалі.

Настала відповідальна пора в житті 
комсомольських організацій — звіти і 
вибори керівних комсомольських орга
нів. Бюро обласного комітету встанови
ло строки проведення звітно-виборної 
кампанії, згідно з якими у вересні — 
жовтні пройдуть 'збори в комсомоль
ських групах, цехових, бригадних, фа
культетських та інших’ організаціях на 
правах первинних і в жовтні — листопа
ді — в первинних комсомольських орга
нізаціях.

Звіти і вибори — подія великого зна
чення. Бо в цей час, насамперед, прово
диться огляд організованості, дисциплі
ни, діловитості її активності кожного 
комсомольця. Особливістю нинішньої 
звітио-яиборної кампанії е те, що вона 
проходить в обстановці високого трудо
вого і політичного піднесення радянсько
го народу, викликаного боротьбою за 
успішне втілення в життя історичних рі
шень XXIV з’їзду КПРС, прагненням 
достроково виконати плани визначаль
ного року дев’ятої п’ят,-річки. Т природ
но, що в центрі уваги зві-по-внборннх 
зборів, передусім, повинен бути глибокий 
і всебічний аналіз діяльності кожної 
комсомольської організації по мобіліза
ції молоді на виконання рішень XXIV 
з’їзду КПРС, XVII з'їзду ВЛКСМ, зав- 
дапь, висунутих у промові Генерального 
секретаря ЦК КПРС товариша Л. І. 
Брежнєва, привітанні Ш< КПРС XVII 
з’їзду комсомолу Тепер обговорюють на 
зборах питання участі комсомольської 
організації, кожного комсомольця в русі 
за комуністичне ставлення до праці, у

(Закінчення на 2-й стор.).Фото В. КОВПАКА.
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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ОГО ОБКОМУ АКСНУ

До 30-річчя визволення України 
від німецько-фашистських загарбників

СЛАВЛЯЧИ ПОДВИГ
бої за Радянську Україну, єдність 
фронту і тилу, всенародний парти
занський рух на території республі
ки розповіли науковці І. Т. Артемеи- 
ко, Л. О. ІЦирська, О. Ф. Нагор
ни#. «Бойовий шлях комсомолу Ук
раїни в роки Великої Вітчизняної 
війни» — така тема вистуду першо
го секретаря Кіровоградського мі
ськкому комсомолу М. Соколям-

ського. Про розквіт Радянської Ук
раїни в братній сім’ї народів СРСР 
говорив па конференції кандидат 
історичних наук А. А. Вогульський. 
Обласний військовий комісар П. П. 
Китаєв повів розмову про військо
во-патріотичне виховання радян
ської молоді «а героїчних прикла
дах воїнів у роки Великої Вітчиз
няної війни.

учасники бесіхJ4 ВОЙІІз ВОГНЮКАНОНАД
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вШз вогню канонад,
А* ААААЛАААгААА АААА АААА А АА-йАтАААлйА А А А

лінграда до Праги, брав участь 
в битві за Дніпро, за Кірово
град. Перед війною він на
вчався в Кременчуку. І коли 
почалися бої за місто його 
юності, комсорг Іван Артемен-

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.) 
ВОНИ з вогню канонад. Ко

жен з них пройшов важки
ми дорогами війни, несучи з 
собою корчагінський гарт і ви
соку вірність Вітчизні,

Комсомолець з Новоукраїн- 
Ки Олексій Свиридов став вій
ськовим моряком. В дні війни 
молодий офіцер служив на 
ёскадреному міноносці «Бес
пощадный»; Десятки знищених 
ворожих баз на рахунку екіпа
жу цього корабля, безперерв
ні рейси до Новоросійська. 
Капітан другого рангу у від
ставці Свиридов перше слово 
мовить про своїх бойових дру
зів.

— Світлом для мене стало 
життя мого товариша, ко
мандира міноносця «Безстраш
ного» Миколи Буряка. Він аи-

Гітлерівці схопили Костянтина 
і Раю Плотникових, в яких бу
ла наша явочна квартира. Але 
ЦІ прості радянські люди 
не виказали жодного з під
пільників, хоч знали, що після 

їх 
смерть, 
вмерли 

нас, жи-

катування 
чекає 
Вони 
заради 
вих.
Так, нам є з 
кого брати при
клад. З них, 
ветеранів вій
ни, наших бать
ків і солдатів, 
які постали в 
степу з граніт- 

постамен-

В. С. САМСОНОВ.

V.

йшов у море, взявши на борт 
свого сина Володю. Офіцери 
наполягали на тому, щоб юнга 
залишився на березі: «В повіт
рі ворожі літаки. Ми можемо 
не повернутись. А Володя ще 
зовсім юний, йому жити...». 
Буряк настояв: «Якщо я зали
шу на березі Володю, значить 
я но вірю в успіх нашого рей
ду. Якщо я не повірю — то й. 
весь екіпаж втратить надію. А 
ми дійдемо до Новоросій
ська...». За п’ятдесят миль мі
ноносець був пошкоджений. 
Але його гармати не замовка
ли. Група моряків, створивши 
суцільне кільце, пливла до бе
рега. І кожен по черзі підтри
мував Володю. Врятувалось 
четверо. Вони розповідали про 
загибель юнги і стійкість його 
батька.

Далі спогад про врятування 
екіпажу «Красный Крым»:

Пошкоджені були паливні 
труби. Корабель палав. А гру
па сміливців кинулась у во
гонь. По дві хвилини працюва
ли в задусі і полум’ї. І мужні

моряки, які досконало опану
вали свою спеціальність, лікві
дували пошкодження.

— Під час вечірнього нападу 
спалахнув набій до снаряду. 
Мить — і можуть вибухнути 
всі боєприпаси. Але знайшов
ся сміливець, який вхопив па
лаючий набій і кинувся з ним 
у море. Вибух — за бортом. 
Моряк загинув, але ціною сво
го життя він врятував сотні;

Підполковник у відставці О. І. 
Нерубенко в ті далекі буремні роки 
здійснив десятки пильотів на легко
му бомбардувальникові ПО-2. Але 
його зброєю були не бомби, а сло
ва. Знижуючись, комісар Нерубен
ко включав радіопередавач ( пере
конував німецьких солдат в їх 
неминучій поразці. «Вас послали 
калічити такі ж натруджені руки, 
як І ваші. Заради чорної ідеї. Зу
пиніться, одумайтесь, подумайте 
про життя своїх дітей...». А на 
окупованій землі наші радянські 
люди одержували з неба звістку 
про переможну ходу наших військ. 
І Василь Іванович ті дні згадує 
ке з найбільшим хвилюванням;

чи

О. Д. СВИРИДОВ,
— Мати солдата дізналась, що 

живі, що ми йдемо вперед, що 
перемагаємо. І в неї не гасла віра 
в паш світлий день.

Кіровоградець І. Т. Артемен
ко пройшов з боями від Ста-

МИ 
ми

ко першим прорвався на по
двір’я рідного інституту. Він 
вів у бій визволителів україн
ської землі. Нйні І. Т. Арте
менко — старший викладач Кі
ровоградського педінституту, 
кандидат історичних наук, веде 
велику краєзнавчу роботу.

— Про масовий героїзм на 
кіровоградській землі свідчить 
хоча б така цифра — тут, в 
степу, Героями Радянського 
Союзу стали 412 воїнів, в боях 
за Радянську Україну ці високі 
нагороди отримали близько 
4 тисяч бійців. Нашу область 
визволяли сини тридцяти на
ціональностей Країни Рад. Про 
них я завжди нагадую своїм 
вихованцям — про росіянина 
Шабанова, татар Шаймар
данова, Габдурахманова, про 
росіянку Аню Плеханову з на
шої 13-ї гвардійської дивізії, 
яка навіть з пораненням не 
пішла з поля бою на невелич
кому острові Каска, що біля 
Світловодська. Тоді зона ска
зала: «Поки не врятую остан
нього солдата, який стікає 
кров’ю, я залишусь тут».

Клавдія Григорівна Козинце
ва з шанобою дивиться на ор
дени бойового льотчика і ко
лишнього морського офіцераг

— Ви — наша гордість [ 
слава.

І розповідає про мужніх під« 
пільників, які боролись з фа
шистами в окупованому Кіро
вограді.

— Фашисти обмотували ко
лючим дротом наших активіс
тів і кидали в діжки з гарячою 
водою. Але ми не боялись 
тортур. Клеїли листівки, йшли 
з донесеннями до партизанів.

Пропаганда 
подвигів наших 
визволителів . — 
найголовніше в 
роботі з військо
во - патріотичного 
виховання молоді, 
підкреслює В. С. 

Самсонов. — Майбутні воїни мають 
знати досконало історію .минулої 
війни, вони повинні глибоко засвої- 
ти військово-технічні знання. Тіль
ки сильна духовно і фізично люди
на. з почуттям високого патріотиз
му, озброєна наукою, може вийти 
переможцем. Чули, моряки вряту
вали есмінець, в полум’ї врятували. 
Але мало було патріотизму, відваги 
і мужності. Треба було ще й бути 
майстрами військової справи, доб
рими спеціалістами. Звідси і 
подвиг.
ТІ ІД час розмови за редак- 
** цінним столом ще раз 
з'ясувалось, що ефективність 
о нашій роботі з військово- 
патріотичного виховання моло
ді не завжди висока.

— У Долинському районі 
багато допризовників не мо
жуть скласти залік з фізичної 
та військово-технічної підго
товки. Навіть фіналісти гри 
«Зірниця» не завжди викону
ють нормативи комплексу 
гпо.

— В Ульяновському районі 
ще й донині не можуть орга
нізувати по-новому проводів 
до армії.

ж

— Ми славимо воїна-героя, який 
кинув свій палаючий літак на воро
жу машину, який затулив своїм ті
лом амбразуру дзота. У них — зір< 
ки Героїв. А є сотні солдатів без 
золота Зірок. Але вони теж герої — 
бо пройшли тисячі кілометрів, в 
честю виконуючи свій святий обо
в'язок, були вірні присязі і Вітчиз
ні. Скажімо про них слово, одкрий
мо їх біографії синам. Бо подвиг 
був масовий, подвиг вершили міль
йони.

— Ти знаєш все про героя-земля
ка. А чи відомо тобі все про орде
ни і медалі рідного батька, ч.ч мо
жеш ти розповісти про дороги вій
ни колишнього фронтовика, який 
живе в сусідньому будинку? Вивчи 
його бонову біографію і розкажи 
про неї своїм ровесникам.

— Надмогильні плити з іменами 
полеглих. А є й такі, де лише одні 
зірки — без імен, Тут поховані не
відомі солдати. В післявоєнні роки 
з допомогою військових комісаріа
тів, краєзнавців, слідопитів тільки 
на Кіровоградщнні встановлено 
імена більше, як 1400 воїнів. Пошук 
продовжується... А яке твоє місив 
в ньому поході?

Ці слова ветеранів, наших 
наставників звернені до нас, 
комсомольців і молоді, студен
тів, піонерів і школярів.
II А українській землі — свя< 
■* то. 30-річчя визволення на
шої республіки від німецько« 
фашистських загарбників від« 
значає весь радянський народ, 

— Ми, ветерани війни, з по
двійною радістю, — завершую-

К. Г. КОЗИНЦЕВА.

ЙДУТЬ ЗБОРИ...
ЕЯ

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.). 
здійсненні завдань по прискоренню на
уково-технічного прогресу, підвищенню 
продуктивності праці і ефективності гро
мадського виробництва, в масовому по
ході за високу якість робіт, за право бу
ти сфотографованим біля Прапора Пе
ремоги.

Обласна комсомольська організація 
прийшла до звітів і виборів організацій
но і політично зміцнілою. За час, іцо ми
нув після обласної комсомольської кон
ференції, в її лави; прибуло поповнен
ня — 12 345 юнаків і дівчат. Гордість 

. викликає і той факт, що близько 80 ти
сяч членів Спілки створюють сьогодні 
матеріальний достаток країни.

За рахунок укрупнення господарств, а 
звідси й об'єднання комсомольських ор
ганізацій, у пас дещо зменшилась кіль
кість первинних комсомольських органі
зацій, і сьогодні вона складає 2043. Од
нак, в ході звітно-виборної кампанії при
ведено структуру комсомольських орга
нізацій у відповідність з вимогами Ста
туту ВЛКСМ. Внаслідок цього зросла 
кількість групових, бригадник і цехових 
комсомольських організацій.

• Звітно-виборні збори грунтовно роз
глядають хід виконання взятих колек
тивних і особистих зобов'язань, розроб
ку і прийняття молодими трудівниками 
Області напружених зустрічних планів 
|іа завершальний рік п'ятирічки. Облає«, 
пим комітетом, міськкомами і райкома
ми комсомолу, первинними комсомоль
ськими1 організаціями розгорнуто дійове 
соціалістичне змагання серед“ молодик-

трудівників, комсомольсько-молодіжних 
колективів. 8 таких бригад вже викопа
ли п’ятирічні плани, 367 молодих вироб
ничників завершили в нинішньому році 
особисту п'ятирічку.

Напруженим був визначальний рік і 
для наших хліборобів. Цс був екзамен 
на мужність, вміння ефективно викори
стовувати сучасну техніку, чітко і пра
вильно організовувати свою роботу. 
Близько п’ятисот молодих комбайнерів 
активно включились у боротьбу за приз 
газети «Молодий комунар» «Кращому 
молодому женцю Кіровоградщини». Во
ни продемонстрували зразки комуністич
ної праці. Яскравий доказ тому — тру
довий ентузіазм на нинішніх жнивах, 
вінцем якого став понад 15-тисячний 
ужинок Миколи .Панкратова з Долин- 
ського району.

Більше як півтори тисячі молодих 
доярок беруть активну участь в облас
ному соціалістичному змаганні за трити
сячні надої молока.

Члени комсомольсько - молодіжної 
тракторної бригади колгоспу імені Шев
ченки Новоукр пінського району зверну
лися до всіх молодих механізаторів КР 
ровоградщіши із закликом: план визна
чального року — достроково. Цю іні
ціативу, як і ряд інших цінних починань, 
вже підтримали па звітно-виборних збо
рах в комсомольських групах, цехових, 
бригадних, відділкових організаціях.

Під час звітів і виборів- актуальною, е- 
турбота про добір комсомольських, кад-. 
рів і активу у відповідності з рішеннями 
XVII з’їзду ВЛКСМ,. Слід турбуватись

&

В. І. НЕРУБЕНКО.

чи розмову, мовив наш зем
ляк, полковник у відставці 
В. П. Псвійчук. — Бо всюди 
обновй. За роки після війни 
країна стала знову молодою, і 
височать обеліски — пам'ять 
живим 1 безсмертним. їду з 
своїми друзями на місця боїв. 
Всюди на плитах пам’ятників 
квіти. І йдуть сюди наші сини, 
Ні, не даремно пролилась кров 
в боях з ворогом, Бо найви
ща шана народу — солдатам 
другої світової, І є ті, хто впев
нено несе наш прапор.

Редактор газети «Молодий 
комунар» В. О. Погрібний, 
розповівши гостям про роботу 
молодіжних журналістів у пи
танні військово-патріотичного 
виховання, відзначені наступ
ної знаменної дати, щиро по
дякував ветеранам за хвилюю
чі розповіді.

фото В. КОВПАКА,

про збільшення числа молодих комуніс
тів, що працюють у комсомолі. Із зрос
танням партійного ядра пов'язане даль
ше зміцнення всіх ланок Спілки, удоско
налення стилю комсомольської роботи. 
Нині під керівництвом партійних органі
зацій дієво використовують активність 
молодих комуністів і в штабах «Комсо
мольського прожектора», в системі ком
сомольської політосвіти.

В кожній міській, районній комсо
мольських організаціях відбулися семі
нари секретарів первинних “комсомоль
ських організацій з питань проведення 
звітно-виборних зборів, На обласному 
семінарі заворгів і завідуючих сектора
ми обліку членів ВЛКСМ в центрі уваги 
стояли питання організації і проведення 
звітно-виборних зборів, звірки лав 
ВЛКСМ.

В ході звітно-виборної кампанії на 
чергу дня погрібно винести питання об
міну комсомольських документів у 1975 
році. Вже сьогодні кожна комсомольська 
організація повніша дбати про те, щоб 
зустріти цю важливу організаціі’шо-полі- 
тичну подію аіггивною, зміцнілою.

Слід широко повести мову про роботу 
в напрямку розгортання’руху наставни
ків, яка потребує діяльної участі в цьо
му комсомольських організацій.

Важливе місце в ході звітно-виборної 
кампанії мають зайняти проблеми шеф
ства комсомолу над найважливішими 
ділянками народного господарства. В 
першу чергу — направлення молоді за 
комсомольськими путівками на ударні 
будови, у тваринництво, сільські профе
сійно-технічні училища.

Обком комсомолу чітко контролює хід 
звітно-виборної кампапії. Результати 
переконливо свідчать, що там, де звітно- 
виборні комсомольські збори, готувалися 
всіма комсомольцями організації, там, 
де вони пройшли по-діловому, цікаво

стан справ хороший. На сьогодні звіту
вали про закінчення звітно-виборної 
кампанії в групах — Знам’янська міська. 
Новоукраїнська, Ульяновська, Бобри- 
нецька та інші районні комсомольські 
організації, в бригадних, цехових, від- 
ділкових комсомольських організаціях 
на правах первинних — Знам’янська мі
ська, Ульяновська, Голованівська район
ні організації.

Зволікають з проведенням звітно-внч 
борної кампанії Олександрійська міська, 
Кіровоградська, Устлнівська, Онуфріїв« 
ська районні комсомольські організації. 
Саме нині необхідно наголосити на 
здійснення заходів по виконанню кри
тичних зауважень і пропозицій ком
сомольців у стислі строки після прове
дення зборів.

Вміло проведені збори дають великий 
заряд активності кожному комсомоль
цеві, вони є знаменною віхою в житті 
комсомольської організації. Тож коміте
ти комсомолу повинні регулярно аналі
зувати і оперативно впливати на хід 
звітно-виборної кампанії, не допускати 
безпідставного перенесення зборів.

Результатом їх повинні стати глибоко 
продумані рішення, які б дязначали 
перспективу в роботі на повий період, 
конкретні плани практичних заходів в 
урахуванням всіх недоліків і узагалі»« 
пенням критичних зауважень.

Саме такий підхід до підготовки і про« 
ведення звітно-виборної кампанії дозво
лить комсомольському активу зміцнити 
свої організації, мобілізувати юнаків та 
дівчат па виконання рішень XXIV з’їзду 
К’ПРС, XVII з'їзду ВЛКСМ, планів де- 
в ятої п ятирічки.

А. ОМЕЛІН. 
завідуючий відділом комсомоль
ських організацій обкому ЛКСМ 
України, 4 :
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Німецька Демократична Республіка святкує чверть віку. ЗАПРОШУЄ „СЛАВУТИЧ“
На «туристську базу «Славутич» приїздять трудівники степової Кіровоградіцини, 

туристи з усіє» республіки.'Близько 300 відпочиваючих приймає база за десятиден
ними путівками. Крім мандрівок містом, на берег моря, крім організації відпочинку 
на ігрових майданчиках і в клубі бази, працівники «Славутича» влаштовують походи 
і екскурсії за межі Світловодська і району. Нині більшість заходів присвяченії 
30-річчю визволення Радянської України від німецько-фашистських загарбників. Ту», 
ристи зустрічаються з ветеранами війни, героями-зомляками, визволителями Кіро- 
воградщини. На одному з вечорів бойової слави виступив учасник боїв за Оскол і 
Кіровоград В. М. Євтюхін, лекцію «Безсмертний подвиг молоді України» прочитав 
для туристів полковник у відставці К. ф. Мартиненко.

Під час мандрівки на теплоході «Б. М. Суровцев» екскурсовод М, О. Данченко 
повів розмову про бої на берегах Дніпра, потім про Героя Радянського Союзу 
Б. Суровцева, який вже поранений закрив своїм тілом пробоїну п борту теплохода 
і не дав фашистам потопити його. г

Захоплюючі екскурсії здійснили туристи «Славутича» в Київ, Одесу, Полтаву» 
Кременчук.

О. БЛИНОВ, 
наш громадський кореспондент.

ІМЕЦЬКІЙ Демократичній Республі
ці — чверть століття. Важко пере

дати словами різнобарвність святкового 
»брання, яким прикрашена в ці дні Ні
мецька Демократична Республіка. Цс і 
•герконі стяги робітничого класу, і иаціо- 
бальні триколірні прапори з гербом пер
шої на німецькій землі* соціалістичної 
держави, і величезні транспаранти, на 
яких часто повторюється слово «друж- 

німецькою і російською мовами.

НДР: ЧАС
МОЛОДОСТІ 
І ДЕРЗАНЬ 

Ювілейна цифра «25» виведена на кри
хітних прапорцях, якими розмахують 
на. прогулянках малюки з дитячих сад
ків, і на величезному голубому фасаді 
берлінського готелю-хмарочоса «Штадт 
Берлін».

Республіка німецьких робітників і се
лян урочисто відзначає свій 25-й день 
народження. В барвистому вбранні бер
лінських вулиць і площ нерідко можна 
зустріти плакат з написом «НДР — це 
ми». На ньому можуть бути зображені 
робітник або селянка, юнак або дівчина 
в синій сорсчці Спілки вільної німець
кої молоді, або зовсім юний громадянин 
республіки в піонерському галстуку. 
Створення НДР було справою всіх тру
дящих. Усі вони кровно заінтересовані в 
її дальшому розвитку і зміцненні.

Рівно чверть століття тому па факель
ний похід вулицями Берліна вийшло 200 
тисяч хлопців і дівчат у синіх сорочках 
з емблемою сходячого сонця на рукаві. 
Вони вітали Республіку німецьких робіт
ників і селян, яка щойно народилася. 
«Ми клянемось у вірності НДР, бо вона 
хоче принести і принесе молоді мир і 
краще життя».

Юність нової Німеччини додержала 
своєї клятви. На її трудовому рахунку 
— будівництво першого соціалістичного 
міста НДР — Ейзенхюттенштадта з йо
го металургійним комбінатом «Ост». В

її послужному списку — такі будови со
ціалізму, як Ростоцький морський порг, 
хімічний велетень сШварцс Пумпе», юне 
місто хіміків Галленойштадт, комбінат 
«Шведт», розташований в кінцезому 
пункті нафтопроводу «Дружба», довжи
на якого понад 5 тисяч кілометрів.

Ювілей молодь зустрічає під лозунгом 
«В дусі заповітів Ернста Тельмана від
дамо всі сили справі зміцнення НДР, на
шої Соціалістичної Вітчизни, справі по
глиблення братерської дружби з Радян
ським Союзом та інїшіми країнами на
шої співдружності, міжнародної анти
імперіалістичної солідарності!»

Ще в січні молодіжна Спілка рес
публіки виступила зачинателем ініціати
ви «НДР — 25».

Вона передбачає небувалий розмах со
ціалістичного змагання серед робітничої, 
селянської, студентської і учнівської мо
лоді, розширення політичної самоосвіти, 
насамперед, через «гуртки молодих со
ціалістів», різке збільшення кількості 
трудових колективів^ які борються за по
чесні звання «Колектив соціалістичної 
праці» і «Колектив імені німецько-ра
дянської дружби».

Напередодні свята по всій республіці 
пройшли «Дні готовності». Молодь ра
портувала про свої успіхи у праці і на
вчанні, про свої братерські зв’язки з Ле
нінським комсомолом і молодіжними 
спілками інших соціалістичних країїі, про 
акції солідарності з народами В’єтнаму, 
Чілі» арабських держав, про підготовку 
до грандіозного факельного походу, який 
відбувся в столиці НДР увечері 6 жовтня.

Зроблено в цьому ювілейному році ба
гато. Сотні мільйонів марок одержало 
додатково народне господарство НДР в 
результаті кампанії СВНМ за економію 
сировини і матеріалів. Як показали огля
ди творчості молодих новаторів, вина
ходи’і раціоналізаторські пропозиції мо
лодих ентузіастів дадуть можливість зе
кономити ще багато мільйонів марок. 
Протягом року проведено десятки теп
лих, дружніх зустрічеіг з радянськими 
комсомольцями, які приїздили в НДР на 
поїздах дружби. Ще більше зросла роль 
молоді в усіх галузях життя. І юне по
коління юної республіки з повним пра
вом і па весь голос говорить сьогодні; 
«І-ІДР — це ми!»

А. ГРИГОР’ЄВ (кор. ТАРС).
Берлін.

Палата
«Хворі у вікна дивляться...» 

Віталій Коротич.

Вікна — розчинені душі, 
Настіж бліді обличчя.
В них я дивитись мушу.
Мовчки бороть протиріччя.
Мушу заходити в горе,
З нього виходити — з боєм
І усміхатись бадьоро

Навіть приреченим хворим.
Мушу заходити завжди
В світ, г.і на що не схожий,
Де щомога неправда, 
Правда убити може.
В вікна каштан крислатий 
Сяєво ллє зелене.
Дивиться перша палата.
Сама найперша — в мене.
Як би прожити довше,
Як би додати віку...
Тихо! іде иайздоровший.
І найхворішпй — лікар.

Анатолій КРИМСЬКИЙ,
с. Трнліси Олександрійського району.
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Липи Берліна були свідками багатьох Істо
ричних подій міста. Вони пам’ятають всі мі
тинги і демонстрації, які відбувались на цій 
площі. От і цього року поїзди привезли з усіх 
Кінців Країни та з-за кордону учасників, при
свяченої пам’яті жертв, закатованих фашиста
ми, демонстрації, яка відбулась 8 вересня 1974 
року. Пам’ятають липи на площі і події, 
яааіязаці з історією робНяичотд руку. Володи
мир і.туПч Ленін вивчав тут, в колишній Коро

лівській бібліотеці, марксистську літературу. 
Зараз про це нагадує меморіальна табличка 
біля центрального входу та живопис по склу 
в найбільшому читальному залі в повій спору
ді університету ім. Гумбольдта.

На фото вторі: демонстрація, присвяче
на пам’яті жертв фашизму в Берліні; м. Бер
лін. Цёнтр міста.

Фото а журналу «ФРАЙЄ ВЕЛЬТ».

ПЕРШИЙ
Дітям, по суті, все од

но — перший рік викла
дає їх* вчитель, чи двад
цять п’ятий: для них він 
просто вчитель, новий 
учитель, і вони випробо
вують його силу, щоб раз 
і назавжди визначити, чи 
потрібно навчатися пред
мету, чи ні. Діти добрі, 
але слабкого вчителя во
ни можуть мучити, виво
дити з себе, всіляко допі
кати йому.

Діти випробовують вчи
теля на міцність — і так 
само колеги його, від ди
ректора і завуча починаю
чи, всі дивляться випро
бовуюче, асі думають про 
одне: «Тримає перший
учитель клас? Чи не три
має?» Найглибші знання 
колишнього інститутсько
го відмінника на перших 
порах мало кого цікав
лять, і всі його здібності 
також.. Все добре, але 
спочатку одне питання: чи 
вміє він тримати клас?

Ох, ці муки новачка, це 
прокляття «тримати»
клас! Всі підвалини педа
гогіки забуваються, вся 
гуманність кудись відлі
тає, всі Пссталоцці і Пи- 
рогови миттєво вилітають 
з пам’яті, як тільки вини
кає подвійний тиск — з 
боку дітей, які також, зда
ється, хочуть, щоб їх 
«тримали», і з боку ко
лег, які дивляться на тебе 
випробовуюче: «Чи три
має? Чи витримає?». По
двійний цей тиск зломить, 
кого завгодно. Ніколи в 
житті голосу не підвищу
вав — і раптом кричиш. 
Ні на кого зла не тримав 
— тепер ображаєшся на 
нетямущих дітлахів. Ніко
го пальцем не зачепив, 
а тут відчуваєш’ бажання 
схопити за комір і виста
вити з класу... Зневажав 
ябед — і сам мстиво пи* 
шеш ябеду батькам на їх 
сина, чи відсилаєш з уро
ку, — до директора. Все а 
ім’я того, щоб «тримати» 
клас, бо ж тиск з усіх бо
ків не припиняється ні на 
мить: тримай клас, три
май! І допомоги немає і 
не може бути нізвідки. 
Хоч в усі щоденники під
ряд запиши зеленим і 
червоним чорнилом: «Ваш 
син погано поводить себе 
на уроках географії, про
шу вжити заходів» — ста
новище на уроці геогра-

Продовженяя. Початок в 
номері за 5 жовтня.

КЛАС УЧИТЕЛЯ
фії не покращиться ні на 
йоту.

То що ж робити, якщо 
клас все-таки не вдається 
«тримати», звідки прийде 
допомога?

її можна знайти тільки 
у власних духовних силах.

Досвідчені вчителі, від
відавши ваші уроки, да
дуть чимало ділових по
рад, скажуть: «Не треба 
так метушитися... Би не
правильно ставите оцін
ки... Не говоріть надто го
лосно... Дочекайтесь ти
ші, перш ніж почати пояс
нення...»

Прислухаємося до цих 
порад, приймемо їх з 
вдячністю, ні в якому ра
зі не будемо думати, ніби 
ми й самі все уміємо. В 
перші роки роботи гор
дість доводиться ховати 
подалі. Не до гордості 
тут. У всіх інших професі
ях людину спочатку при
значають на невисокі по
сади, потім вона поступо
во робить кар’єру — від 
майстра до начальника 
цеху, від молодшого на
укового співробітника до 
старшого, від підручного 
до горнового. Тільки ви
пускників педагогічних ін
ститутів призначають од
разу з першого дня на 
найголовнішу і найвідпо
відальнішу посаду — учи
теля, і в перший же день 
роботи кар'єра його фак
тично завершена і зроб
лена.

Але, не дивлячись на 
це призначення, внутріш
нє почуття підмайстра 
варто якийсь час зберіга
ти. Так буде справедли
віше.

Будемо прислухатися до 
всіх порад, будемо почу
вати себе підмайстрами. 
Але все ж нам ні на ко
го покластися в класі, 
окрім, як на себе, на на
ше прагнення навчити і 
прагнення виховати. Ось в 
чому наша допомога і 
підтримка!

Хоча за всіма законами 
тримати клас треба саме з 
перших днів, (а то, вва
жається, розпустиш), на
беремось терпіння. Коли 
є прагнення навчити і ви
ховати, воно рано чи піз
но приведе до нормаль
ної робочої дисципліни в 
класі. Але, якщо вчитель 
повністю віддався праг
ненню тримати клас, то 
йому ні на що сподіва
тися. ; ' і.

Нохай діти випробову

ють нас, як можуть, нехай 
навколо всі скрушно по
хитують головами: «Не 
вправляється...», не^ай ко
жен урок призодить нас 
на грань відчаю — не 
піддамося. Будемо дума
ти про одно —- як назчи- 
ти дітей географії, мате
матики чи хімії, навчити 
всіх,.. Тому що обов’язок 
вчителя — не хвилинний. 
Він полягає не о тому, 
щоб сьогодні дати урок. 
Не уроками ззітус вчи
тель перед життям, а лю
дьми — учнями своїми.

Від того, що кожну ди
тину навчає багато вчи
телів, інколи здається, що 
я, вчитель, ніби ці за ко
го не відповідаю, тому, 
що мій вклад у навчання 
даного учня, не такий, вже 
й великий — одна десята, 
коли не двадцята части
на... От і виходить, що лю
дина навчається в школі 
десять років, а все вона 
«нічия», нічиє вчительське 
серце не прикипіло до 
нього. Але ж є люди, які 
можуть лишити незабутній 
слід на все життя при од
ній зустрічі з ними! Ось 
ідеал учителя: коли на
віть кілька уроків, які він 
дас, змушують дітей на
завжди полюбити науку... 
Але цього ідеалу досягти 
неймовірно важко.

Наберемось терпіння. З 
педагогіці немає стандар
ту на вчителя. Якщо ви 
м’яка й лагідна людина, 
ви не можете за один 
день змінитися. Доброта і 
м’якість ніколи не зава
жали вчити дітей. І якщо 
ви людина рішуча, швид
ка на поступки, гаряча, — 
ви також відразу нічого 
з цим не вдієте.

Характер людини не 
Змінюється від того, що 
доля закинула його а клас 
учителем, і він тепер має 
бути таким-то й таким-то. 
Ало будь-який характер, 
можна «пристосуйати» до 
роботи в класі. Будемо ви
ховувати дітей — неквап
ливо, не раптом, переви
ховуватись самі, будемо 
прагнути навчити — і все 
само прийде в норму, і 
навіть не помітимо, як 
про нас почнуть говори
ти: «Ти глянь! Молодий, о 
як тримає клас!»

А аи й не думали про 
те, тримаєте ви клас, чи 
не тримаєте...

С. СОЛОВЕЙЧИК.
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И
соті 190 сантиметрів подолав курсант 
Валерій Бслт.нннов. Не мав собі рівних 
у штовханні ядра Володимир Носко. 
Його снаряд пролетів ІЗ метрів 32 сан
тиметри.

Спартакіада, у якій візьмуть участь 
близько 900 майбутніх авіаторів, прохо
дитиме в два етапи, її фініш — наступ
ного року.

ФУТБОЛ

ПЕРШІСТЬ ЗАВОДУ
СПАРТАКІАДА 
МАЙБУТНІХ
АВІАТОРІВ
Стартувала V спартакіада Кіро

воградського льотно-штурман
ського училища, яка проводиться 
за програмою VI літньої Спарта
кіади народів СРСР і присвячена 
30-річчю Перемоги радянського 
народу у Великій Вітчизняній вій
ні. її девіз: «Готовий до праці й 
оборони СРСР». До програми 
входять поєдинки з одинадцяти 
видів спорту: легкої атлетики, во
лейболу, баскетболу, футболу, 
настільного тенісу, кульової 
стрільби, плавання, спортивної 
гімнастики, шахів, кросу та бага
тоборства ГПО.

Першими в боротьбу вступили легко
атлети. Фінітну стрічку з бігу на 100 
метрів за 11 секунд перетяв Анатолій 
Лоьтіонов. Планку, встановлену на ви-

Вже стало традицією, щороку 
проводити першість Кіровоград
ського заводу тракторних гідро
агрегатів з футболу.

В цьогорічних змаганнях, які 
проходили на стадіоні спортивно
го клубу «Зірка», брали участь 
дев’ять команд колективів фіз
культури цехів і відділків під
приємства.

Добре провели всі поєдинки 
представники другого цеху, які 
завоювали звання чемпіонів 1974 
року. їм вручено перехідний ку
бок і грамоти заводської ради 
ДСТ «Авангард».

(бо наприкінці сезону про інші якості 
гри аутсайдерів говорити, в принципі, 
зайве) почалася зразу ж, без поперед
ньої розвідки. Цікавого малюнку гри 
іак і не з'явилося в діях футболістів. 
Важка чорнова 
очок заступила 
вого футболу.

Кіровоградці 
настирливіше, 
взяв па себе В. 
середина поля стала ареною позиційної 
боротьби, де перевага була иа боці гос
подарів. Та старанність футболістів 
зводилася нанівець, коли вони набли
жалися до воріг. Захисники гос
тей, здебільшого, виявлялися перемож
цями двобою, в іншому випадку удари 
були неточними. Запам’ятався сильний 
удар М. Латиша на Г>2-й хвилині. 
Штанга врятувала гостей від неприєм
ностей. Кілька гострих моментів ство
рили авангардівці. Та чітко зіграв во
ротар Стрижснський. На жаль, за три 
хвилин:« до кінця матчу, ного помилка 
призвела до взяття воріт. Гол забив 
Завальиюк. Господарі поля залишили 
поле переможеними — 0:1.

робота по добуванню 
собою риси првваб.іи-

атакували швидше і 
Організацію наступу 
Сак, і, в значній мірі,

м. сомов.

Т/СВОЯ 
ГАЗЕТА*. 
МОЛОДШІ

«
Обидві команди — майже поруч в 

турнірній таблиці. «Зірка» займала 
сімнадцяту сходинку, тернопільці — 
дев’ятнадцяту. Тож обоє спрагло від
чували нестачу очків. Боротьба за них

У колективах фізкультури Світловодська класична бороть
ба — один з наЛпопулярніших видів спорту. Спортзал нового 
Палацу спорту став ареною поєдинків провідних борців 
міста.

Фо о л. БУДУЛЛТЬЄІИ.

ПОГОДА
В ЖОВТНІ

Порівняно з вереснем, в 
жовтні значно знижується тем
пература повітря і збільшує
ться кількість днів з туманами. 
В першій декаді відбувається 
перехід середньодобової тем
ператури повітря через плюс 
10 градусів, а наприкінці міся
ця — через плюс 5 градусів в 
бік похолодання.

Який жовтень передбачає
ться цього року?

Середня місячна температу
ра повітря — 5—7 градусів (на 
1—2 градуси нижче норми). 
Місячна кількість опадів 36—40 
міліметрів (близько норми).

В другій п'ятиденці переважати
ме значна хмарність, місцями дощ, 
туман; в першій декаді буде холод
но, температура повітря вночі зни
жуватиметься від 3—7 градусів теп
ла до 0—5 градусів морозу, вдень 
від 13--17 градусів до 3—7 градусів 
тепла.

В другій декаді — мінлива хмар
ність, на початку і в кінці декади 
місцями дощ; температура повітря 
вночі 3—7, вдень 7—13 градусів, на
прикінці декади зниження темпера
тури вночі до 1—5 градусіи морозу, 
вдень до 2—7 градусів тепла.

В третій декаді переважати
ме мінлива хмарність, без опа
дів, місцями туман; підвищен
ня температури повітря вночі 
до 2—7 градусів, вдень до 
10—15 градусів тепла.

Вітер протягом місяця — 
південний та північно-західний,. 
5—10 метрів на секунду.

О. ЖАРИКОВА, 
агрометеоролог ГМ Б 
м. Кіровограда.

Триває масова передплат 
на газети і журнали на 1975 рік.

Як показують останні оперативні дані, на ЗО вересня 
в містах і селах області молодіжна газета «Молодий 
комунар:; передплачена в кількості 19 933 примірників, 
що становить 33,6 процента від січня 1974 року.

Порівняно з відповідним періодом минулого року 
«Молодого комунара» передплачено більше у Іїовоукра- 
їнському районі — па 600 примірників, Зпам’яиському — 
на 481, Новомиргородському — на 474, Світловодсько- 
му — на 472, Добровеличківському — на 241 і місті Кі
ровограді — иа 212 примірників.

Проте, в окремих районах — ГайворопськомудГоло- 
ванівському, Маловисківському та Онуфріївському кіль
кість розповсюджених примірників обласної МОЛОДІЖНОЇ 
газети дещо менша, ніж була у минулому році на 
дату. Так, у Голованівському районі цей показник ста
новить мінус 57. Маловисківському — мінусї52 при
мірники. ,: •,! . : Ч»

Уже стало доброю традицією вважати жовтень удар
ним місяцем ііо розповсюдженню періодичних • .віщань. 
Тож на місцях цю роботу треба організувати так, щоб 
до Жовтневих свят, в основному, всі юнаки і дівчата, 
учнівська молодь були забезпечені потрібними їм газе
тами і журналами.

ХІД ПЕРЕДПЛАТИ НА ГАЗЕТУ 
«МОЛОДИЙ КОМУНАР» НА 1975 РІК

(етапом на ЗО вересня 1974 р.)

Міста, райони

Вільшанський 
Новомиргородський 
Компаніївський 
Новоукраїнський 
Світловодський лУ 
Устипівський 
Знам’янськнй ' 
Добровеличківський 
Кіровоградський (район) 
Маловисківськнй 
Олександрійський ’ * 
Новгородківськин
Долинськии
Бобрннецькпн 
Ульяновський 
Петрівський 
Кіровоградський МК 
Олександрія (місто) 
Онуфріївський 
Голова нівськнн 
Олександрійський (район) 
Гайворонський 
Новоархаигельський

я

*7А~
І вівторок

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 - 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Мовний. (М). 9.30 — «Вогни
ще». (М). 10.00 — «Пісня да
лека і близька». (М). 10.30 — 
Кольорове телебачення. «У 
івіті тварин». (М). 11.30— Фо- 
тохвилянка. (К). 11.35 —
«Шкільний екран» для учнів 
10 класу. «Образ комуніста в 
ініраїнськіи радянській літе- 
Іатурі». (К). 12.15 — Худож-
ій фільм «Людина, що при

йшла після бабусі». (К). 15.35 
— Кольорове телебачення. Те
левізійні документальні філь
ми. (М). 16.00 — Для дітей. 
«Календар малечі». (До
нецьк). 16.30 — «Запрошуємо 
На пісню». (Ужгород). 17.00 — 
>На головних напрямках п’я
тирічки». (К). 17.15 — «Вечір 
Й робітничому клубі». (Хар
ків). 14.00 — Новннн. (М). 
<8.15 — Кольорове телебачен
ня. «В кожному малюнку — 
соице». (М). 18.20 — «Маоїзм 
— ідеологія і практика». <М). 
19.00 — Інформаційна програ
ма «Вісті». (К). 19.30 — «Це 
справа кожного--. (М). 19.45 — 
Кольорове телебачення. Впер
ше иа екрані художній фільм 
«Золотий ганок». (М). 21.00

—’ Інформаційна програма 
«Час». (М). 21.30 — «Назби
рай мені росн». Концерт. (Кі
ровоград). 21.55 — Інтербачен
ня. Міжнародна зустріч з хо
кею: ЧССР — Канада. Тран
сляція з Чехословаччлни. По 
закінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.00 — 
М. Горький. «На дні». Літера
турна передача. (М). 16.30 —
«Нариси історії вашої Бать
ківщини». (М). 17.00 — «Об’єк
тна». (М). 17.30 — «Дітям про 
звірят». (Ленінград). 18.00 — 
Реклама, оголошення. (К). 
18.30 — «Піонерська естафе
та». (Одеса). 19.00 — Інтерба
чення. Концерт з Тбілісі. (М). 
19.Я0 — Концерт народного ар
тиста Сергія Козака. (К). 20.15 
— До 30-річчя визволення Ра
дянської України від німець
ко-фашистських загарбників. 
Телефільми. (К). 20.40 — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Кольорове телебачення. Ху
дожній фільм «Любов Яро
ва». (К). 23.15 — Вечірні но
вини. (К).
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ПЕРШ/Х ПРОГРАМА. 9.05 - 

Кольорове телебачення. Рай
кова гімнастика. (М). 0.20 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «В Москов
ському зоопарку». (М). 10.00— 
Кольооове телебачення. Ху
дожній фільм «Золотий га
нок». (М). 11.10 — Новини.
(К). 11.25 — Музичний ан
тракт. (К). і 1.35 — «Шкільний 
екран». Історія для учнів 10 
класу. (К). 12.10 — Телефільм 
«Нічний сеанс». (К). 12.5.5 -*

СЕРЕДИ

«Сонячне коло». (К). 13.40 — 
«Екран дружби». (К). 16.10 — 
«Правофлангові колективи 
п’ятирічки». (Львів). 16.55 — 
Для дітей. «Сонечко». (Оде
са). 17.25 — Науково-популяр
на програма «Інтеграл». (К). 
18.00 — Новини. (М). 18.15
— Кольорове телебачення.
«Веселі нотки». (М). 18.30
— Програма Тувинської теле
студії. (М). і9.оо — Інформа
ційна програма «Вісті». (К).
19.30 — Телеспектакль. (М). 
21.00 — Інформаційна програ
ма «Час». (М). 21.30 — Кольо
рове телебачення. Продовжен
ня телеспектаклю. (М). 22.45
— Першість світу з шахів. 
(М). 23.00 — Новннн. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.30 - 
Літературна передача. (М).
16.30 — «Наука — сьогодні».
(Кишинів). 17.00 — Кольорове 
телебачення. «Однп за всіх, 
всі за одного». (Ленінград). 
18,00 — «Сьогодні з вами поет 
М. Бажай». (К). 18.30 — «У
переможців змагання за вели
кий хліб». (Репортаж я кол
госпу «Зоря комунізму». (Кі
ровоград на Республіканське 
телебачепня). 19.00 — «Грає 
С. Доренськнй». (,М). 19.30 — 
«Наш оперний». (Харків).
20.15 — «До 30-річчя визволен
ня Радянської України від 
німецько-фашистських загарб
ників. «Вас. вітають». (К). 
20.45 — «На добраніч, діти!». 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(ЛІ). 21.30 — «Сільськогоспо
дарський тиждень». (К). 21.45
— Художній фільм «Розсліду
вання доручено мені». (К).
23.15 — Тележурнал «Старт».
(К). 23.45 — «Вечірні нови
ни». (К).

чєгивер

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М), 9.20 — 
Новини. (ЛІ). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Телеспек
такль. (М). 16.00 — «Кормам 
повсякденну турботу». (Дні
пропетровськ). 16.35 — В. Ор
лов, С. Котов. «Яісовпй мас
карад». Лялькова вистава. 
(Миколаїв). 17.30 — «В ім’я 
миру». (Харків). 18.00 —
«Дспь за днем». (Кірово
град). 13.15 — «Ленінський 
університет мільйонів». (М). 
13.45 — Кольорове теле
бачення. Концерт. (М). 19.15 — 
Програма Молдавської студії 
телебачення. (М). 21.00 •-*
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Закриття Днів культури НДР 
в СРСР. (М). 23.00 — Кольо
рове телебачення. Тираж 
«Спортлото». (М). 23.10 — Но-, 
внни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.30 - 
Шахова школа. (М). 16.00 — 
Кольорове телебачепня. «В 
ефірі — молодість». (М). 17.30 
— «На приз клубу «Золота 
шайба». (М). 18.00 — «Трибу
на письменника». (К). 18.20 — 
Реклама, оголошення. (К). 
18.30 — «Співає Т. МіансарЬ- 
па». (Донецьк). 19.00 — Ін
формаційна поограма «Вісті». 
(К). 19.30 — И. Штраус. «Го
лубий Діліай». Вистава Київ
ського театру опери і балету 
імені Шевченка. В перервах — 
«На добраніч, діти!» і «Вечір
ні нопіінн». по закінченні — 
програма «Час». (Відсозапис).

Наша адреса і телеФони Газета о входить' 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЯ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСЛ1У, г. Кировоград.

316050. ГСП, Кіровоград-50, «уп. Луначарсьного, 36. 
Телефони: відповідального сенретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-65-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання га спорту — 2-46-87.

БК 06266. Індекс 61 197,

Друкарня їм. Г. М Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії 1 книжкової торгівлі, 
м Кіровоград, вул Глінкв 2

Зам, № 13429, Тираж 59 000.

Зобов'я
зання

Передплачепо 
примірників

1100 8G5
2600 1548
1300 706
2500 1011
4000 1577
1100 420
3500 1305
2500 894
1500 512
2400 729
2200 667
1400 415
2500 689
2700 743
1700 461
1200 315

15150 3466
6150 1396
1300 289
1900 '419
2890 576
2200 412
2500 459
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Редактор В. ПОГРІБНИЙ,

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. О. С. ПУШКІНА

ОГОЛОШУЄ

ПРИЙОМ СЛУХАЧІВ
НА ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ

з відривом від виробництва для підготовки до 
вступу на І курс з таких спеціальностей: фізика І «йр 
тематика, фізичне виховання, російська мова і літе» 
ратура, українська мова і література, англійська мо
ва, музика і співи, педагогіка і методика початкового 
навчання.

На підготовче відділення приймаються оеобн ІЗ се
редньою освітою з числа передових робітників про* 
мнслопості, підприємств, будов, організацій травспор». 
ту і зв’язку, колгоспів, звільнені секретарі партійних, 
комсомольських і профспілкових організацій цих під^ 
приємств, якщо вони обрані з числа робітників, кол
госпників, а також демобілізовані з лап Радянської • 
Армії воїни, що мають направлення колгоспів, рад
госпів чи командування військових частин.

Особи, направлені на павчання, мають протягом 
останнього року безперервно .працювати в колгоспі 
або радгоспі, промвеловому підприємстві колгоспни
ком чи робітником.

Зарахування па підготовче відділення провадиться 
після співбесіди.

Після успішної здачі вппускпих екзаменів слухачі 
зараховуються студентами перших курсів стаціонару 
відповідних факультетів.

Слухачам підготовчого відділення виплачується 
стипендія, приїжджих забезпечують гуртожитком.

Вступники подають такі документи: заяву, направ
лення, документ про середню освіту (оригінал), ха
рактеристику, витяг з трудової книжки (книжки кол
госпника), медичну довідку (форма № 286), 6 фо?£» 
карток (3X4 см).

Паспорт, військовий квиток лопаються особисто.
Прийом заяв з І жовтня по 10 листопада. Співбе

сіди з II по 25 листопада. Початок занять — з 1 гру
дня. :

Адреса: 316050, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 
підготовче відділення.
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