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УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ 
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ОРДЕНОМ ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА

За мужність і героїзм, виявлені ком- 
’• сомольцями і молоддю міста Києва в 

роки. Великої Вітчизняної війни, активну 
участь у господарському і культурному 
будівництві, плодотворну роботу по 

• вихованню підростаючого покоління і в 
зв’язку з 30-річчям визволення Радян
ської України від німецько-фашистських 
загарбників нагородити Київську міську 
комсомольську організацію орденом 
Червоного Прапора.

Голова Президії Верховної Ради СРСР 
М. ПІДГОРІІНИ.

Секретар Президії Верховної Ради СРСР 
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль.
8 жовтвя 1974 р.

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ 
КЕРЧЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
КРИМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ОРДЕНОМ ВІТЧИЗНЯНОЇ 
ВІЙНИ І СТУПЕНЯ

За мужність і героїзм, виявлені ком
сомольцями і молоддю міста Керчі в 
роки Великої Вітчизняної війни, активну 
участь у господарському і культурному 
будівництві, плодотворну роботу по 
вихованню підростаючого покоління і в 
зв’язку з 30-річчям визволення Радян
ської України від німецько-фашистських 
загарбників нагородити Керченську мі
ську комсомольську організацію Крим
ської області орденом Вітчизняної вій
ни І ступеня.

Голова Президії Верховної Ради СРСР 
М. ПІДБОРНИЙ. 

Секретар Президії Верховної Ради СРСР 
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль.
8 жовтня 1974 р.

ЗБОРИ АКТИВУ
ІДЕОЛОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ

У Києві, в Центральному Ко
мітеті Компартії України від
булися збори 'активу ідеологіч
них працівників партійної орга

нізації республіки. їх учасники по- 
діловому, глибоко і всебічно обговорплн 
заходи по дальшому поліпшенню роботи 
партійних організацій республіки з кад
рами ідеологічних працівників у світлі 
постанови ЦК КПРС «Про роботу по 
добору і вихованню ідеологічних кадрів 
у партійній організації Білорусії».

У доповіді кандидата в члени Політ- 
бюро, секретаря ЦК Компартії ^України 
В. 10. Маланчука і виступах відзначалось, 
що комуністи, всі трудящі республіки з 
величезним інтересом і палким схвален
ням зустріли прийняту Центральним Ко
мітетом нашої партії постанову «Про 
роботу по добору і вихованню ідеоло
гічних кадрів у партійній організації Бі
лорусії». На зборах підкреслювалось, що 
ця постанова, яка е документом загаль
нопартійного значення і яка охоплює ді- 
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І’.еііліїна Панкрвгм.;ва — апаратниця продунгового цеху Дилииського цукрозаводу. Зміна 
.Миколи Нечипореиьа, в якій працює досвідчена робітниця, по переробці сировппп і обробітку 
•;укру щодня перевиконує виробничі заї дання. Дівчина навчається заочно на 3 курсі Смілян- 
ського технікуму харчової промисловості.

На фото: апаратниця П. ПАНКРАТЬЄВА. Фото В. КОВПАКА.

"" '
яльнісгь усіх категорій працівників ідео
логічного фронту, відіграє велику роль 
у дальшому псснлешл дієвості і ефек
тивності ідейно-політичної роботи пар
тійних організацій у світлі вимог XXIV 
з’їзду партії, поступних постанов ЦК 
КПРС, рішень травпевого і вересневого 
(1974 р.) Пленумів ЦК Компартії Ук
раїни.

Положення цього партійного докумсн-’ 
та конкретизовані в практичних заходах, 
розроблених відділами Центрального 
Комітету і в основному схвалених По- 
літбюро ЦК Компартії України. Керую
чись постановою, спираючись на набу
тий досвід, кожний партійний комітет 
покликаний здійснити конкретні заходи 
по дальшому .поліпшенню добору, роз
становки і виховання ідеологічних кад
рів.

На зборах підкреслювалось; що поси
лення ідеологічної боротьби в сучасних 
умовах вимагає від усіх ідеологічних 
кадрів а класових позицій оцінювати 
явища суспільного життя, виховувати 
наших людей в дусі високих комуністич
них ідеалів, радянського патріотизму і 
пролетарського інтернаціоналізму, актив
но пропагувати радянський спосіб жит
тя, послідовно, наступально і перекон
ливо викривати буржуазну і ревізіоніст
ську ідеологію, український буржуазний 
.націоналізм і сіонізм.

На зборах активу з промовою висту
пив член Політбюро ЦК КПРС, перший 
секретар ЦК Компартії України товариш 
В. В. Щербицький.

Збори активу прийняли відповідну по
станову.

(РАТАУ).
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Київ, Міський комітет Ленінської ' 
Комуністичної Спілки Молоді України

Дорогі товариші!
Центральний Комітет Комуністичної партії України палко поздоровляє комсо

мольців, усіх юнаків і дівчат міста-героя Києва із знаменною подією в житті міської 
комсомольської організації — нагородженням її орденом Червоного Прапора.

Батьківщина високо оцінила мужність і героїзм, виявлені комсомольцями і мо
лоддю в роки Великої Вітчизняної.війни, їх успіхи в господарському і культурному 
будівництві, плодотворну діяльність Київської міської комсомольської організації 
по вихованню підростаючого покоління па героїчних революційних, бойових і трудо
вих традиціях Комуністичної партії і радянського народу.

Бажаємо вам, дорогі товариші, нових успіхів у вихованні активних борців за 
здійснення ленінських заповітів, за втілення в життя історичних рішень XXIV з'їзду 
Комуністичної партії Радянського Союзу.

ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ.

Ке р ч, Мі ськай коміт ет Л сі і і і і сь к о ї 
Комуністичної Спілки М олод і У к раї і і и

Дорогі товариші!
Центральний Комітет Комуністичної партії України палко лездорожіяє комсо

мольців, всю молодь міста-героя Керчі з великою подією в житті міської комсомоль
ської організації — нагородженням її орденом Вітчизняної війни Г ступеня.

. Нагорода Батьківщини є високою оцінкою мужності і героїзму, виявлених ком
сомольцями і молоддю в роки Великої Вітчизняної війни, їх активної участі у госпо
дарському і культурному будівництві, великої роботи, яку проводить Керченсько 
міська комсомольська організація по вихованню юнаків і дівчат па героїчних рево
люційних, бойових І трудових традиціях Комуністичної партії і радянського народу.

Бажаємо вам, дорогі товариші, дальших успіхів у комуністичному вихованні 
підростаючого покоління, мобілізації юнаків ' дівчат на виконання історичних рішень 
XXIV з’їзду Комуністичної партії Радянського Союзу.

ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ.

ВНЕСОК

Пер- 
куку- 
райо- 

кол

ії. КУЛИК, 
завідуючий відділом 
комсомольських орга
нізацій Бобрннецького

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ

Члени КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖ

НОЇ групи колгоспу імені Щорсе

Механізатори нашого 
району включилися у бо
ротьбу за достроково за
вершення «других жппв> 
Відтепер усіх турбує од
не — щоб кожен трудовий 
день став ударнпм. 
шість, по збиранню 

. рудзи серед молоді 
иу веде комбайнер 
гоєну імені 40-річчя Жовт
ня, комсомолець Василь 
БезверхнГі. його виробни
чий внесок на сьогодні — 
2164 центнери качанистої 
з 46 гектарів.

У розпалі «зелені жнива». Підтримавши ініціативу членів комсо
мольсько-молодіжної тракторної бригади колгоспу імені Шевченка 
Повоукраїнського району —- закінчити збмрания усіх сільськогоспо
дарських культур до 5 листопада, комсомольці і молодь господарств 
Кіровоградщнни, використовуючи досвід передовиків, наполегливо 
борються за виконання соціалістичних зобов’язань. Наш кореспон
дент звернувся до працівників Ульяновського. Устпнівськсго та Доб- 
ровеличківського райкомів комсомолу з проханням розповісти прз 
те, як молодь трудиться на збиранні зернової кукурудзи, соняшнику, 
цукрових буряків, ЯК закладає основи під урожай наступного року’. 
Володимир ЯРЕМЧУК, завідую- 

чий відділом комсомольських ор
ганізацій Ульяновського райкому 
комсомолу:

— Звернення новоукраїнців об
говорювали в ланках, групах, 
бригадах під час звітно-виборної 
кампанії. Молоді механізатори ра
йону, приступаючи до збирання 
цукрових буряків, соняшнику, ку
курудзи взяли підвищені соціаліс
тичні зобов’язання і нині успішно 
виконують їх. Наприклад, члени 
комсомольсько-молодіжної трак
торної бригади колгоспу «Роди
на», де бригадиром Анатолій Хар- 
кавий, а групкомсоргом Валерій 
Желудков, вирішили цукрові бу
ряки з 625-гектарної площі зібра
ти за 38 робочих днів, зернову ку
курудзу на площі 287 гектарів —•

«ЗЕЛЕНІ ЖНИВА». ТУРБОТА ДНЯ. —
комуніст комбайнер Іван Химчач. 
Змінні норми хлопці виконують 
на і ЗО—135 процентів. Добре зби
рають врожай комсомольсько-мо
лодіжні ланки, очолювані Дмит
ром Саверенюком т^ Володими
ром Скалісм із колгоспу імені 
Шевченка, Валерієм Желудковим 
з колгоспу «Родина».

Володимир КУЛЬЧИЦЬКИЙ — 
завідуючий відділом комсомоль
ських організацій Устинівсьиого 
райкому комсомолу:

ДРУЖНОЮ ЛАНКОЮ
Ф За прикладом новоукраїнців

вже закінчили збирати соняшник., 
випереджають графік, за яким 
цукрові буряки з площі І015 гек
тарів зобов'язалися впорати за 45 
робочих днів, а зернову кукуруд
зу з 9?5-гектарного клину —- за ЗО.

На збиранні цукрових буряків 
змагання серед комсомольсько- 
молодіжних екіпажів очолює ко
лектив з колгоспу імені Карпа 
Маркса —т член ВЛКСМ тракто-

— Ініціативу новоукрвїнців під
тримали в усіх КОМСОМОЛЬСЬКО“ 
молодіжних тракторних бригадах 
району. Нині 23 комсомольсько- 
молодіжні екіпажі збирають цук
рові буряки, 51 — соняшник та 
зерноау кукурудзу. Високі темпи 
запропонували комсомольсько- 
молодіжні тракторні бригади з 
колгоспу імені Суворова, де бри
гадирами Анатолій Кирпич та Іван 
Лісовий, і з колгоспу імені Кірова 
ЛЛ---------------- ' - ,-1___  Г.,т..... \ ,

В районі створено 10 комсо
мольсько-молодіжних колективів, 
зайнятих на оранці зябу.

Іван ТКАЧЕНКО — завідуючий 
відділом комсомольських органі
зацій Добровеличківського рай
кому комсомолу:

Навесні у колгоспі імені Шев
ченка комсомольсько-молодіжну 
ланку по вирощуванню цукрових 
буряків, до якої увійшли юнаки 
та дівчата із сфери обслуговуван
ня, очолила Ольга Тірой. Нині, ко
ли йде збирання цукристих, біль
шість членів ланки трудяться • 
полі.

З таким же ентузіазмом вклю-- 
милися у соціалістичне змагання 
за дострокове виконання соціа
лістичних зобов’язань усі комсо
мольсько-молодіжні екіпажі, лан
ки. На збиранні зернової кукуруд
зи їх 22. Сьогодні попереду екі
пажі Анатолія Дишлевого з кол
госпу імені XXII з'їзду КПРС, 
Петра Вансовича з колгоспу імені 
Ульянова, Івана Томаша з кол
госпу «Правда».

У всіх комсомольсько-молодіж
них колективах борються за до
строкове завершення сільськогос
подарського року. Як і новоукра- 
їнці, рапортуватимемо про це на-

4Х СВЯТ,



10 жовтня 1914 року
ДО 30-Р1ЧЧЯ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ
ВІД НЕНЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ загарбників

СЛОВО ПРО ЗМІНУ

виступу

® втор

Серед молодих виробничників перемогли слю
сар В. Ворона (Мала Виска), зварювальний 
ІО. Меха (Олександрія), Водій В. Рябоволик 

і '(Гайворон), тракторист О. Шаховський (Олек- 
і сандрівка). Молоді виробничники коваль М. Ка- 
і Дироб з Компановки, токар В. Прохоров з Но* 

вомиргорода та машиніст вантажпо-розвапта- 
жувальної ,машини Н. Бутеіпсо з Долинської 

'.стали переможцями як серед дорослих, іак і се- 
ред молодих, а серед бригад сліосарів-моптаж- 

' нидів найкращі результати показав колектив 
/Ульяновського районного відділення «Сільгосп* 
; техніках, де бригадиром Д. Падсдань.

„М ОЛ ОДИЙ • КОМ У НАР

ставники колективів передають 
юнакам і дівчатам кращі трудові 
традиції. Навчання професійному 
вмінню — шефство — повсюди 
переростає у більш повну систе
му виховання молодого поколін
ня, турботу про кожного як про

майбутнього громадянина нашоі 
країни.

Процес формування молодої 
людини, вміння старшими пра
вильно використовувати різнома
нітні методи виховання висвітлив 
перед присутніми у доповіді «Пе
дагогічні аспекти діяльності на- 
ставника-вихователя» завідуючий 
кафедрою педагогіки Кіровоград
ського педінституту імені О. С. 
Пушкіна доцент 8. Л. Омеляненко.

Учасники семінару познайоми
лися з досвідом роботи відомого 
наставника, бригадира з Ленін
градського об єднання «Электро
сила» Героя Соціалістичної Праці 
С. С. Вітченка. Його думки і поба
жання кіровоградським наставни
кам передав працівник обласної 
молодіжної газети А. Нечитайло, 
який нещодавно повернувся з 
міста на Неві, де побував у брига
ді С. С. Вігченка, у Палаці Праці 
Ленінградської облпрофради.

Власним досвідом наставниць
кої роботи поділилися кращі вихо
вателі району — начальник ре
монтно-механічного цеху зазоду 
«Червона зірка» Л. Ф. Снігур, 
майстер Кіровоградської швейної 
фабрики А. І. Петрова, робітник- 
червонозорівець з механоскла
дального цеху № З В. А. Татаров. 
Бути пристрасними, одержимими 
у виховній діяльності, бути порад
никами молодій зміні, добиватись 
повного охоплення новачків ува
гою і піклуванням наставників — 
то провідні думки в рекоменда
ціях, затверджених на семінарі, 
які віднині стали керівництвом до 
дії всім учасникам. На закінчення 
присутні переглянули докумен
тальний фільм про С. С. Вітченка 
та його вихованців «18 моїх 
хлоп'ят».

ни сподівались, примкну
ла б найбільш консерва
тивно настроєна частина 
генералітету, повинна бу
ла стати демонстрація так 
званої «мовчазної біль
шості». Задовго до того 
дня, на який вона була 
намічена, реакція почала 
готуватися до виступу. В 
підготовку включилися ко
лишні співробітники полі
тичної поліції Піде, ко-

фашистської партії і акти
вісти забороненої ультра
правої організації «Порту
гальський легіон».

Формально демонстрація 
скликалася для виявлення 
підтримки главі держави ге- 
нера.іоиі Ді СПІнола, який 
не раз давав зрозуміти, що 
він тяготиться контролем над 
його діями з боку «Руху 
збройних сил» .і уряду, під
тримуваних комуністами, со
ціалістам« і прогресивно на
строєними військовими. Фак
тично ж зборище, яке готу
валося, повинно було привес
ти дії скинення НІНІІІІПІІ.ОІО

Міста-герої України
7-СїЬигппЯП [̂Л* ,Б’ЛЛ ПАМ’ЯТНИКА НА ЧЕСТЬ ВОЇНІВ 
ї-лт п?ГтЯ9^°Л^А11ОРНОЇ ОРДЕНА суворова стрілець- мТгЖгЬ ггЖШ ОРД/КОШКІДЗЕ. ЯКА ВІДЗНАЧИЛАСЬ 
МЛСОВИ.І ГЕРОЇЗМОМ ШД ЧАС ВИЗВОЛЕННЯ ЛИСТА

Фою II. ЗДОРОВИЛА, 10. ІЛЛЄ1ІКА. 
 (Фотохроніка РАТАУ).

НАСТАВНИКІВ МОЛОДІ 
МІСТА КІРОВОГРАДА

наставницького руху. На підпри
ємствах, де закінчують звітно-ви
борну кампанію в комсомолі, вже 
готуються до зборів, що пройдуть 
під девізом «Наставництво — ос
новна форма виховання робітни
чої молоді». В найтіснішому зв’яз
ку з досвідченими майстрами 
праці комсо/аольський актив пове
де боротьбу за те, щоб жоден но
вачок, жоден молодий виробнич
ник не лишився поза увагою стар
ших кадрових робітників. Спільно 
з комітетами профспілок коміте
ти комсомолу подадуть необхідну 
допомогу ветеранам праці на під
приємствах. Найближчим часом 
буде створена районна рада на
ставників.

Семінар вихователів робітничої 
молоді промислових підприємств 
і організацій Ленінського району 
міста Кіровограда вступним сло
вом відкрив перший секретар 
райкому партії С. С. Ліновиченко. 
Рух наставництва, наголосив він, 
сприяє зростанню надійної зміни. 
На заводах «Червона зірка» і трак
торних гідроагрегатів, швейній і 
взуттєвій фабриках старші пред-

Португальська реакція 
Спробувала взятй реванш 

і за поразку, якої їй було 
з в квітні ц. р. 

тепер стало відомо, 
елементи 
зібравши 

якнайбільше 
і, вчи- 
перево- 

членів

ПЕРШИЙ СЕМІНАР
ЛЕНІНСЬКОГО РАЙОНУ

Розмову про творчий обмін 
думками людей, що вболівають за 
гібширення наставницького руху 
на підприємствах нашого облас
ного центру, певно ж, треба поча
ти від спільної постанови викон
кому Ленінської районної Ради 
депутатів трудящих та бюро Ле
нінського райкому ЛКСМ Украї
ни, де було затверджено «Поло
ження про наставниціво на під
приємствах Ленінського району 
міста Кіровограда». Надаючи ве
ликого значення цьому докумен
ту, контролювали його розробку 
і схвалили до утвердження оста
точний варіант «Положення», яке 
й стало тепер цінним посібником 
для наставників молоді, у Ленін
ському райкомі Компартії Украї
ни міста Кіровограда.

Тут привертає увагу дійова ви
мога: «Зобов’язати керівництво 
підприємств, комітети профспі
лок, комітети комсомолу, первин
ні ко/лссмольські організації ши
роко обговорити існуюче «Поло
ження», провести організаційну 
роботу по розвитку наставництва, 
як однієї з основних форм вихо
вання робітничої молоді».

Володимир Демченко, перший 
секретар Ленінського райкому 
ЛКСМ України міста Кіровограда, 
поділився найближчими планами 
діяльності районної комсомоль
ської організації щодо поширення

ПРОВАЛ РЕАКЦІЙНОГО путчу 
В ПОРТУГАЛІЇ 

Залізничники і працівники 
інших видів транспорту пере
шкодили стягуванню в столи
цю основних сил путчистів. А 
жителі Ліссабонд за одну ніч 
вкрили все місто барикадами, 
показавши змовникам, що 
не залишаться байдужими пе
ред лицем їх відкритого ви
ступу. В обстановці, яка ство
рилася, ді Спіиола публічно 
відмежувався від демонстра
ції. Одночасно основні си пі 
армії підтвердили свою го
товність виступити на захист 
демократії. Сутичка, яка го
тувалася, була відвернена, 
змова реакції провалилася.

А. КРАСИКОВ,

Іавдано
; як

^ранньо праві 
розраховували, 
г? Ліссабоні 
своїх прихильників, 
нити державний 
£ог, арештувати 
Уряду.

Сигналом для 
ГіУТЧИетіп лл о^лг.

З фронтового блокнота
г.ТОН ВО МГЛЕ» — так цазиваася нарис, написании 

"V мною в співавторстві з письменником С. М. Жу- 
раховичем і опублікований навесні 1943 року в газеті 
«Известия».

Командування одного з українських партизанських, 
з'єднань ознайомило нас, тодішніх кореспондентів фроп- 
товоі газети «За Радянську Україну», глистами, котрі 
писали своїм батькам на Україну юнаки і дівчата, сило
міць вивезені на каторжні роботі: , о Ніж-ччини. До пар
тизанів ці листа потрапили після їх сміливого нападу 
на німецький поштовий вагон.

У нарисі ми зіслалися на декілька листів, г. у вціліло 
му фронтовому блокноті, якого нині іісрстляиув, зна
йшов нотатки про свою зустріч з учительного Зіиаїдаю 
Хромовою, котрій пощастило- втекти з фашистської 
неволі. Ось що вона розповіла мені.

— За сімдесят кілометрів від міста Кельна був розта
шований величезний розподільчий табір. Сюди з навко
лишніх міст і сіл приїжджали німецькі фермери, госпо
дарі магазинів і ресторанів, фабриканти і заводнити. 
Вони відбирали невільників, які під конвоєм прибули з 
тимчасово окупованої України.

Близько 5000 дівчат (і я в тому числі) вишикувалися в 
декілька рядів перед цими покупцями «живого това
ру». З яким цинізмом вони пред'являли свої ордери, 
як розглядали нас в лорнет старі німкені, котрих давно 
вже залишив розум...

Тицяли пальцями в груди то одній, то Іншій дівчині, 
показуючи озброєним наглядачам: ........

— Оцю для мене запишіть...
Ні, це навіть не так, як говорять а магазині, купуючи 

оселедці — загорніть!
Ми тихо плакали. Гіркі, як полин сльози, пекли облич

чя. Можете мені повірити, що куля в самісіньке серце 
в порівнянні з цією картиною, здавалася далекою, 
нездійсненною мрісю.

Зрештою, закінчилися «оглядини». Начальник табору лама
ною російською мовою повідомив, що нам тепер пндадугь но сто 
грамів хліба і по двадцять грамів ковбаси, додавши:

— Можете скаржитися, що ковбаса навіть не пахне м’ясом, 
не повірю. Перед одержанням призначення не гріх повеселити
ся. Снісайіе і танцюйте!

Наглядач — рудуватий товстий німець — виштовхнув з мого 
ряду дівчину. Вона істерично, хрипло щось заспівала. Ми псі, 
як одни, відвернулися. Ніхто з 5 тисяч дівчат не дивився на цю 
мавпу, котрій, певно, помазали губи салом...

Через якусь мить Інша дівчина в чорній сукні, здасться, ІЯу- 
рою звали, з Донбасу нона, виступила вперед і владно сказала:

— Ми ніколи тобі цього не простимо. Ніколи!
Конвоїри схопили її і жорстоко, на очах у всіх, поби

ли, кинули до темного льоху. Більше ми ніде не зустрі
чали цю горду дочку Донбасу.

Мене відправили на фабрику електрообладнання « 
місто Дюссельдорф. Робота була важкою, виснажливої» 
і тривала щодня з шостої години ранку, до сьомої годн
ий вечора. Звісно, я не чекала на людське ставлення до 
мене з боку фабриканта та його поплічників, але те, з 
чим тут зустрілася, перевершило найгірші сподіванки. 
Не стану називати всі звірства та знущання... Фашист у 
тилу такий же, як і па фропті.

У перший день на фабриці я зустрілася з кількома землячка
ми, котрі вже з місяць тут наймитували. Одна за одною,, обли
ваючись слізьми, з гіркотою почали докоряти;

— Чому ти не кинулася під колеса поїзда? Навіщо приїхала? 
...Три місяці, немов тридцять років, тривало моє поневолення.

Часто приходили на пам’ять повні невимовної туги Шевченкові 
рМдки:

Страшно впасти у кайдани, 
Умирать в неволі.

Вони кликали до помсти. Остатні спроба вирватися з фабри
ки, а згодом і з країни-катівні, вдалася. Як бачите, я на ра
дянській землі...
гугОЯ розмова з Зінаїдсю Хромовою відбулася 7*версс- 
*’* ня 1943 року в лікарні шахтарського міста Красний 

Луч Ворошиловградської області.
Поруч із цим записом у моєму блокноті збереглися 

цпгати з листів на Батьківщину і коментарі до них. Як 
сказала мені вчителька з Красного Луча, невільникам 
лише раз на місяць дозволяли написати листівку додому.

Боячись- що листи не дійдуть до місця. призначення, 
коли' напишеш правду, дівчата вдавалися до дрібних 
хитрощів, иатялів, аби рідні могли здогадатися про 
справжнє їх життя на чужині.

«Рідненька матуся моя! — писала Валентина Козьмина до 
своєї магері, — ти запитуєш, як мені живеться. Не хвилюйся, 
дорога, допомогти ти мені не можеш, а на харчування образу 
нема чого приховувати, бо годують мене трішечки гірше, ніж 
ти Зою і Лівшу*.

Цензору невтямки було, хто такі ці Зоя та Маша. А 
мати з цього листа могла б дізнатися гірку правду про 
ге, що її Вале инну годують «трішечки гірше», ніж кі
зочку Зою та цуценя Мащу.

І алила Павлюченко з далекого Берліна в листі розпо
відала сестричкам і братикам про ^роє здоров’я і про
сила їх нічого не казати батькам:

«Любі мої, рідненькі! Мені вже краще і здоров'я таке, як спо
дівалася. Адже я вже така, як Маруся Сорокіна*.

Не тільки батько і мати, а ії сестрички та братики Га
лини дізналися на кого схожою вона стала. А в се
лищі Гричаиівці всі знають Марусю Сорокіну, хвору іш 
туберкульоз.

З цих і багатьох подібних їм листів виривався стогії, 
і дзвін ланцюгів. Цей дззіи довго стояв у вухах всіх, ко

му довелося їх читати.
ПОЖОВКЛІ від часу сторінки фронтових блокио- 

дів. Одні з них викликають почуття глибокою 4 
хвилювання, інші — наче пронизують все єство елек
тричним струмом.

І Я гортаю сторінки і відчуваю різкий і суворий вііер 
І ТИХ ЛИІВ'І НОЧЄН. И ппепш
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До дітейЗНАЙШЛИ • ••

СЛАВУ і

року Ми розпри- 
рідното школою.

в пісні: «Ну. и с 
ездить каждый

Нецион малин, никуда я не уеду,
Л иначе мы ару г друга обездолим.
Понимаешь, никуда я не уеду. „
Лучше было б о юбе те знать, ие редав», 
Чем расстаться, чем проститься с этим полем.

Пет. мой милый, я нс вынесу разлуки, 
Ты мне ! ||Н1СШЬ, и плывут в тумане С1(-0ЧКИ 
Понимаешь, я не вынесу разлуки.
Ты спаси меня, избавь меня ог муки, 
I Lui сердце разорвется на кусочки.

мой милый!
Слови Е. Долма тоневої о. Музыка М. Фрадкина.

Розкажу про старшого товариша

Нлс ОЩАСЛИВИЛА
Кштшпштт

на заводі

Київщині, 
відділення.

Пр; щював я формувальником 
сільгоспмашин імені Першого травня в 
місті Білій Церкві. Тут же. на 
поступна у технікум па заочне 
Згодом одружився Оскільки сім'я в бать
ка була великою, одразу постало питання 
пра самостійне життя.

Якось я зустрівся і< жителькою Кірово
града Оленою Кирнлівною Шугаєвою. Роз
говорились. і вона розповіла мені про ві
дому на всю країну «Червону зірку», про її 
багатотисячний колектив, про його зло* 
буткн.

Чсірез місяць ми прибули до Кіровограда.

ДІВЧАТА
Доброю славою а Кіровогра

ді користуюі ьси комсомоль
сько-молодіжні бригад» відді
лів дитячого та чоловічого три-1 
котажу центрального універ
магу. ’ V

Успіх в роботі цих колекти 
вів в тому, що, змагаючись’ 
між собою, всі разом борються І 
за виконання плану. А він, як і 
часто трапляється в торгівлі,- 
не. завжди залежить від про-’ 
давця. Якось у березні цього 
року зривався план товарообо-| 
роту. Що тут робити? Виріши-, 
лн ке чекати, і 
зуть товар із бази, 
його самим. Відрядили комсо
молку В. Фуидову до Дніпро
петровська на трикотажну 
фабрику, вона привезла звідти 
потрібний товар, який швидко 
реалізували і таким чином 
«врятували» план.

Дівчата цих відділів люблять 
свою роботу', люблять покупця. 
І буває так, що самі йдуть до 
нього.

Одного разу до них звернув
ся інвалід Вітчизняної війни, 
але нічого потрібного для себе 
не зміг підібрати. Шкода було 
дівчатам відпускати покупця з 
порожніми пуками. Вони по
просили його залишити свою 
адресу. І яким же було здибу
вання ветерана, коли через де
кілька днів дівчата принесли 
йому потрібний товар прямо 
додому.

Таки повага до покупця 
турбота иро нього вигідно ви
різняють ці колективи віл ін
ших.

У цих дівчат завжди пере
виконання плану, завжди ши
рокий асортимент товарів. У 
них і записів подяк у «Кризі 
запитів і пропозицій» пзйоіль- 
ше. -А де — головне у їх, ро
боті.

Г. БОГУ.аіАВСЬКИЙ. 
_________________пенсіонер.

—.......; ---- ------ і _ ,коли їм криве-!
ази, а шукати Чг“"““"’

І

Оселились па квартирі Олени Кирч- 
лівпк. Вона допомогла нам прописа
тися в місті, влаштуватись на роботу. 
.Я пішов працювати та спеціальніс
тю —.формувальником у ливарний цех 
сірого чавуну заводу «Червона зірк.; >. 
дружина — па швейну фабрику.

Колектив ливарників мені дуже сподо
бався. Працюю Тут, в Кіровограді, я зна
йшов своє щастя. У нас з'явилась дочка —- 
Світлана. Згодом я одержав кімнату в гур
тожитку для сімейних. Тепер я вже май
стер формувальної дільниці. Люблю свою 
професію. Вже десять років присвятне їй. 
Готуюсь до вступу кандидатом у члени 
КПРС.

Часто думаю: як важливо зустріти на 
своєму шляху чуйну людину. Таку, як О.':е- 
па Кпрн.тівна.

Тепер ми часто їздимо до Олени Кирилів- 
пн. Вона приймає нас як рідних. З нею 

Часто можна почути: ніонервожата — професія постій
на чи тимчасова? Питання таке виникло не випадково. 
Адже більшість на цій посаді затримується не надовго. 
Ллє Маргарита Миколаївна Федорова — піонервожата 
Кірозоградської середньої школи № II — зовсім іншої 
думки.

Вже більше десяти років вона працює на цій посаді. 
Вже більше десяти'років вона в оточеній дітей. Л щ) 
може бути більш цікавим, живим, веселим, і якщо тре
ба — повчальним?

Маргарита' Миколаївна завжди сповисіш найцікаві
ших ідей, дерзновенних планів, різних пош\:;і.!.

Любов до дітей у' Маргарйти Миколаївни взаємна. її 
важко побачити одну. Навіть в позаурочкий час. Заси
нають діти питаннями, проханнями, різкими розповідя
ми. їм приємно хоч побути в її товаристві.

Піонерська організація, якою керує Маргарита Мико
лаївна, — одна з кращих в місті. Вена - переможець 
багатьох конкурсів і оглядів.

На фото: М. М. ФЕДОРОВА в колі своїх вихованців.
--------- .------------- —--------
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ЩГ.ДРЛ ОСІНЬ.

можна поговорити на різні теми, вона зав
жди дасть пораду, готова допомогти, піти 
назустріч.

І цс не лише моя думка. Спитайте пер- 
шого-ліншого жителя Завадівки, де жиис 
Олена Кмрилівна, і вам скажуть-

— Красволонська, 7.
І додадуть:
-- Чудова людина.
Вона — член квартального комітету. При- 

ходять до неї люди різного віку і різних 
професій, з ріднімо запитаннями. І Олена 
Кирнлівпа кожного прийме, вислухає, допо
може. 3.1 це і люблять її, дякують.

Олена Кирплізка — комуніст. Працює за
відуючою міською бібліотекою № II. Вчи
ться па четвертому курсі Київського 
жавпого інституту культури Імені І\О| 
чука.

м. Кіровоград.
Сім’я КРИК.

Сторінка

Па ваше
п р о х а н н я

«Шанизна редакціє! Ніколи 
не звертались до вас з прохан
ням. Завжди тільки думками 
приєднувались до прохань ін
ших читачів.

Недавно по радіо ми почули, 
пісню (ни миль, авторів іі не 
знаємо), Виконувала її Галина 
Ненашева. Називається вона 
«Нет, мои милый, никуда я нс 
уеду». Ця пісня про сільську 
дівчину, закохану в своє село, 
в безкраї поля', вірну своєму 
коханню. Дуже вражають такі 
рядки: «Понимаешь, л ни капли ’ 
не тушуюсь, отдаю тебе любовь 
свою большую. Ц в прическу 
незабудку заплеі аю ».

Взагалі, вся ця пісня така 
проста, правдива, ніжка, мрій- 
лава ї така близька і зрозуміли 
сільським дівчатам. Слухаючи 
її. хочеться все життя бути з 
тобою, щедра ниво, з тобою 
рідне сещз. Щоб було саме тцк, 
як співається 
город будем 
праздник».

Наступного 
щаємось. із 
Наші шляхи розійдуться. Час
тина однокласників поїде вчи
тись. частина, працюватиме ич 
заводах. Але багато залишить
ся в селі. Во тут, мабуть./як 
■ніде потрібні молоді роботящі 
руки. Саме про таких і складена 
пісня «Ист, мой милый...». Дуже 
просимо вас — надрукуйте^ її

Пег, мок мнльїіі, все у нас не гак-то просто» 
Шум прОЦйОлГОЕ II меня зовет и дразнит. . 
Понимаешь, вес у пас нс так-то просто. 
В свою горницу' зову іебя не а гости, 
Пу, а в город будем ездить каждый нраЬдн.пк

Неї, мой милый, я ин капли по тушуюсь. 
Не робею, мол, деревня я простая.
Понимаешь, я пи капли не тушуюсь. 
Отдаю тебе любовь свою большую
И в прическу незабудку заплетаю.

в газеті. А

Да цен ко іЗ повагою Люба
Ліда Крижанівська.

с. Володимирівна 
хангельського району».

І І08‘»3[>

ПОРАДИ ИОЯОДММ ГОСПОДАРКАМ
НонсервовниІ
Кііітін

Декілька років ■ тому 
наша співробітниця К. С. 
Клименко (зараз вона на 
заслуженому відпочин
ку) порадила мені роз
роблений нею рецепт 
консервування кавунів. 
Рецепт пройшов випро
бування. Готова продук
ція сподобалась. Тим 
більше, що консервуван
ня кавунів у скляному 
посуді звільняє госпо
дарок від заготівлі ді
жок, котрі, як відомо, 
необхідно зберігати „а 
погрібах, коморах. Про
поную даний рецепт мо
лодим господаркам.

I. ПІДГОТОВКА
ДО КОНСЕРВУВАННЯ

Кавуни не повинні бу
ти зеленими або пере
стиглими. їх потрібно 
добре помити, порізати 
на скибки (кількість їх 
залежить від величини 
кавуна) Скибки кладуть 
щільно в елАвльованин 
посуд, але не пресують. 
Проміжки між крупними 
дольками заповнюють 
дрібними шматочками і 
заливають все це розсо
лом так, щоб зверху ка
вуни були покриті ним 
на 1—2 сантиметри. По
суд з кавунами закрива
ють кришкою.
II. ЯК ПРИГОТУВАТИ 
РОЗСІЛ

На один літр кип’яче
ної охолодженої води 
необхідно покласти 100 
грамів цукру і 40 грамів 
солі. Цим розчином за-

лити кавуни і поставній, 
щоб перебродили. Це 
тризає 4—6 днів (в за
лежності від температу
ри повітря).

Після цього кавуни 
виймають з посуду, роз
різають на кубики, які 
можна було б покласти 
у чисті стерилізовані 
банки. Розсіл цідять 
крізь сито, кип'ятять і 
кип'яченим заливають 
банки, наповнені каву
нами. Банки ставлять у 
посуд з підігрітою во
дою і стерилізують 
(3-літрові) 20 хвилин з 
моменту закипання. По
тім закривають кришка
ми і ставлять на збері
гання.

В. СМИРНОВ, 
старший інспектор 
у ті ра вл і 1111 я дер ж яв

ної інспекції по якос
ті товарів і торгівлі.
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ФУТБОЛШКОЛА ЗНОВУ
ПОРАЗКАСТЮАРДЕС

Щороку сотні дівчат по
дають заяви про прийом 
до «Школи стюардес між
народних авіаліній», яка 
працює при Шереметьєв- 
ському авіазагоні.

— Вимоги у нас досить 
суворі, — розповідає стар
ший викладач школи Ніна 
Бочарова. —- Приймаємо 
дівчат з середньою осві
тою і непоганим знанням 
іноземної мови у віці ВІД І 
19 до 24 років- На співбе- І 
сіді встановлюємо, на-1 
скільки вони знають між І 
народне становище, літе- 1 
ратуру, мистецтво. Звер-1 
таємо велику увагу на І 
дикцію і, звичайно, ча І 
зовн шній вигляд.

Вчитися в школі нелегко. За І 
• нівроку потрібно опанувати І 
багато дисциплін: географію І 
егжнароднях повітряних лі- І 
лій, міжнародне повітряне І 
прало, літаковедеккя. естети- І 
ку 'іа інші. Та найважливіші І 
поедметп. яким приділяється І 
більше полонин:: учбовою ча- І 
су — іноземна мова та орга- І 
нізація обслуговування І хар І 
чувйнпя. Це І зрозуміло. Ира- І 
пильно і красиво обслужити І 
ТіМСВ жирів — головне. ЩО по- І 
чинна вміти госпоіарка літа- І 
ха. А без знання мови працю- І 
вати на міжнародних лініях І 
немпжянво.

Після теоретичного кур
су '•енній одержані знач 
ня □акоіплюїоться на І 
практиці лід керівництвом І 
досвідчених педагогів. Ці І 
заняття проводяться на І 
спеціальних тренажерах з І 
метою максимального на- І 
б^ом'^ння чмок навчання І 
яо педчь'-юї обстановки І 
пень« ОТУ

Після закінчення курс.' І 
напчвння влаштовується 
своєрідний екзамен. Екза- 
менатори/аи стають стю ' 
«зодеси. які налітали не од 
HV СОТНЮ ГОДІ"}, досвідче- 
і" льотчики і викладач» 
Тим. хто успішно закінчив 
школу вручається атестат 
стюардеси . перекладача 
Потім стечата стажирую 
ться півроку на внутріш
ньосоюзних пініях, після 
мого розподіляються на 
міжнародні авіалінії.

Якщо вам коли-небудь дове
деться летіти літаком Аеро
флоту, то р.и неодмінно зу- 
стріирте ВИПУСКНИЦЮ цкї шко
ли Вона *.війде в салон і гос
тинно «овнть:

— Шановні пасажири! 
Командир літака та екі
паж вітають вас на борту 
нашого літака...

Черговий матч рознграшу першості країни з футболу се
ред команд груп підготовки вищої, першої і другої ліг 
класу «А» та вихованців дитячих юнацьких спортивних 
шкіл відділів народної освіти юні ' представники кірово
градської «Зірки» провели у Дніпропетровську з місцевим 
«Дніпром».

Гра розпочалася обопільними атаками. В одній з атак 
господарям поля вдається забити гол у ворога гостей. 
Наприкінці першої половини кіровоградець Микола Жу- 
равльов зрівнює рахунок — 1:1. У другому таймі діііпро- 
пстроаці використовують помилку захисників «Зірки» і 
збільшують результат. До кінця зустрічі наші земляки 
мали реальну можливість відновити рівновагу, але цс їм 
не вдалося. Отже, третя поразка підряд. З восьми можли
вих очок кіропоградці мають лише два.

У п’ятому турі, який відбудеться у неділю, 13 жовтня, 
«Зірка» прийматиме сумський «Фрунзенець».

В. ШАБАЛІН.

НА ПОЧЕСНОМУ, ТРЕТЬОМУ
Трп дні в спортивному залі ДСТ «Ававгард» в місті Ров

но проходила особиста першість центральної ради цього 
товариства з класичної боротьби. На борціаському килимі 
свою майстерність демонстрували близько 200 представни
ків майхсе всіх областей республіки. Добре на цих зма
ганнях виступили борці спортивного клубу «Зірка»,”які 
представляли Кіровоградщниу.

ГрегІ призові місця зайняли майстри спорту СРСР — 
Станіслав Рсдозубов у найлегшій пазі, Микола Бондар у 
другі/} середній ваговій категорії та першорозрядник Вя
чеслав Афанасьев у щонайлегшій вазі. Вокп нагороджені 
дипломами третього ступеню та бронзовими медалями 
президії центральної ради ДСТ «Авангард».

Чи повітря 
над Гімалаями чисте?

Забруднення огочуючого середовища — врооле- 
ма. яка носгае у великих містах, районах з розви
неною промисловістю. Але небезпека вже давно пе
рейшла міські межі. Польсько-американська експе
диція, яка працювала в Гімалаях, найвищих у світі 
горах, вияаяла сліди забруднення па поверхні льо- 
дозйка Шерку, який знаходиться за 80 кілометрів 
від столиці Непалу — Катманду. Цеп льодовик 
знаходиться па висоті 4-х тисяч метрів над рівнем 
моря.

11 п'ятниця

Б. БАБАНОВ,
кор. АПН.

ПЕРША ПРОГРАМА, 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — На приз 
«Золота шайба». (М). 10.00 
— Програма «Молдавської 
студії телебачення. (М). 
13.55 — Урочисте засідання 
Центрального Комітету Кому
ністичної партії Молдавії і 
Верховної Ради Молдавської 
PCP, присвячене 50-річчю 
утворення Молдавської PCP І 
Комуністичної партії Молда
вії. (Трансляція а Кишинева). 
21.03 — Програма «Час». «До 
50-річчя утворення Молдав
ської PCP та Комуністичної 
партії Мол данії». По закін
ченні — концерт. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.50 — 
Новини. (К). 11.05 — «Паліт-

адреса і телефони
3»Ш0. 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« 
«г.ьксео-пзтріотичиого виховання та спорту — 2-46-67.

ПОВИ- 
важко.

3.

школі: вчитель учив «цікаво»! 
и тому, іцо секрет захоплен- 
від того, як цікаво розповідав 
власних успіхів учня. Не бу- 
блиском своїх виступів перед

зовсім

АПН

ПЕРШИЙ КЛАС УЧИТЕЛЯ
Чимало випускників педагогічних ін

ститутів скаржаться, що знання предме
та їм дали і основи методики — дали, а 
ось вести позакласну виховну роботу на
вчили погано. Коли ж починаєш працю
вати, то, виявляється, що виховна робо
та взагалі і особливо керівництво кла
сом, приносять стільки ж турбот, що й 
уроки. Більше того, про твою роботу 
часто судять не по уроках, а по зборах, 
які ти провів чи не провів, по художній 
самодіяльності, яку «виставив» твій клас 
на загально-шкільному огляді, і по кіль
кості металолому, зібраного класом. А 
ти нічого цього не емієш робити — ні 
збори проводити, ні з батьками розмоз- 
пяти, ні надихати дітей на збір метало
лому і макулатури.

Легше тни, хто чимало працював у комсо
молі інституту, хто був хорошим активістом,— 
той відносно легко справляється і з виховною 
роботою в школі. Комсомольська робота в пе
дагогічному пузі — це, можна сказати, один з 
головних навчальних семінарів. Викладачем 
можна стятії і в бібліотечних заняттях, 
учителем же, вихователем — тільки в громад
ській роботі. Робота вчителя — громадська 
робота.

Але тут моса піде про інше: про виховання 
па уроці, під час уроку, про виховання шкіль
ною. навчальною працею.

Простий приклад. З молодими силами вчи*
- тсль-новачок взявся провести збір на тему 

«Слав« праці». Вивчено вірші, підготовлено 
«конферанс», запрошено знатних робітників, 
і навіть сам завуч прийшов подивитися на 
першу роботу ногою вчителя... Все добре: 
славу труду проголосили у віршах І в прозі, 
вияснили ціну хвилині і натхненно поговорили 
про щастя праці. Але який зміст в цих славо- 
слів’ях, коли на зборі сидять і декламують 
вірші хлопчаки, котрі сьогодні зранку п’ять 
годин підряд тільки про те й думали, якби 
їх не викликали до дошки, щоб не було конт
рольної, якби задали помевше, і котрі навіть 
поняття не мають про те. що ж такс їх шкіль
ний, розумовий труд? Даремне їх агітувати: 
їх, перш за все. треба навчити вчитнев, навчи
ти працювати. 1 тоді відкриються їх уми й 
серця для красивих слів про працю, тоді і бу
де зміст п зборі «Славд труду».

З перших днів учительської біографії 
будемо прагнути до важкого мистецтва 
виховувати людину не ззичайному шкіль
ному уроці!

Три види роботи одночасно виконує 
вчитель у класі. Він дає знання — пере
дає інформацію. Він дає вміння — ін
структує. І він розвиває і підтримує 
прагнення вчитися — «мотивує», як ка
жуть, психологи. Інформація, інструкція, 
мотивація.

Два перших завдання зрозумілі, оче
видні. Трете ж —• мотивації, розвитку 
бажання вчитися, — інколи випадає з 
поля зору. І в підручниках, і в курсах 
педагогіки про неї пишуть і говорять 
значно менше. Традиційно нам здається, 
що бажання вчитися — цілком на-совіс- 
ті і на відповідальності учнів. Рідко який 
учитель поскаржиться батькам: «Ваш 
син зовсім не здібний». І рідко який 
учитель хоч на мить задумається, перш, 
ніж повідомити матері: «Ваш син 
не хоче вчитися».

Здібності, вважається, вчитель 
нен розвивати, хоча це вкрай

Прагнення ж вчитися, вважають, повин
но бути а дитини мало не від природи, 
хоча розвизати це прагнення також по
винен учитель, і робити це значно лег
ше, аніж розвивати здібності. Якщо вчи
тель погано пояснює урок, чи невміло 
навчає якихось важливих дій, інспектор 
зробить зауваження. Але якщо він 
не намагається розвинути бажання вчи
тися, цього, вважай, можуть і не помі
тити.

Між тим, саме в «третьому завданні», 
в мистецтві мотивації,.і закладені вихов
ні можливості уроку.

Чому діти хочуть чи не хочуть учитися? 
Інколи вважають, що це залежить від того, 
цікаво чи нецікаво викладав вчитель. Але цс 
не завжди так. Як би цікаво не будував свій 
урок учитель, знайдуться в класі кілька осіб, 
які слухатимуть його байдуже. Ось вони і с 
абітурієнтами дитячих кімнат міліції, вони 
потім потрапляють в сумнівні компанії, з ни
ми потім буде загальна морока, через них 
стануть стирати пера І ламати списи. Ніби й 
винних немає п ’ "

А вся справа 
ня залежить не 
вчитель, а під 
демо п’яіпітися . . ...
дітьми. Нехай радують нас тільки успіхи уч
нів, кожного з них!

Донецький учитель В. Ф. Шаталов, 
який добивається разючих результатів 
у навчанні школярів, розповідає, що, 
коли-він викликав учня розв'язувати за
дачу, а той не справився, він не лишить 
його у спокої до кінця уроку, піде на 
все, щоб досести хлопчині, що невдача 
випадкова, що він здатен справитися, що 
він достатньо розумний. Ніхто не лови* 
нен іти зі школи з почуттям власної не
тямущості і нездібності —- ось вся «хит
рість» виховання на уроках! Не серди
тись на учнів, не докоряти їм, а, навпа
ки, в усіх випадках вселяти в них віру в 
себе, віру в те, що учень може справи
тися з важкою програмою — навіть ко
ли успіхи його спочатку вельми і вель
ми скромні. Знаменитий парадокс Су- 
хомлинського: «Щоб діти добре вчили
ся треба... щоб вони добре вчилися!». 
Іншого шляху немає.

Але, якщо всі діти справді почнуть серйозно 
вчитися, якщо вопи будуть вірити В СВОЇ МОЖ
ЛИВОСТІ успішно закінчити школу. ЯК
ЩО перестане їх мучити сум через те, що ео- 
ии допустили уроки І безнадійно відстали, во
ни прагнутимуть о школу, будуть сповнені 
ентузіазму, у них з’являться гідні цілі.

Добре вчити — добиваючись успіхів всіх 
учнів — це, по суті, і значить добре вихову
вати. І “що з того, коли навіть найбільші ио- 
передники наші в педагогіці не зуміли дати 
хорошу середню освіту всім? Час був інший 
і соціальні умови були іншими.

Приймаючи свій перший в житті клас, 
будемо хоч трішечки дерзновенними — 
задамося мрією вивчити всіх до одного 
так, щоб ні за кого з наших перших 
учнів не довелося червоніти і до кінця 
нашого життя.

Вони ж переживуть нас, наші учні, — 
ви задумувались над цим коли-небудь?

С. СОЛОВЕЙЧИК.
(Закінчення буде)

ра». (Харків). 11.35 — «ІИкіль 
ний екран». Російська літера
тур« для учнів 10 класу. (К). 
12.10 — Художній фільм «Бу
динок для Серафима». (К). 
13.25 — Для дітей. «Іскорка». 
(Донецьк). 13.55 — Урочисте 
засідання Центрального Ко
мітету Комуністичної партії 
Молдавії і Верховної Ради 
Молдавської PCP. присвячені 
50-річчю утворений Молдав
ської PCP і створення Кому
ністичної партії Молдавії. 
Трансляція з Кишипева. 21.00 
— Програма «Час». До 50-річ- 
чя утворення Молдавської 
PCP і Компартії Молдавії. 
(М). По закінченні — естрад
ний концерт І вечірні новини.
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ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 

Програма передач. (М). 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (A4). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Музична 
програма. «Райкова пошта». 
(М). 10,60.— Військовий парад 
і святкова демонстрація тру
дящих, присвячені 50-Діччю 
утворення Молдавської PCP І 
створення Компартії Молда
вії. Трасляція з Кишипева.

Концерт, (М). 12.00 — 
«Для вас. батьки». (М). 12.30
— «Здоров’я». (М). 13.00 —
Кольорове телебачення. «По 
музеях і виставочних залах». 
(М). 13.30 
бачення, 
міністра 
СРСР т. !■ ,
14.00 — Кольорове телебачен
ня. Чемпіонат СРСР з хокею. 
«Спартак» (М) - ЦСКА (М). 
16.15 — Концерт. (ЛІ). 1С.30 — 
Науково-вопулвпний фільм. 
(М). 17.30 - «Пісня-74». (М). 
18.00 — Новини. (М). 18.15 — 
Кольорове телебачення. Про
грама мультфільмів. |.М). 18.45
— «Очевидне — неймовірне».
(М). 19.45 — «Радянський Со
юз очима зарубіжних гостей». 
(М). 19.55 — Кольорове теле
бачення. Телевізійний театр 
мініатюр «13 стільців». (М). 
2!.оо — Програма «Час». (М). 
21.30 — Кольорове телебачен
ня. До Всесоюзного Дня ро
бітників сільською, господар
ства. Святковий вечір п Ос- 
танкіно. (М). 23.00 — Нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.05 — 
Художній фільм «Чорний 
принц». (К). 11.40 — Для ді
тей. Вистава Севастопольсько
го російського драматичного 
театру (м. Луначарського «За-

— Кольорозе теле- 
Прес-коифсренція 

Морською Флоту 
Б. Гужспка. (М).

повідні слова». (Львів).' 12.30
— Телевізійний народний упі- 
версіїтет. (Харків). 13.00 — 
Концерт Державної капели 
бандуристів УРСР. (Д). 13.50
— ФІльм-иалст «Танцює Ірина
Кошакова». (К). 14.35 — Ко
льорове телебачення. Для ді
тей «Сонечко». (К). 15.35 —
«Народні таланти». Концерт. 
(Дніпропетровськ). 16.05 — До
кументальний фільм. (К). 16.50 
—• «Циркова програма». (К).
17.30 — «Екран передовою 
досвіду». (Миколаїв). 18.00 — 
«Золотий ювілей». (Одеса). 
19.00 — Програма «Вісті». 
(К). 19.30 — «Для сас, ветера
ни». Концерт. (Донецьк). 20.43
— «На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Програма «Час». (ЛІ).
21.30 — Художній фільм «Лю
дина на своєму місці». (К). 
23.05 — Вечірні ковіГ’Ч. ('<).«-______ .
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Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
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орган Кировоградского обкома 
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м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.______

ПЕРША ПРОГРАМА. 9,05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Будильник». 
(М). 10.60 —■ «Служу Радян
ському Союзу». (М). 11.00 —* 
Зустріч юнкорів телесту
дії «Орля» т Героєм 
ціілістіїчної Праці Я. 
Осадчим. (М). 11.50
«Поезія». М. Бажай.
12.10 — «Музичний 
ЇМ). 12.4(1 -- Кольорове теле
бачення. «Сільська година». 
(А1). 13.40 — Художній фільм 
«Безприданниця». (М). 15.05
— «Молодію з гобою, поле». 
Сьогодні Всесоюзний 
ПрППІШІИКІЯ сільського 
царства. (Кіровоград). 15.50 —

Со
ті.

(М). 
кіоск».

День
ГОС ПО

«Пам’ять погнсиих літ». (Ри
га). 16.20 — Кольорове теле
бачення. Співас заслужений 
артист РРФСР А. Розум. (М). 
17.00 — Міжнародна панора
ма. (М). 17.30 — Кольорове
телебачення. Програма мульт
фільмів. (М). 18.00 — Новини. 
(М). 18.13 — Кольорове теле
бачення. «Клуб кіноподоро- 
жей». (М). 19.15 — Кінокоме
дія «Сказання про землю Си
бірську». (М). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 — Ко
льорове телебачення. «Про 
балет». Народна артистка 
СРСР М. Плісецька п балеті 
Р. Щедрі на «Анна Карсніиа»» 
(М). 22.15 " ------------------

22.45 — Новики. (М).
ДРУГА ПРОГРАМА. 10.05-» 

Кольорове телебачення. Ху
дожній фільм «Людина з »я<* 
шої сторони». (К). 11.40 
«Орбіта дружби». (Львів?, 
12.10 — Для дітей. 10. Єлісєєв, 
«Три бажання». (К). 13.10 
«Живи, Ряско». (К). .13.40 -*» 
«Спасибі вам за врожай». 
Концерт. (Донецьк). 14.40 -»• 
Р. І'аджісв. «Не ховай по
смішку». Вистава Московсько^ 
го театру оперети. ((Дніпропет
ровськ). 17.00 — «Творці на
родного достатку». (К). 17.45 
— Концерт для будівельників 
Дніпрогсс-2. (Запоріжжя). 
18.30 -- Програма «Вісті»’, (К). 
19.00 ~ Першість СРСР з фут
болу: «Динамо» (К) — «Дніп
ро». (К). 20.45 — Програма
«Час». (М). 21.30 — «Екран
молодих» (К). 22.40 — Пер
шість СРСР з футболу: «30і 
ря» — «ІНвхтар». (Другая 
тайм. Відеозапие.. Ворошилов» 
град). 23.25 — Вечірні копи» 
ни. (К).

). 22.15 — Чемпіонат світу 
класичної боротьби. (MJ»
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