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Юнаки і дівчата! Наполегливо ово
лодівайте марксистсько - ленінським 
вченням, досягненнями науки, техніки 
і культури. Примножуйте славні рево
люційні, бойові і трудові традиції ра
дянського народу! Ознаменуйте XXV 
з’їзд КПРС ударною працею і відмін
ним навчанням!

І

Заклики ЦК КПРСРІЧНИЦІ ВЕЛИКОЇ ЖОВТНЕВОЇСОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
■ 1. Хай живе 58-а річниця Великої Жовтневої соціа- 26. Працівники транспорту І зв'язку! Розвивайте І 
лістичної революції! вдосконалюйте, засоби транспорту і зв’язку! Всемір-

2. Хай живе Великий Жовтень, який відкрив нову но поліпшуйте, якість обслуговування народного гос- 
епоху всесвітньої історії — епоху революційного онов- ледарства, повніше задовольняйте запити радянських 
лення світу, переходу від капіталізму до соціалізму! людей!
‘ 3. Хай живе марксизм-ленінізм — вічно живе рево- 27. Трудящі Радянського Союзу! Примножуйте зу- 
люційне Інтернаціональне вчення, прапор. боротьби силля в боротьбі за здійснення аграрної політики 
трудящих усіх країн проти імперіалізму, за перемогу КПРС; за всемірне піднесення сільськогосподарського 
соціалізму і комунізму!

4. Трудящі Радянського Союзу! Ширше розгортайте 
всенародне соціалістичне змагання за гідну зустріч 
■XXV з’їзду КПРС! Боріться за дострокове виконання . _г ,, .... ... .............
плану 1975 року і успішне завершення дев’ятої п’яти-’ господарства! Боріться за успішне проведення зиміа- 
річки! • - ’ ■

" 5. Комуністи! Будьте в авангарді всенародного ру
ху за гідну зустріч XXV з'їзду КПРС, активними орга
нізаторами і вихователями масі

6. Слава великому радянському народові — будів-“
никові комунізму! * і . .

7. Хай живе героїчний робітничий клас Країни Рад
— провідна сила в будівництві комунізму!

8. Хай живе славне колгоспне селянство — актив
ний будівник комунізму! ■ 1

9. Хай живе радянська народна інтелігенція — ак
тивний будівник комунізму!

10. Хай живе непорушний союз робітничого класу, 
колгоспного селянства, народної Інтелігенції! Хай міц
ніє ідейно-політична єдність радянського суспільства!

11. Хай живе братерська дружба народів СРСР — 
велике завоювання ленінської національної політики 
КПРС!

12. Хай живе Комуністична партія Радянського Сою
зу — випробуваний авангард робітничого класу, всьо
го радянського народу!

Хай живе велика непорушна єдність партії I народу!
13. Хай живуть Ради депутатів трудящих — органи 

справді народної влади! Хай розвивається і міцніс со-
• ціалістична демократія, шириться участь трудящих в 
-управлінні державою!

14. Радянські профспілки! Поліпшуйте організацію І 
підвищуйте дієвість соціалістичного змагання, при-

. множуйте ряди ударників комуністичної прації Шир
ше залучайте трудящих до управління виробництвом!

15. Юнаки і дівчата! Наполегливо оволодівайте 
марксистсько-ленінським вченням, досягненнями на
уки, техніки І культури. Примножуйте славні револю
ційні, бойові І трудові традиції радянського народу!

. Ознаменуйте XXV з’їзд КПРС ударною працею І від-
. мінним навчанням!

16. Хай живе Ленінський комсомол — вірний поміч
ник І резерв Комуністичної партії, передовий загін 
молодих будівників комунізму!
'17. Хай живуть радянські жінки — полум’яні патріот

ки нашої соціалістичної Батьківщини, активні учасниці 
трудового і громадського життя! Честь І слава жінці- 
матері, яка віддає тепло свого серця вихованню дітей!

18. Радянські воїни! Безустанно вдосконалюйте 
свою бойову і політичну підготовну, пильно І надійно 
охороняйте мирну працю радянського народу!

Хай живуть героїчні Збройні Сили СРСР!
19. Трудящі Радянського Союзу! Наполегливо бо

ріться за дальше піднесення соціалістичної економіки 
—- основи могутності Батьківщини і неухильного зро
стання добробуту народу!

20. Трудящі Радянського Союзу! Боріться за підви
щення продуктивності праці І ефективності виробни
цтва, прагніть дати продукції більше, кращої якості, з 
меншими затратами!

21. Честь і слава трудовим колективам, передови
кам виробництва, які достроково завершили виконан
ня завдань дев’ятої п’ятирічки!

22. Трудящі Радянського Союзу! Добивайтеся висо
ко? якості роботи, повніше використовуйте внутріви
робничі резерви! Зміцнюйте дисципліну й організова
ність в усіх ланках народного господарства!

23. Працівники промисловості! Боріться за дальший 
розвиток і зміцнення індустріальної могутності країни! 
Добивайтеся прискорення технічного прогресу, швид
кого освоєння І кращого використання виробничих 
поіужностей!

Ширше шлях новій техніці І прогресивній техно
логії!

24. Працівники промисловості! Збільшуйте випуск І 
оновлюйте асортимент товарів народного споживання, 
поліпшуйте їх якість I знижуйте собівартість!

25. Працівники будівництва! Підвищуйте ефектив
ність капітального будівництва! Своєчасно вводьте в 
дію нові об’єкти, поліпшуйте якість 8 знижуйте вар
тість будівельних робіт!

ній боротьбі, оплот миру, демократії І соціального 
прогресу!

44. Хай живе єдність І згуртованість иародіе країн 
соціалістичної співдружності!

Вище прапор соціалістичного інтернаціоналізму!
45. Братерський привіт героїчному в’єтнамському 

народові, який добився історичної перемоги — повно
го визволення країни, впевнено йде по шляху націо
нальної єдності, миру І соціального прогресу!

Палкий привіт патріотам Лаосу і Камбоджі, яні 
відстояли свободу і незалежність своїх країн!

Хай живе дружба радянського народу з народам* 
Індокитаю!

46. Братерський привіт робітничому класові капі
талістичних нраїн — самовідданому борцеві за права 
всіх трудящих, за мир, демократію І соціалізм!

47. Палкий привіт народам, які скинули колоніальні 
кайдани, борються за зміцнення незалежності І со
ціальний прогрес своїх країн!

48. Палкий привіт народам колоніальних і залежних 
країн, які борються проти Імперіалізму І расизму, за 
свободу І національну незалежність!

49. Палкий привіт учасницям жіночого Міжнарод
ного демократичного руху — активним борцям за мир, 
демократію І соціальну справедливість!

50. Хай міцніс могутній союз революційних сип — 
світової системи соціалізму, міжнародного робітничо
го руху, борців за національне І соціальне визволен
ня народів!

51. Братерський приліг знемагаючим у тюрмах і 
фашистських катівнях мужнім борцям за свободу на
родів, за соціалізмі

Свободу в’язням реакції!
52. Братерський привіт робітничому класові, всім 

трудящим І демократам Чілі, які ведуть мужню бо
ротьбу проти реакційно-фашистських сил!

Народи світу! Зміцнюйте солідарність з патріотами 
Чілі!

Свободу Луїсу КорвалануІ
Свободу всім в'язням фашистської хунти!
53. Народи світу! Примножуйте зусилля в боротьбі 

за встановлення справедливого І міцного миру для 
всіх держав І народів Близького Сходу, за повну лік
відацію наслідків ізраїльської агресії!

Хай міцніють І розвиваються дружба І співробіт
ництво між народами Радянського Союзу ! арабських 
країн!

54. Народи європейських країн! Наполегливо доби
вайтеся, щоб принципи І домовленості, прийняті за
гальноєвропейською Нарадою, були повністю втілені 
в життя!

55. Палкий привіт народові Кіпру, який самовідда
но відстоює свою незалежність від Імперіалістичних 
посягань!

Народи світу! Вимагайте виведення всіх іноземних 
військ з території Кіпру, поважання його суверенітету 
І територіальної цілісності!

56. Палкий привіт робітничому класові, всім трудя
щим І демократам Португалії, які ведуть самовіддану 
боротьбу проти емл реакції, за вільний, незалежний ! 
демократичний розвиток своєї країни!

57. Народи азіатських країн! Боріться за зміцнен
ня миру, співробітництво І добросусідські відносини 
між державами, за колективну безпеку є Азії!

58. Народи світу! Боріться за те, щоб розрядко між
народної напруженості стала необоротною, добивай
теся перетворення принципів мирного співіснування в 
норму взаємовідносин між державами з різним соці
альним ладом! Викривайте підступи сил агресії, реван
шизму І реакції — ворогів миру І безпеки народів!

59. Народи світу! Добивайтеся, щоб незаетосування
сили стало законом у міжнародних відносинах, а ядер
на зброя була заборонена навічно! Борітьея за припи
нення гонки озброєнь, за загальне ї повне роз
зброєння! *

60. Хай живе ленінська зовнішня політика Радян
ського Союзу —. політика миру І дружби народів, 
згуртування всіх сил, як! борються проти імперіалізму 
реакції І війни!

Хай торжествують Ідеї Програми миру, виробленої 
XXIV з’їздом КПРС!

61« Хай міцніє.І процвітає наша велика Батьківщи
на — Союз Радянських Соціалістичних Республік!
.62. Під прапором марксизму-ленінізму, під керів

ництвом Комуністичної парті? — вперед до перемоги 
комунізму!

виробництва!
28. Колгоспники і працівники радгоспів! Наполегли

во добивайтеся виконання завдань п’ятирічки по ви
робництву і продажу державі продукції сільського

лі худоби і зразкову підготовку до весняної сівби, за 
одержання високого врожаю в 1976 році!

29. Працівники сільського господарства! Наполегли
во боріться за Інтенсифікацію І підвищення ефектив
ності сільського господарства, розвивайте спеціаліза
цію і концентрацію виробництва на базі міжгосподар
ської кооперації! По-господарському використовуйте 
землю, техніку, трудові І матеріальні ресурси!

30. Працівники промисловості, будівництва і сіль
ського, господарства! Зміцнюйте матеріально-технічну 
базу колгоспів і радгоспів! Прискорюйте темпи Інтен
сифікації сільськогосподарського виробництва, його 
комплексної механізації, електрифікації І хімізації, 
широкої меліорації земель!

31. Працівники торгівлі, громадського харчування, 
служби побуту і комунального господарства! Активні
ше розвивайте І вдосконалюйте сферу послуг, впро
ваджуйте прогресивні форми І методи роботи! Борі
ться за високу культуру обслуговування радянських 
людей!

32. Трудящі Радянського Союзу! Продовжуйте І 
розвивайте славні традиції ствхановського руху, бо
ріться за комуністичне ставлення до праці! Свято бе
режіть І примножуйте суспільну власність! Добивай
тесь економі? сировини, палива, електроенергії, мета
лу та Інших матеріалів!

33. Працівники нвродного господарства! Наполег
ливо оволодівайте економічними знаннями, сучасними 
методами господарювання І управління! Ширше впро
ваджуйте у виробництво наукову організацію праці, 
передовий досвід, найновіші досягнення науки І тех
ніки!

34. Радянські вчені, Інженери І техніки! Раціоналі
затори І винахідники! Всемірно прискорюйте науково* 
технічний прогрес в усіх галузях народного господар
ства, підвищуйте рівень наукових І конструкторських 
розробок!

Слава радянській науці, яка вносить гідний вклад в 
будівництво комунізму!

35. Діячі літератури І мистецтва, працівники куль
тури! Високо несіть прапор партійності І народності 
радянського мистецтва, вдосконалюйте художню май
стерність, віддавайте свої здібності вихованню актив
них будівників комунізму!

36. Працівники народної освіти! Всемірно підви
щуйте якість навчання, вдосконалюйте підготовку кад
рів для народного господарства! Виховуйте підроста
юче покоління в дусі Ідеалів комунізму, свідомого 
ставлення до навчання І праці!

37. Працівники схорони здоров’я б фізичної культу
ри! Поліпшуйте медичне обслуговування населення, 
активніше впроваджуйте фізичну культуру в повсяк
денне життя радянських людей!

38. Ветерани революції, війни і праці! Передавайте 
молоді свої знання І досвід, беріть активну участь у 
вихованні молодого покоління на революційних, бойо
вих І трудових традиціях радянського народу!

39. Піонери І школярі! Палко любіть Радянську 
Батьківщину, добре вчіться, оволодівайте трудовими 
навичками! Готуйтеся стати активними борцями за 
справу Леніна, за комунізм!

40. Братерський привіт комуністичним і робітничим 
партіям — бойовому марксистсько-ленінському аван
гардові робітничого класу І всіх трудящих, стійким 
борцям проти Імперіалізму, за мир, демократію, на
ціональну незалежність І соціалізм!

41. Хай міцніють єдність І згуртованість комуністів 
усього світу на непохитній основі марксизму-ленініз- 
му І пролетарського інтернаціоналізму!

42. Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
43. Братерський привіт народам соціалістичних 

нраїн! Хай розвивається І міцніє світова система со
ціалізму — Історичне завоювання міжнародного ро
бітничого класу, вирішальна сила в антиїмперіалістич-

Центральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союяу
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I L/ОМСОМОЛЬСЬКА організація кол- 

■ * госпу імені Ілліча Компаніївського ра
йону не дбає про підготовку ферм до зими,

І низькими темпами заготовляє корми.
Я На МТФ другого відділка два керівники. 
В Ремонт їх веде бригада із трьох чоловік, і 
В дуже повільними темпами. Відремонтовано 

тільки один корівник, але тут потрібно ще 
чимало доробляти: утеплити двері, побілн- 

В їй стіни, посклити вікна, прибрати старі 
И дошки тощо. Чи могли б цс зробиіи під час 

недільника чи суботника комсомольці?
Я г'." і .. -г. —~.-:т—дгз

І
Готуймо ферми до зими

крайній?

il
І

— Звичайно, — відповіли комсомолки 
Людмила Слободян та Надія Ліщнмен- 
ко. — Особисто ми, наші подруги, допомо
жемо із задоволенням. Якось раніше про 
це й не подумали.

А як молодь підтримала ініціативу зна- 
м’янців?.. Нещодавно в господарстві відбу
лися звітно-виборні комсомольські збори. 
Може на них йшла розмова про місячник 
підготовки ферм до зими?

Людмила і Надія церегл янудись. Ні. Про 
місячник розмови не було, про почин зна- 
м’янців не чули. Комсомольці відділка 
участі у субот никах і недільниках по заго
тівлі кормів для громадського тваринни
цтва не брали, хоч потреба в цьому була. 
Бо тут худоба сповна забезпечена тільки 
грубими кормами, соковитих же при плані 
1500 заготовили лише 7-Ю тонн.

Значний обсяг робіт викопали ремонтники на 
фермах^третього відділка,, де підготували вже 
два корівники з чотирьох. Але іце більше залиши
лось зробити: и одному — ьстановиїи транспор
тер, в другому — розширити прохід, щоб в примі
щення міг заходити кормороздатчик, відремонту
вати і утеплити двері, полагодити підлогу, замі
нити подекуди розбиті шибки, а з території ферми 
Вивезти старі транспортери, прибрати купи битої 
цегли.

Зоотехнік відділка Наталка Годовапюк 
ться. що частину цих робіт могли б 
комсомольці:

— Нашій комсомольській організації по
трібко було уважніше розглядати питания 
підготовки ферм до зими, заготівлі кормів. 
На жаль, сталось так, що встигли провести 
тільки один комсомольсько-молодіжний су- 
богинк по заготівлі кормів. Повільно заго
товляємо дикоростучі трави.

Виконання доручень — одна з основних 
форм участі молоді у житті комсомольської 
організації. їх розподіл — справа нелегка. 
Інколи комсомольський цатажек спитає: 
«Яка тобі справа до душі?». 1 у відповідь: 
«Подумаю». Секретар не підготувався до 
розмови, та н відбулася вона стихійно, а 
через деякий час забулася. Так гранилось і 
в колгоспі імені Ілліча. У третьому відділку 
18 членів ВЛКСМ. Ллє ніхто з них не отри
мав доручення ознайомитися 
доярок, допомогти їм. Адже 
зробити трактористи Микола Дорошенко, 
Микола Сніжко, Володимир Вашко, Олек
сандр Павленко, шофер Олександр Бори- 
сочкін, які доставляють на ферми корми.

Про формальне с.тавлснкя до справ на ЛНФ го
ворить і ТОЙ факт, ЩО бюро 8ІДДІЛКОІІОЇ комсо
мольської організації мало працює з тими, хто 
відстав в соціалістичному змаганні. Молоді дояр
ки Ліітоніїїа Дорошенко, Олена Приймак заплану
вали протягом року надоїти від кожної корови 
по 2350 кілограмів молока, Марія Суперенко — 
лише 2250. Але чи зможуть вони виконати навіть 
ці невисокі зобов’язання? Адже в Антоніни До
рошенко за 8 місяців від кожної корови надоєно 
тільки по 1150 кілограмів молока, а у її подруг 
не набагато більше. Та й взагалі, яких надоїв 
добилися з початку року, дояркам невідомо. Годі 
взнати про це з дошки показників: на ній — дані 
за сім місяців.

Наталка Годовапюк стверджує, що під
сумки соціалістичного змагання серед 
доярок підбиваються не кожної декади, а 
щомісяця. Тим часом показники своїх су
перників по трудовому змаганню кожен 
бажав би знати щодня.

Серед важливих завдань, що стоять пе
ред тваринниками відділка — раціональне 
використання кормів. У добовому раціоні— 
дев’ять кормових одиниць на корову. Худо
ба одержує і концентрати. Але добові надої 
різко знизились, і нині становлять 5,3 кіло
грама молока від коровії. Економічніше ви
трачати корми допоміг би подрібнювач-змі- 
шувач Марчука. У юеподарстві виготовле
но дві таких установки, але жодна не пра
цює.

Як бачимо, комсомольцям і молоді кол
госпу ще потрібно сказати своє слово в час 

‘підготовки ферм до зими.
Ю. ЛІВАШНИКОВ, 

спецкор «Молодого комунара».
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КРИТИКУЄШ?
ПРОПОНУЙ!

Учора в Кіровоградському педагогічному інсти
туті відбулася-звітно-виборна комсомольська кон
ференція. Вона завершила розмову про життя 
спілчанської молоді вузу, що велася на звітах і ви
борах у групах, на курсах і факультетах. Як про
ходили ці розмови, які проблеми хвилювали сту
дентів, розповідає матеріал наших кореспондентів, 
які побували на одних із таких зборів.

ПОЧАТОК зборів здивував, 
“ ° Професія, хоч і майбутня, 
накладає-таки на людей якийсь 
відбиток. Тож і думалося, що 
філологи, люди, які звикли ма
ти справу з літературою, мис
тецтвом, матеріями тонкими і 
вишуканими, вдадуться до ви
шуканості чи бодай урочис
тості і на своїх зборах. Однак, 
актовий зал, де проходили зві
ти І вибори комсомольців фі
лологічного факультету, вра
жав майже пуританською не
вибагливістю. Ні лозунгів, при
урочених цій події, ні почес
них гостей у президії, єдине 
привітання — адресоване пер
шокурсникам...

Що це — недостатня підготовка? 
Як показали збори, пі. Просто Й 
тут, на звітах і виборах члени ком

сомольського бюро лишилися вір-

пнми своєму стилю роботи: діло
витість, діловитість і ще раз діло
витість. Без будь-яких показних 
ефектів.

Звичайно, це крайність, з якою 
можна посперечатися. Але збори 
показали її інший бік такого мето
ду: виконання порядку денного беї 
жодної затримки, висока організо- 

конструктивність обгово- 
жодного виступу «но па- 
жодного — беї критики, 

— без конкретних пропо- 
голоипс. було витримано 
який сформулював на по-

папісті., 
рения — 
пірцеві», 
жодного 
ВІЩІЙ. 1, 
принцип, 
читку своєї звітної доповіді секре
тар комсомольського бюро факуль
тету Віктор Поладько:

—- Ми зібралися не просто ,для 
того, щоб протвітуватн про зробле
не нами за рік. Збори повинні вчи
ти мислити. А надто — сьогодніш
ні. іож візьмемо собі в союзники 
творчий пошук резервів, ініціатив
ність, принциповість...р ЕЗЕРВИ..,

- Вважаю, активності однієї 
навчально - виховної комісії

ТТ

— їх мільйони, комсомольських 
квитків, і кожен з них може розпо
вісти про яскраві сторінки життя 
тих, кому вони належали. А зібра
ні разом, вони розкажуть про див
не, неповторне

Комуністичн о ї 
Спілки Моло
ді, найбільш 
представ н и- 
цької на зем
лі молодіжної 
організації...

Голос комсо
мольського сек
ретаря схвильо
вано лунає в 
залі школи. За
тамувавши ПО
ДИХ, слухають 
присутні про 
порубаний бі- 
логоардійсь к іі- 
ми шаблями 
комсомольський 
квиток сімнад
цятирічною комісара кулеметного пол
ку Сергія Афанасьева, про пробитій 
кулею квиток Олександра Матросова, 
про комсомольський квиток і гроя Ра
дянського Союзу Юрія Смирнова, який 
фашисти пришпилили баїнетом до землі 
поряд зі страченим радянським солда
том.

В актовому залі середньої школи 
№ 6 міста Кіровограда йдуть ком
сомольські збори «Ти біля серця 

■зігрітий, комсомольський квиток». 
А присвячені вони обміну комсо
мольських документів.

— До обміну ми почали готува
тись давно, — говорить Наталка 
Продіус, секретар шкільного комі
тету комсомолу. — І відразу поста
ло питання: що потрібно зробити 
для того, щоб ця подія не перетво
рилась на згичайну формальність, 
щоб кожний комсомолець відчув її 
вагомість. Перш за все, потрібно 
було, щоб кожен ще раз усвідо
мив для себе, що комсомольський 
квиток не просто тоненька книжеч
ка, що засвідчує належність до ор
ганізації. Квиток — це символ ко
муністичних переконань, і кожен, 
хто отримує його, -— стає особисто 
відповідальним за те, щоб комуніс
тичні ідеали втілились у життя, за 
те, щоб краще і квітучіше жила 
перша в світі республіка робітників 
і селян. Про це йшла мова на збо
рах у кожному класі — «У тебе на 
грудях комсомольський значок», 
«Якщо тобі комсомолець ім'я», 
«Пам’ятай, бережи і примножуй 
традиції комсомолу». Виступали на 
них не тільки школярі, а й ветера
ни комсомолу. І саме їх слова, їх 
розповіді найбільше западали в 
серця учнів. В класних стінгазетах 
з явилась нова рубрика: «Готуємось 
до обміну комсомольських квит
ків», шкільний радіовузол почав 
транслювати передачі «Твої ордени, 
комсомол», «Герої-комсомольці».

Та комітет комсомолу не обмежився 
цими заходами:-зрозуміли, що обміи до
кументів — цс свого роду огляд їх сил, 
сувора перевірка того, як кожна орга
нізація виконує рішення XXIV з’їзде 
КПРС іа XVII з’їзду ВЛКСМ.

Кожен комсомолець повинен бути при
кладом в навчанні та праці — ось го
ловна теза, якою керується в сгоїй робо
ті шкільний комітет. В усіх класах Існу
ють пости Всеобучу, консультаційні пунк
ти, групи в іаємодопимогн. Всі спілча
ни — члени одного з клубів товариства 
«Знання». А клубів існує чимало. Юним 
географам до вподоби клуб «Глобус*, 
фізики і математики віддають перевагу 
клубові «Квант».

До XXV з'їзду КПРС готують І

життя Ленінської

ОБМІН І 
комсомольські! 
додомєнтш

П А М’Я т А И,
БЕРЕЖИ,

ПРИМНОЖУЙ...

жиг» 
зав« 
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трудові подарунки. Комсомольська 
організація СШ № 6 — ініціатор 
проведення міської комсомольської 
операції «Працювати по-стаханов- 
ському, по-гвардійському, по-кому« 
ністичному». Щотижня в школі про
ходить ударна середа — в цей 
день працюють трудові десанти.

Підготовка до обміну — це вті
лення в життя однієї з найважливі
ших вимог — дійти до кожного. 
«Сьогодні, — говорив Л. І. Бреж
нєв, — нас вже не задовольняє те, 
що абсолютна більшість радянської 
молоді з почуттям високої від
повідальності виконує свій гро
мадянський обов язок, глибоко 
розуміє і активно втілює в 
тя політику партії. Наше 
доння — боротися за кожну
лоду людину, за її переконання, 
за її активну позицію в житті». 
Не секрет, що саме тут і трапляло
ся найбільше труднощів. Часом до
водилось чути таке: «А чому я по
винен це робити? Нехай інші, їх ба
гато...». І тоді — індивідуальні бе
сіди, розмови з учнем на класному 
бюро, на засіданні комітету комсо
молу школи. Раділи всі, коли одно
го разу комсорг 10 «Б» повідомив: 
«А знаєте, сьогодні Світлана сама 
запропонувала допомогти випусти
ти стіннівку». А коли вперше роз
мовляли з дівчиною, була ж бай- 
дужою, не цікавилась нічим.

Зовсім мало часу лишилося до 
того дня, коли комсомольці шостої 
школи отримають комсомольські 
кзитки нового зразка. Хвилюються 
Світлана Комаристова, Ганя Голу
бева, Сергій Рибченко та інші учні 
9-го «Г». їх класу надано почесне 
право першим у школі обміняти 
документи. І, отримуючи новий 
квиток, вони усвідомлюють, що їм 
виявлена висока честь — продов
жувати славну естафету Ленін
ського комсомолу — бойового по
мічника Комуністичної партії. Вони 
пам'ятають, що цей квиток свід
чить про приналежність до Спілки, 
членами якої були Віталій Бонівур, 
Микола Островський, Зоя Космо- 
дем янська, Надія Курченко, Ана
толій Мерзлое, що за мільйонами 
комсомольських квитків стоять вог
ненні роки, неповторні долі, яскра
ві особистості.

Н. ПАСТУШЕНКО. 
спецкор «Молодого комунара»«

м. Кіровоград.
г''
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замало. Не допоможуть і кон- 
сультпункти, хоч доведемо їх 
до норми. Потрібно покінчити 
з ліберальним ставленням до 
незадовільних оцінок на кур-, 
сах. А тому пропоную: що
тижня проводити засідання в 
групах, де аналізувати успіш
ність за тиждень...

— Комплектувати студент
ські будівельні загони слід по- 
іншому. Чому, наприклад, про 
роботу в загоні знають тільки 
ті, хто записався до нього? Ви
ходить, одні лишаються
бортом» СБЗ, тому що не зна
ють, які там умови, інші 
трапляють сюди необдумано: 
спершу записалися, довідали
ся, що справа не до душі, а 
виписатись не зручно...

— Вважаю, що у культмасо-

«за

ПО

вій роботі слід виходити за 
рамки не тільки курсу, але й 
факультету, вузу. Наприклад, 
проводити вечори разом з сту
дентами і учнями інших на
вчальних закладів міста...

— Цього року у нас з явили
ся переможці республікан
ського конкурсу студентських 
наукових робіт. Це успіх, але ж 
він міг бути більшим, коли б 
усі справді по-науковому бра
лися за конкурсні роботи. Ад
же вчитися творити, здобува
ти навички дослідника вчите
лю не менш важливо, аніж 
дбати про власну ерудицію...

І Світлана Калініна, і Віталій 
Удовенко, і Наталка Назаренко, і 
Маджид Каюмов, і псі виступаючі 
могли б навести чимало хороших 
прикладіп з житія своєї комсо
мольської організації. Наприклад, 
Світлана Калініна — голова однієї 
5 кращих в інституті навчально- 
виховних комісій. На факультеті 
нині — бо відмінників. 118 студен
тів навчаються тільки иа ««відмін
но» та «добре», порівняно з зимо
вою під час літньої сесії вдвічі 
зменшилась кількість невстигаю- 
чі.х. Та н комсомольська організа
ція факультету в авангарді — утри
мує перехідний Червоний прапор 
інституту.

Але комсомольці на своїх зборах 
ооралн інший шлях. Не просто пе
реліковувати факти, ііс просто на
пружувати пам'ять і згадувати, що 
зроблено, а що ні—за рік. а кати 
резерви, аналізувати, роздумувати 
над тим, як краще жити, що і як

слід зробити новообраному бюро.
І це особливо цінно. Для то

го, хто тупцює на місці, не по
трібно резервів. їх шукає той, 
хто прагне більшого. А праг
нення комсомольців пов’язані 
нині з великим завданням — 
гідною зустріччю XXV з’їзду 
Комуністичної партії Радян
ського Союзу та XXV з’їзду 
Компартії України. Нещодавно 
студенти познайомилися у ву
зівській багатотиражці з умо
вами соціалістичного змагання 
академічних груп інституту, 
присвяченого XXV з їзду 
КПРС. Включитися у всенарод
ну зустріч партійного форуму, 
прийти до нього з гідними здо
бутками—це обумовлює тепер 
поведінку кожного комсомоль
ця, кожного студента.

На зборах панувала єдино 
можлива атмосфера — атмо
сфера принциповості і відвер
тості, критики й самокритики. 
Все це допомогло виробити 
рішення, яке стало конкрет
ною програмою роботи для 
новообраного бюро на новий 
рік.

О. РАКІН, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

Н. ВАРАКУТА, 
позаштатний кореспондент 
«Молодого комунара*.
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ЧННОВИИКН, 
федеральний 
сім’ї і соці- 

фрлу 
іцо си-

жі- 
не поліпши- 

, воно стає швей

ГлибокІ зміни сталися в житті жінок Ра
дянського Союзу та країн, які будують 
соціалістичне суспільство. Перед ними від
крились широкі можливості для здобуття 
освіти, створені умови для щасливого ма
теринства. Змінились і погляди на роль 
жінки в процесі соціалістичного будів
ництва, в суспільно-політичному житті, на її 
значення в сім’ї. Сьогодні жінки в соціа
лістичних країнах складають 34 проценти 
всіх робітників і службовців у сфері вироб
ництва. Кожен п’ятий лікар на планеті і ко
жен десятий вчений — радянська жінка. 
Виділяються величезні кошти для надання 
допомоги багатодітним сім'ям.

у СОЦІАЛІСТИЧНОМУ секторі народ- 
ного господарства Польщі працює 

близько 5 мільйонів жінок, що складе« 
майже 42 проценти загального числа 
працюючих. Жінки опановують все нові 
професії і зараз займають чимало таких 
посад, які раніше вважались чоловічими. 
Підвищується процент жінок на керівних 
посадах як безпосередньо на виробни-

ДЕРЖАВНІ
цтві, так і в адміністративному апараті.

У виробничій сфері жінки складають 
50 процентів серед економістів і 20 
процентів серед інженерно-технічних 
працівників, 45 процентів жінок серед 
лікарів. Багато їх в мережі освіти. За ос
танні роки полячки виявляють великий 
інтерес до точних і природничих наук. 
Зараз вони складають близько 70 про
центів біологів, 50 процентів географів, 
понад 40 процентів геологів, 47 процен-

тій хіміків, 40 процентів математиків і 
понад 32 проценти фізиків.

В Народній Польщі проводиться ши
рока кампанія по поліпшенню умов пра
ці на виробництві. За останній час у 
цьому питанні був прийнятий ряд уря
дових постанов. Проблеми ці особливо 
актуальні о таких галузях промисловості,, 
як легка, хімічна, де переважає жіноча 
робоча сила. В текстильній промисло
вості, наприклад, вживаються спеціальні 
заходи для обмеження виробничого шу
му. В легкій промисловості в цілому по
легшені умови для вагітних жінок.

Величезного значення партія і уряд 
ПНР надають питанням охорони мате
ринства. За рішеннями VI з’їзду ПОРП 
та нового кодексу праці значно розши
рились права матерів, які одержали біль
ше можливостей поєднувати свої інте
реси з вимогами народного господар
ства країни. Збільшені строки відпусток 
по вагітності і пологів, працююча жін
ка може одержати безкоштовну від
пустку для догляду за малою дитиною.

Польська жінка — активний учасник 
суспільного і політичного життя країни.

О. ПОРОШИН.

планета
ЗА МАТЕРІАЛАМИ 

I ТАРС, АПН.

Ї

У світі капіталу сотні 
»мільйонів жінок фактич

но (а в багатьох краї
нах — І юридично) 
безправні, неписьменні, 
не мають медичної до
помоги, постійно недої
дають, а кожна третя ди
тина не доживає І до 
року.

Проти цього борються 
жінки п країнах капіталу.

люив I пшм
В Румунії є галузі народного господар

ства і багато підприємств, де працюють пе
реважно жінки.

Одне з таких підприємств — Бухарест
ський швсіїно-трикотгжний комбінат, сучас
ні корпуси якого простягайсь майже на кі
лометр вздовж бульвару Армата попору- 
луїі. Вмілі жіночі руки щоденно виготовля
ють тут понад 150 тисяч штук швейних і 
трикотажних виробів. В цьому році колек
тив комбінату добився чудової трудової пе
ремоги — на десять місяців раніше строку 
виконано завдання нинішньої п’ятирічки.

— Це велике досягнення підприємства, — гово
рить голошиїй інженер Корнел Захарія, — стало 
можливим завдяки вдосконаленню технологічно
го процесу, застосуєанню нових методів праці, 
ефективнішому використанню виробничих площ і 
обладнання. Головні творці цієї трудової перемо
ги — паші чудові жінки, які з честю виконували 
соціалістичні зобов’язання і на кінець року да
дуть додаткової продукції на суму понад п’ять 
мільярдів лей

За словами секретаря парткому комбіна
ту Єлени Бурти, успіху сприяло згуртуван
ня колективу, розкриття творчих ’ можли
востей кожної робітниці, підвищення квалі
фікації. Лише за останні два роки 1200 ро
бітниць вступили в ряди Комуністичної 
партії, чотирьом тисячам було присвоєно 
почесне звання ударників соціалістичної 
праці. Три тисячі молодих швей закінчили 
останнім часом діючу при комбінаті профе
сійну школу. Чотириста дівчат навчаються 
без відриву від виробництва і ліцеях та' ін
ститутах.

Постійну турботу про повсякденні потре
би швей, про поліпшення умов їх праці і 
побут}' виявляє і Єлена Має, голова 
профкому комбінату, кандидат у члени ПК 
РКП, депутат Великих національних збо
рів. 20-тисячнин колектив комбінату пла
тить їй незмінними любов’ю і повагою.

В. КЛИМЕНКО.

II Р АВА
«109
ДАРЕМНИХ 
ПОРАД»

Вже встигли зів яти бу
кети, відзвучало немало 
промов про жіночу рівно
правність у ФРН, приуро
чених до Міжнародного 
року жінки. Але станови
ще західнонімецьких 
нок далеко і 
лось. Навпаки, 
все гіршим.

Вінці 
в тому 
міністр 
ального 
Фокке. 
туація неминуче виправиться, 
хоч, за їх словами «більшості 
жінок у ФРН живеться зов
сім непогано». На доказ цьо
го робились посилання на тре
тю статтю Основного закону 
ФРН, яка г.тасить: чоловіки А 
жінки — рівноправні.

Така стаття дійсно існує. 
Але фактом залишається і ге. 
що частка безробітніх серед 
жінок, за офіційною статисти
кою, була навіть у минулому 
році у два рази більшою, ніж 
серед чоловіків, що лише 
шість процентів працюючих 
жінок мають професійну під
готовку. а.Гх зарплата у сфе
рі виробництва на ЗО, а по
декуди на 38 процентів ниж
ча, ніж у чоловіків, які інто
нують ту ж роботу. Долею 
переважної більшості дівчат, 
які вступають у самостійне 
життя, стають професії, які 
«не вимагають спеціальної 
підготовки».

державні 
числі іі

з питань 
забезпечення 

запевняли.

На світ з’явилась брошу
ра, рекомендації якої, 
вважають складачі, допо
можуть читачкам змінити 
своє становище на краще 
«на основі існуючого за
конодавства, прав і приві
леїв».

«Перш, ніж зробити покуп
ку, подумайте, чи справді во
на вам потрібна... Не купуйте, 
якщо товар нам здасться над
то дорогим, І спокійно залиш
те магазин, оскільки вас ніхто 
не змушує купувати...». Цс 
одне з 109 «керівництв до дії» 
в умовах інфляції, дорожнечі 
і безробіття. Мається на ува
зі, іцо жінка, зекономивши 
таким чином гроші і сили, 
відразу ж розпочне «розвива
ти свої здібності на службі». 
Автори брошури впевнені, що 
саме через власну пасивність 
80 процентів жінок не підви
щують кваліфікацію. Брошу
ра запрошує згодитися з вис
новком, що «відсутність ро
боти — явище звичайне для 
галузей і підприємств, пов’я
зане з сезонним характером 
або організаційними захода
ми». Так же безапеляційно 
пропонується прийняти на ві
ру. що збільшення квартпла
ти — це «невміння домовити
ся з квартирним господарем».

Західнонімецькі жінки 
гідно оцінили «109 дарем
них порад фрау Фокке». 
Демократична преса ФРН 
розглядає цю брошуру як 
«чергову спробу відійти 
від нерозв язаних проб
лем або швидше як циніч
не глузування з трудящих 
жінок».

М. ПАВЛОВ.

РОЗВИТОК

під таким девізом проходить Міжнарод
ний рік жінки. Вже відбулось чимало різних 
міжнародних зустрічей, конференцій. Вчора 
в Москві розпочала свою роботу Всесвітня 
зустріч дівчат в рамках Міжнародного ро
ку жінки.

З виступів на цих форумах вимальовуєть
ся разючий контраст у становищі жінки у 
двох світах — соціалістичному й капіталіс
тичному.

Про життя жінок в різних куточках пла
нети, про їх турботи і надії, про боротьбу за 
рівні права, проти імперіалізму, за неза
лежність і соціальний прогрес читайте на те
матичній сторінці.

ЖІНКИ
ВІДСТОЮЮТЬ...

опа- 
про-

О Польща: жінки 
новують чоловічі 
фесії
О Румунія: 4000

на комбінаті—ударники 
соціалістичної праці

ф Про становище жінок Гаїті, де біля 
влади зараз перебуває диктатор Дю
валье-молодший, красномовно свідчать 
дані, наведені гаїтянкою Жозет П’єр- 
Луї. 86 процентів жінок Гаїті — непись
менні. їх нещадно експлуатують Хазяї 
змушують вагітних жінок залишатися 
на робочому місці до дня пологів. Насе
лення практично позбавлене медичної 
допомоги, з кожних 100 новонародже
них дітей 33 не доживають і до п’ятиріч
ного віку.

О У Гватемалі більшість жінок у кра- ; 
тому випадку може розраховувати на І 
місце служґіиці у багатіїв. Особливо її 
трагічне становище корінною населення у 
країни — індійців. Індійські жінки в Гва- З 
тсмалі піддаються подвійній дискриміпа- и 
ції — і соціальній, і національній.
• За останній час в Гані помітно ак- ’ 

авізувався жіночий рух. Тисячі активіс- ; 
ток стали на шлях боротьби за права і 
жінок. В країні почали виходити жіночі , 
журнали «Айліал вумеп» і «Гапієн пу- І 
мен», па сторінках яких обговорюються ! 
актуальні питання жіночої емансипації. 
Все більше жінок Гани стають лікарями, і 
вчителями, інженерами.

«Хоріцопг» (НДР).

I

ЕМАНСИПАЦІЯ ПО-ЯПОНСЬКИ
Всі чоловіки й жінки рівні перед законом і не мо

жуть підлягати дискримінації в політичній, економіч
ній і соціальній галузях. Цс положення, зафіксоване 
в конституції Японії, здавалося б, встановлює повне . 
рівноправ’я між чоловіками й жінками.

Насправді ж, становище зовсім інше. Віддавна в 
Японії жінок обмежували інтересами дому ( й сім’ї, 
вчили готувати їжу, а також мистецтва ораижування 
квітів, виготовлення нарядних кімоно. Традиції і звичаї 
минулого стають па перешкоді реалізації інтересу 
японських жінок до участі в усіх галузях суспільною 
життя.

Швидкий ріст економіки країни у 60-ті роки викликав ши- 
ЛИоке залучення жінок до виробництва. Зараз вони склада

ють третину робочих рук в країні — близько 12 мільйонів 
чоловік. Жінки обслуговують конвейєри текстильних . фаб
рик, складальні лінії радіоелектронних та інших підпри
ємств. Але на адміністративних посадах лише 4.8 процента 
жінок, інженерів — близько одного процента. ЖЬ'Ок-меди- 
сів — десять відсотків, з загального числа суддів — їх ли
ше п’ятдесят п’ять.

В парламенті японки займають лише 25 місць з 

743. В префектуальїшх, міських та сільських асамбле
ях жінок менше двох процентів.

Десять років тому в університетах і коледжах Япо
нії студентки займали лише шосту частину аудиторії. 
Тепер — п’яту. Але ці зміни те не дозволяють біль
шості японок набути вищу освіту. «У жінок немає 
організаторських здібностей», єна них дуже вплива
ють емоції, і тому вони не можуть виконувати відпо
відальні роботи», «полеміки не люблять працювати 
під керівництвом жінок». Ці .та деякі інші висловлю
вання відбивають сутність справжнього ставлення до 
жінки в Японії.

У зв’язку з економічною кризою з роботи звільня
ють у чотири рази більше жінок, НІЖ ЧОЛОВІКІВ. Про 
це свідчать дані статистичного бюро при кабінеті мі
ністрів. ІІа деяких підприємствах їх позбавляють ро
боти у віці 25—30 років, хоч в жодному законі немає 
такого обмеження.

«Вагомою »причиною для звільнений жінки з роботи є од-

ружения, а також народження дитини. Газета «АсахІ» роз
повіла нещодавно про випадок, який вона вважав типовим. і 
Двадцятишестирічпа працівниця одного з підприємств оиіі- і 
шла заміж. Здавалося, ніщо не може потьмарити її щастя. 
Але ріпно через місяць начальник запропонував молодій ! 
жінці залишити роботу. «У нас так ведеться, — сказав він. • 
— Одружені жінки втомлюються від домашньої роботи. Це ' 
знижує продуктивність прані». Молодята потребували додат- і 
нового прибутку, і японка рішуче заявила, що продоажува- • 
гаме працювати. Майже щодня їй пропонували звільнитись, ; 

а потім попросили чоловіка «вплинути» на дружину. Робіт- , 
няня написала листа з проханням дачі їй офіційне роз'яс- ■ 
пенни з питань трудовлаїитуванни, кинувши виклик дискри
мінаційним порядкам...

Проблема емансипації жінок набуває в Японії все 
більшої гостроти. На початку року парламент зму
шений був реагувати на це і прийняв резолюцію. В 
ній ідеться про необхідність вжиття заходів проти 
Дйскрнмійації. Саме по собі це «побажання» парла
менту нікого ні до чоіо не зобов’язує. Реакція па та
ку позицію властей послідувала відразу ж: по всій 
країні прокотилась хвиля багатотисячних жіночих 
демонстрацій протес іу проти дискримінації.

О. МАЧЕХІН.
Токіо.

І
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З ЛЮБОВ’Ю
З Е МНОЮ

ПОДІЇ- про які йде мова в новій роботі ре- 
Жд жисера Євгена Матвеева, розгортаються 

в ті величні 1 важкі 30-ті роки, коли підніма
лася І зростала молода Радянська держава, 
коли на селі йшла запекла боротьба з кур
кульськими недобитками, з одвічними забобо
нами і пережитками минулого, за нове кол
госпне життя, sa нову людину.

Фільм «Любов земна», створений на кіно
студії «Мосфільм» за мотивами першої книги 
роману Петра Прсскуріпа «Доля», став свід
ченням високого розуміння авторами всієї 
складності умов, у яких живуть і діють герої. 

Ґ, перш за все, радує зустріч з Євгеном 
Матвєєвнм. В новому фільмі він виступає од
разу в трьох вимірах: разом з П. Проскурі- 
ним ! Б. Черних є автором сценарію, рсжисе- 
ром-постановннком і виконавцем ролі голов
ного героя — Захара Дерюгіна.

Надовго запали в серця глядачів образи, 
народжені чудовим актором: шолоховські сол
дат Трохим та Макар Нагульнов, Федотов в 
«Рідної крові», Будулай з кінофільму «Ци
ган», і остання робота — перша, до речі, ре
жисерська для Матвеева в кіно.

В Захарові Дерюгіпу відкриваються пові 
глибини, пові акторські пошуки. Зі зброєю в 
руках захищав Захар Радянську владу на 
фронтах громадянської війни, та й тепер, коли 
він став головою колгоспу в рідних Густнщах, 
продовжує цю боротьбу словом, силою пар
тійної переконанеє!І, вірою в нове соціаліс
тичне життя.

ГІе гаючи ні хвилини, кидається Дерюгіп у 
палаючу комору, щоб врятувати хоч рештки 
колгоспного хліба, а куркульського палія Фе
дора Макашина (В. Спиридонов) він ладен 
задушити — така велика його ненависть до 
приреченого' вже на загибель ворога. Викри
ваючи в крадіжці підлого Хому Кудсліна. За
хар полум’яним слором доносить до сердець 
людських правду нового життя. І народ ві
рить йому. Недаремно йдуть за ним. за його 
правдою молоді бригадири Юрко Левашов та 
Микита Бобок. Саме в цьому обличчя Дерю
гіна — комуніста, людннн.

Та ось,, як велике нещастя і велике щастя 
приходить до Захара кохання. Нелегко йому, 
нелегко і його коханій Мані Полівановій. 
Фросині, дружині Захара тяжко, адже у них 

І четверо синів. І в цій складній ситуації мат- 
вєєвськнй герой постає людиною сильною, рі
шучою і, що найголовиіше. стверджує себе, як 
особистість.

І Грі Матвеева притаманний відкритий прояв 
І почуттів, емоційність, а часом і пристрасність, 
к Чудово зіграні ним найбільш драматичні епі- 
I зоди. Так, хвилюючим є засідання бюро рай-

кому, на якому розглядається справа Захара. 
Голова сільради Аиісімов (В. Самойлов), 
прихований ворог Радянської влади, написав 
підступного листа до райкому. Та не можуть 
знайти єдиного вірного рішення ні люди, 
яким треба визначити долю Дерюгіна, ні він 
сам. Одне Захар знає добро — покинути Ма- 
ию він не зможе, бо його кохання сильніше 
аа нього. Про право людини на щастя гово
рить 1 Брюханов (Ю. Яковлев), його старий 
товариш.

...Змилені коні несуть Захара, несуть туди, 
де він продовжить свою справу, буде рядовим 
колгоспником, та назавжди, па псе життя 
лишиться вірним сином своєї партії.

у ФІЛЬМІ напрочуд вдало підібрано 
» самбль акторів. Зачаровує героїня 

наїдн Кириенко. Актриса відкриває якусь _
ву, ще незнайому грань свого обдарування. 
Фросина — це не повторення образу Наталії а 
♦Тихого Дону», який добре запам’ятався гля* 
дачам, а зовсім нова жінка, яка кохає свого 
чоловіка, страждає, але сповнена благород* 
ства, 1 тему ладна відпустити Захара до Ін
шої. Увесь той біль, що так довго тримався 
в її серці, проривається у відчайдушному тан
ку, бо знає вона, що ке буде їй щастя э За
харом 1 в новому буднику.

Безпосередня 1 приваблива В. Заклунна » 
ролі сестри Захара — Катерини. її давнішнє 
почуття до Брюханова позначене якимось ти
хим сумом, 1 вона лише жартує над своею 
нескладною любов’ю.

Талант Матвєева-режисера насамперед у 
зображенні праадн життя. І нову його роботу 
можна назвати творчою вдачею, позначеною 
цікавими режисерськими знахідками.

Ось односельці щедро обсипають Захара 
щойно обмолоченою пшеницею. Уповільнена 
зйомка тут ще більше підсиЛос красу 1 поезію 
людської праці.
- Ось стоять вад Захаром брати Мані: вони 
прийшли, щоб розправитися з ним. Ті ж сам> 
постаті братів Поліванових з’являються І в 
хвйлипу, коли Захар твердо вирішив пов'яза
ти своє життя з Манею, прийшовши за пею І 
сином.

Виклик людському нерозумінню, пережиткам 
І забобонам кидає Маня, коли на очах одно
сельців біжить назустріч понівеченому, але 
щасливому Захарові.

З героями «Любові земної» ми прощаємося 
в один з найдраматичніших моментів — на по
чатку війни. Є сподівання, що зустріч а ними 
в другому фільмі буде бажаною 1 цікавою.

О. КУБРЯНСЬКА.

Радіоприймач- 
ліхтар

З «Вегою-спорт» не 
вдаватиметься важкою і 
нудною навіть найдальша 
поїздка на велосипеді. 
Прикріпивши на рулі цей 
радіоприймач - ліхтар, 
можна вирушати о будь- 
яку подорож.

Виробництво незвичай
них фар освоїв колектив 
Бердського радіозаводу 
в Новосибірській області. 
Транзисторний приймач 
працює в діапазоні серед
ніх хвиль. На нього но 
впливає дорожнє трясін
ня. При бажанні «Вегу- 
спорт» можна використа
ти і як звичайний пере
носний радіоприймач.

(ТАРС-РАТАУ).

sa.

ап* 
3J- 
но*

МРІЯ.
Фото С. ФЕНЕНКА.

Долинський район.

««ЗІРКА»—
«колос»—

0:1
У першому колі ці су

перники задовольнилися 
нічиєю — 1:1. і ось друга 
зустріч. Спочатку був на
ступ гостей. Добре вико
ристав кутовий удар пол
тавчанин Олександр Карп- 
ман. Його удар головою 
досяг цілі. Після відпо
чинку перевага наших 
земляків очевидна. Та 
атаки успіху не принесли- 
Зрівняти рахунок мали 
можливість Олександр 
Нацмен, Юрій Касьонкін, 
Олександр Мороз та Інші 
гравці.

Отже, «Зірка» на своє
му полі зазнала поразки 
з мінімальним рахунком— 
0:1. З 35 очками вона за
раз на третьому місці, А 
для того, щоб на ньому 
утриматись, треба добре 
провести останні три по
єдинки на виїзді — з 
командами СК міста Чер
нігова, житомирським 
«Автомобілістом» та ми
колаївським «Суднобудів
ником».

В. ШАБАЛІН.

Л_ЛЙЙИК_
З 14 ПО 19 ЖОВТНЯ 
ВІВТОРОК

И ПЕРША ПРОГРАМА.
9'00 — Новини. (М). 9.10 
— к. т. Гімнастика. (М).

9.30 — и. т. Мультфільми. (М). 
10 00 — к. т. «Очевидне — ней
мовірне». (М). 11.00 — Нови
ни. (К). 11.15,— Для дітей.
Науково-популярний фільм 
«Як я став чемпіоном». (К).
11.40 — к. т. «Шкільний ек
ран». Українська література 
для учнів 10 класу. (К)- 14.00 
— Док. фільми. (М). 14.35 — 
к. т. Концерт. (М). 14.55 — Ін
формаційна програма. (При
буття Президента Французь
кої республіки В. Жискар 
д’Естена. (М), 15.55 — «На
головних напрямках п’ятиріч
ки». (Львів). 10.10 — «Іде 
патруль народний». (Д-к). 
16.25 — Муз. фільм «Про 
дружбу співає Радянська Ук
раїна». (К). 17.30 - «XXV
з’їзду КПРС — гідну зустріч». 
«Соціальний портре-т колекти
ву Одеського морського пор
ту». Передача 2. (Одеса). 
18.00 — «Людина, дорога, ав
томобіль». (К-д). 18.15 — к. т. 
Мультфільм. (Лі). 18.25 — к. т, 
«Пісня далека і близька». 
(М). 19.00 — «На запитання 
телеглядачів відповідає член- 
кореспондент АН СРСР В. Г. 
Афанасьев». (М). 19.30 — к. т. 
Чемпіонат СРСР э хокею: 
ЦСКА —- «Спартак». 1 і 2 пе
ріоди. В перерві — кіновапи- 
Си. (М). 21.00 — «Час». (М).
21.30 — Чемпіонат СРСР з хо
кею: ЦСКА — «Спартак». 3-й 
період, к. т. (М). 22.10 — к. т. 
«До 100-річчя з дня першого 
виконання». «ТІ. 1. Чайков- 
с.ьквй. Перший концерт для 
фортепіано з оркестром» По 
закінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00— 
Концерт 8 творів М. І. Глінки. 
(М). 11.ЗО — Телефільм «Лвто-

7) Наша адреса і те/іеФони
316050. ГСП, Кірожоград-50, вуп. Луначврсьного, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя— 2*45*35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2*45*36, відділу вій* 
еьково'латріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

ЬК 01555.

пертрег». (К-л). 15.55 — «Ми 
знайомимось з природою». 
(М). 16.15 — «Михайло Лєр
монтов». (М). 17.00— «Кузбас 
па будові». (М). 17.30 - «Умі
лі рукц». (М). 18.00 — Фільм- 
концерт «Пам’ять серця». (К).
18.30 — «Служба побуту на 
селі». (Х-в). 19.00 — «Вісті». 
(К). 19.30 — Док. Фільм «Бра
терство». (К). 20.25 — Фільм- 
концерт. (К). 20.45 — «На доб
раніч, дітні». (К). 21.00 — 
«Час». (М). 21.30 — «Екран
молодих». (К). 22.15 — Худ. 
фільм «Хлопець І дівчина». 
(К). 23.20 — Новини. (К).

СЕРЕДА
«2 ПЕРША ПРОГРАМА.
В J 10-55 — Наша афіша.

(К). 11.00 — Новини. (К). 
11.20 — Док. фільм «Київ — 
місто-герой». (К). 11.40 —
«Шкільний екран». Історія 
для учнів 10 кл. (К). 12.10 — 
Для дітей. «Колобок». Ляль
кова вистава. (3-жя). 12.50 — 
к. т. «Майстри мистецтв Ук
раїни». (К). 16.50 — Наша
афіша. (К). 16.55 — Для
школярів. «Дівчатка — хлоп
чики». (Донецьк). 17.30 —
«XXV з’їзду КПРС - гідну 
зустріч». «Соціальний портрет 
колективу Одеського морсько-
то порту». Передача 3. (Оде
са). 18.00 — «День 5а днем*. 
іК-д). 18.15 — к. т. «Веселі 
потки». (М). 18.35 — «Людина 
і закон». (М). 19.05 — «Вісті». 
(К). 19.35 — к. т. «Тираж
«Спортлото». (М). 19.50 — к. т. 
Тел. багатосерійна повість 
«Ольга Сергіївна». Розділ 2- 
(М). 21.00 - «Час». (М). 21.30
— «Запрошує концертна сту
дія п Останкіні». До Всесвіт
ньої зустрічі дівчат, к. т. По 
закінченні — повніш. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. (М). 9.10 — Гімнасти
ка. (М). 9.30 — «Умілі руки». 
(М). 10.00 — «Ольга Сергіїв
на». Тел. багатосерійна по
вість. Розділ 1. 11.20 — «Пісня 
далека 1 близька». (М). 14.00
— Док. фільми. (Франція).
14.30 — «Лірика В. Маякоп- 
еького». (М). 15.30 — «Фільм
— дітям». «Над нами Півдеп- 
ннй хрест». (М). 16.45 — «На
ука сьогодні». (М). 17.15 — 
«Відгукніться, сурмачії». (М). 
18.00 — Оголошення. (К). 18.30
— Фільм-концерт. (К). 19.05—

Індекс 01187;

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

поліграфі? 1 книжково? торгівлі, .
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

Тираж БО 000,

Концерт радянської пісні. (М). 
19.35 — «Екран молодих». (К).
20.10 — Концерт. (В-д). 20.ЗБ— 
«СІльськогосподарський тиж
день». (К). 20.50 — «На доб
раніч, літні». (К). 21.00 — 
«Час». (М). 21.30 — «Портрет 
мнтця». (Львів). 22.30 — по
вніш. (КЬ

ЧЕТВЕР
■•/ПЕРША ПРОГРАМА.10 10.15—Наша афіша. (К).

10.20 — Концерт. (К). 
1(1.40 — и. т. Інформаційна 
програма. (К). 11.10 — Коіь
перт, (К). 11.25 — Новини.
ЇК). 11.40 — Худ. фільм 
«Хлопець і дівчина». <К]. 12.45'
— к. т. «Палітра». (К). 14.00—
♦Рішення». Док. фільм. (М).
14.10 — «Ми знайомимось а 
природою». (М). 14.35 —
«К. Федін». (М). і5.20 — «Ша
хова школа». (М). 15.50 —
к. т. «Вогні Єнісею». Переда
ча 2. (ЛІ). 16.20 — «До Дня 
працівників харчової промис
ловості». (Львів). 16.35 — Для 
дітей. «Маленька філармо
нія». (Одеса). 17.00 — «Рес
публіканська фізнко-матема- 
тична школа». Передача 2. 
(К). 17.30 — «XXV з’їзду 
КПРС — гідну зустріч». «Со
ціальний портрет колективу 
Одеського морського порту». 
Передача 4. (Одеса). 18.00 — 
Новини. (М). 18.15 — х. т. «У 
кожному малюнку — сонце». 
(М). 18.30 — «Ленінський уні
верситет мільйонів». (М). 19.00
— к. т. Концерт. (М). 19.45 — 
к. т. Тел,- багатосерійна по
вість «Ольга Сергіївна». Роз
діл 3. (М). 21.00—«Час». (М).
21.30 — к. т. Вечір, присвяче
ний 80-річчю з дня народжен
ня С. Єсенінл. По закінченні
— новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 - 
Новини. (М). 9.10 — Гімнасти
ка. (М). 9.30 — «Аптуаи де 
Сспт-Екзюпері». «Маленький 
принц». Частина 1. (М). 10.10
— «Ольга Сергіївна». Тел. ба
гатосерійна повість. Розділ 2. 
1Г20 — «П. І. Чайковський. 
Перший концерт для форте-

/ піано з оркестром*.• (М). 16.20 
— Науково-популярний фільм. 
(М). 16.40 — Концертний зал 
телестудії «Орля». (М). 18.00 
—. Оголошення. (К). 18.30 — 
«Золоті зірки України*. Кіно- 
иорис. (М-в). 18.45 — Для ді-
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тей. Фільм-концерт «А у нас 
у дворі...». (К). 19.00 — «Віс
ті», (Київ а включенням 
К-да]. 19.30 — Концерт. (До
нецьк). 20.15 — Док. фільм 
«Веймар». (К1!. 20.45 — «На 
добраніч, дітні». (К). 21.00 — 
«Час». (М). 21.30—0. Остров- 
ськвй. «Гроза»., Вистава. 
(Д-к). В перерві—повили. (К).

П’ЯТНИЦЯ

П ПЕРША ПРОГРАМА.
8.35 — Наша афіша. (К).
8.40 — Концерт. (К). 0.00 

— х. т. Інформаційна програ
ма. (К). 9.30 — Концерт. (К).
10.45 — к. т. Концерт дружби. 
(К). 13.55 — «Російська мо
ва». (К). 14.40 — «Москва І
москвичі» (М). 15.10 — «XXV 
з’їзду КПРС — гідну зустріч». 
«Соціальний портрет колекти
ву Одеського морського пор
ту». Передача 5. (Одеса).
15.40 — Для дітей. Телефільм. 
«Очкарик». (К). 16.30 — к. т. 
Концерт. (М). 16.40 — Інфор
маційна програма. До візиту 
Президента Французької рес
публіки В. Жискар д’Естена. 
(М). 17.15 — Телефільм. (К-д). 
17.45—«День за днем». (К-д). 
18.00 — Новини. (М). 18.20 — 
Концерт. (ЛІ). 19.05 — к. т.
Тел. док. фільм «Франція 
аплодує радянському мис
тецтву». (М). 19.35 — к. т.
Тел. багатосерійна повість 
♦Ольга Сергіївна». Розділ 4. 
(М). 21.30 — к. т. Чемпіонат 
СРСР з хокею: ЦСКА — «Ди
намо». 3-й періол. (М). 22.10 
— к. т. «Співає Жильбер Бе
ко». (Франція) По закінчен
ні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 - 
Новини. (ЛІ). 9.10 — Гімнасти
ка/ (М). 9.30 — Антуап де 
Септ-Екзгспері. «Маленький 
принц». Частина 2. (М). 10.05 
— «Ольга Сергіївна». Тел. ба
гатосерійна повість. Розділ 3. 
(М). П.20 — Концерт. (М).
15.10 — «Фільм — дітям». 
«Варвара — краса, довга ко
са». (М). 16.30 — «Орбіта
дружби». (Д-к) 17.00 — Кон
церт. (К). 17.30 — «Прогрес». 
(Донецьк). 18.00 — Оголошен
ня (К). 18.15 — «Зимівлі ху
доби — повсякденну увагу». 
(К-л па Республіканське те
лебачення). 18.30 — Фільм- 
концерт. (К). 19.00 — «Вісті». 
(К). 19.30 - Чемпіонат СРСР 

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ. г. Кировоград.

з вільної боротьби. (Х-в). 
20.43 — «На добраніч, дітиі». 
(К). 21.00 — «Час». (М). 21.30
— «Актори і ролі». (К). 22.30
— Новини. (К).

СУБОТА
1 О ПЕРША ПРОГРАМА. 
10 9.00 — Новини. (ЛІ). 9.10

— х. т. Гімнастика. (М).
9.30 — к. т. «ЛБВГДейка». 
(М). 10.00 — к. т. Муз. про
грама «Ранкова пошта». (М).
10.30 — «Ольга Сергіївна».
Тел. багатосерійна повість. 
Розділ 4. (М). 11.55 - к. т.
Концерт класичної музики. 
(М). ,12.25 — Інформаційна 
програма Від'їзд Президента 
Франції В. Жискар -д’Естена. 
(М). 13.00—«Буратіио». Ляль
кова вистава. (К). 14.40 — 
«XXV з’їзду КПРС — гідну 
зустріч». «Соціальний порт
рет колективу Одеського мор
ського порту». Пспедача 6. 
(Одеса). 15.10 — «Школа пе
редового досвіду». (К). 15.30
— «Назустріч XXV з’їзду
КПРС». «Соціалістичне зма
гання — в дії». (К-д). 16.00 — 
к. т. «Пошта програми «Здо
ров’я». (М). 16.30 — к. т. «У 
світі тварин». (М). 17.30 —
к. т. «Казка про Золотого пів
ника». Мультфільм. (М). 18.00
— Новини. (М). 18.15 — Чем
піонат СРСР з футболу: 
«Шахтар» (Донецьк)—«Спар- 
так» (ЛІ). В пеьерві — кіно
варне. (М). 19.45 — к. т. Худ. 
Фільм «Голубий лід». (М). 
21.00 - «Час». (М). 21.30 — 
«Концерт майстрів мистецтв». 
(М). 23.00 — Чемпіонат СРСР 
з вільної боротьби. (Х-в). По 
закінченні — новини. (М].

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.40 — 
Наша афіша. (К). 9.45 — Док. 
фільм. (К). 10.30 — «Народ
ний телеунівеоентет». Фа
культет здоров’я». (К). ПРО 
— «Наодинці з книгою». (К).
11.40 — «До Дня працівни
ків харчової промисловості».. 
(Х-п). Т2.Ш — Для дітей. 
Мультфільм. «Лісові казки». 
(К). 12.30 — «Містам 1 селам 
України бути зразковими». 
(Сімферополь). 13.00 — Док. 
фільми. (ЛІ). 13.50 — «Більше 
хороших товарів». (М). 14.20— 
«Російську мелодію скрізь 
узнаю», (Л-д). 15.00 — «При
рода 1 людина». (М). 15.30 — 
«Народні таланти». 
пецьк). 16.00 — «Товари 
роду». (К). 16.30 
(Х-в). 17.10 
лин». (К). ------
СРСР з футболу, 
рсіїь»
19.45

(До- 
. . - на-

_J — Концерт. 
— «У світі рос- 
18.00 — Першість 

«Черномо- 
(Одеса]. 
(Київ 8 
20.15

«Зеніт». 
___ «Вісті», 
включенням К-да). —
«Пісня-75». (К). 20.45 - «11а 
добраніч, літні». (К). 21.00 —

І

«Час». ((»1). 21.30 — -.Дипло
мат». Вистава. (К). В перер
ві — новини. (К).

НЕДІЛЯ

«Сонячне коло». (К),
— к. т. «Муз. кіоск»,

ПЕРША ПРОГРАМА. 
9.00 — Новйіїн. (М). 9.10 
— к. т. Гімнастика для 

дітей. (ЛІ). 9.30 — к. т. «Бу
дильник». (М). 10.00 — «Слу
жу Радянському Союзу». (Лі). 
11.00 - «XXV з’їзду КПРС — 
гідну зустріч». «Соціальний 
портрет колективу Одеського 
морського порту». Переда
ча 7. (Одеса). 11.30 — Для ді
тей.
12.00 ... ..
(М). 12.30 — «Сільська годи
на». (М). 13.30 — Худ. фільм 
«Фома Гордєєв». (Лі). 15.10 — 
к. т. «Сьогодні — День пра
цівників харчової промисло
вості». Бесіда з міністром 
м’ясної і молочної промисло
вості СРСР С. Ф. Лнтоповнм. 
(Лі). 16.15 — к. ^.«Міжнарод
на панорама». (Лі). 16.45 -®
к. т. «Гамлет». Фільм-балст. 
(М). 17.25 — к. т. Ліультфіль* 
ми. (Лі). 18.00 — Новини. (Лі),
18.15 — к. т. Тел. док. фільтл
«Головна вулиця Росії». (М).
18.45 — «Сто картин із музею 
«Метрополітен». Репортаж 8 
виставки. 19.45 — к. т. Пісні 
О. Островського на вірші , 
І. Кашежевої. (М). 20.00
к т. «Клуб хіиоподопожей»?^ 
(М). 21.00 — «Час». (М). 21.30
— к. т. «Година Великого 
симфонічного оркестру Цент
рального телебачення і Все
союзного радіо».' (М). 22.45 т}» 
Чемпіонат СРСР з вільної бо,* 
ротьбн. По закінченні — но
вини. (Лі).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.20 •" 
Наша афіша. (К). 9.25—Худ, 
фільм «Дім, в якому я живу». 
(К). 11.00 — Фільм-спектакль 
«Чарівна лампа Аладінп».

. (?Л). 12.00 — «Сьогодні -*
День працівників харчопої 
промисловості». (К). 1215 ъ?
«Фізкульт • привіті». (Д-к)<
13.15 — Док. телефільм. «Ми
кола Кузнецов». (К). 14.10 —» 
«Сільські обріт». (М-в). 14.40
— «Слава солдатська». (Л-в).
15.40 — «По сторінках улюб
лених опер». Концерт. (К}»
16.15 — «Мистецтво •— паро* 
ду». (К). 17.45 - ” - -’-*я

“ (К).

5 наро
ду». (К). 17.45 - Для дітей. 
Мультфільм. (К). 18.00
Першість СРСР з футболу: 
«Дніпро» — «Динамо». (ТО./» 
(Д-к]. 19.45

«Динамо». (TÖ.1» 
.. . ___  — «Вісті» (К)<

20.15—Концертний зал «ДрУЖ* 
ба». (Д-к). 20.45 - «На доб
раніч, дітні» (К). 21.00 _
«Час». (М). 2І.30—Худ. ФІлЬЙ 
«Петспс». (К). 23.05 — Нови
ни. (К).

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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