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АВТОМАТИЧНЕ СТИКУВАННЯ
В КОСМОСІ

19 листопада 1975 року здійснено автоматичне 
стикування безпілотного космічного корабля «Со- 
юз-20», запущеного 17 листопада 1975 року, з орбі
тальною науковою станцією «Салюг-4», яка перебу
ває в польоті з 26 грудня 1974 року.

Програмою досліджень і експериментів на станції 
<іСалют-4» і кораблі «Союз-20» передбачається даль
ше опрацювання і випробування конструкції, агрега
тів і бортових систем обох космічних апаратів у 
спільному польоті.

Бортові системи космічного комплексу функціону
ють нормально. Одержувана з борту інформація об
робляється і вивчається.

(ТЛРС).
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ХОЧУТЬ ВЧИТИСЬ
II АРОДНА мудрість гласить: «Славен 
** той майстер, який досягнув вершив 
майстерності, але тричі слава тому, хто 
допоміг йому зійти па шо вершину». В на
шому колгоспі ветерани прані намагаю
ться всі свої знання, досвід, уміння пе
редати молодому поколінню. Скільки 
пам’ятаю, механізатори, тваринники — 
завжди поряд з молоддю: і не лише на
вчають передовим методам праці, а й 
виховують, активно впливають па фор
мування світогляду, прищеплюють по
чуття організованості, дисципліпи, гор
дості за славну гвардію колгоспників- 
хліборобів.

Більшість наставників нашого госпо- 
' дарства мають трудог-ий сгаж до двад-
кяпвтшпжкяяивим

цяти років, а то й за двадцять. Напри
клад, встзрап прані А. А. Білобабко вже 
шістнадцять років працює па тракторі. 
1 за цей час не один механізатор одер
жав від нього путівку в трудове життя, 
його вихованці не відстають від свого 
вчителя, добиваються високих показни
ків у праці. Хорошими порадниками, 
вчителями стали для молодих механіза
торів 1. А. Стратопов, М. В. Філій, І. Р. 
Барбулат, А. М. Берневек, В. 10. Сидо
ренко та інші.

Специфіка роботи у пас, механізаторів, 
така, то біля агрегату працює 2—3 чо
ловіка. Не, безумовно, визначило і на
прямок роботи старшого покоління з мо
лоддю. Найпоширенішою формою на-

ставпицгва у пас стала індивідуальна. 
Суть її в тому, що за кожним молодим 
працівником закріплюється досвідчений 
майстер, ветеран праці. Він навчає сво
го учня, допомагає оволодівати тонко
щами професійної майстерності, дає по
ради в особистому житті. Одне з голов
них завдань наставництва па селі — при
щепити молоді любов до хліборобської 
ниви, до рідного колгоспу, показати, 
яка це важлива і почесна справа — ви
рощувати хліб для свого народу А го
ловний принцип наставницької роботи, 
па мій погляд, — виховання у молоді 
почуття відповідальності за доручену 
справу. Відомо ж, що найкраще це по
чуття виховує довіра Тому в нашому 
господарстві молоді доручають пращова-

ти на новій техніці, виконувати складні 
роботи. Прислухаємось до порад відо
мих наставників, зокрема, до слів нашо
го земляка — двічі Героя Соціалістичної 
Прані О. В. Гігалова.

Але іноді відчуваємо, що наших знань’ 
з педагогіки, психології не досить у ви
рішенні тих чи інших питань, висунутих 
життям Не завжди можемо слідкувати 
за всім новим, що з’являється на книж
кових полицях про виховання молоді, 
що використовують паші колеї«-настав
ники з інших областей, республік. Тому 
хочу звернутися з пропозицією до рай
комів і міськкомів комсомолу, чому б 
нам не організувати навчання наставни
ків: проводити семінари, диспути, лекто
рії. Це неодмінно допоможе виховувати 
молодь на кращих традиціях наших ві
домих наставників, запровадити в життя 
девіз, під яким працюють наставники 
нашого ранову — «Кожному гссподар- 
ству — свого Гіталова!».

Г. ВАРАН, 
керуючий відділком колгоспу іме
ні Леніна Новоукраїнською райо
ну, наставник молоді.

ПРОПАГАНДИСТИ ЗНАНЬ
ф В Кіровограді відбувся республіканський триденний ссміпар-нарада з 

питань дальшого удосконалення навчального процесу в народних універ
ситетах сільськогосподарських і природничо-наукових знань.

Відкрив семінар І. В. Швець — го
лова Республіканської Ради народних 
університетів, академік А11 УРСР. 
Секретар Кіровоградського обкому 
Компартії України А. І. Погребняк 
зупинився у виступі па завданнях, які 
розв’язують трудівники області по 
успішному завершенню п’ятирічки, гід
ній зустрічі XXV з’їзду КПРС.

Заступник голови правління Всесо
юзного товариства «Знання» і Всесо
юзної Ради народних університетів, 
професор О. П. Владиславлев, заступ-

ник міністра сільського юсподарства 
УРСР М. М. Козирєв, завідуючий від
ділом Українського 1 ЇДІ економіки і 
організації сільського господарства 
імені О. Г. Шліхера, професор О. О. 
Сторожук, старший науковий співро
бітник Чорноморського державного за
повідника А1І УРСР Т. Б. Арзамаська, 
начальник облуправління сільського 
господарства В. С. Клюй у своїх допо
відях розкрили актуальні проблеми 
розвитку народних університетів на 
сучасному етапі і їх ролі у пропаганді

нових досягнень науки, техніки і пере
дового виробничого досвіду, на шля
хах удосконалення їх діяльності.

Жваво проходило обговорення допо
відей, обмів досвідом роботи Народні 
університети і проблеми підвищення 
кваліфікації кадрів, виховання кому
ністичного ставлення до праці, підви
щення професійного рівня працівників 
народного господарства, залучення мо
лоді до навчання в природничо-науко
вих секціях, пропаганда досягнень но
ваторів та інші піднімали у виступах 
ректори народних університетів з різ
них областей України.

Учасники семівара побували в кол
госпах імені Дзержипського, імені Ле
ніна, «Дружба», «Родина», де знайоми
лися з пропагандою передового досві
ду, з ударниками п’ятирічки

Н. ИЄГІНА.
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домссть
ШЗЇЗДОВІ КПРС

ПО-УДАР11ОМУ ТРУДЯ
ТЬСЯ в комсомоль
сько - МОЛОД І Ж 11 І п 
БРИГАДІ ФОРМУВАЛЬ
НИКІВ ЛИВАРНОГО ЦЕХУ 
СІРОГО ЧАВУНУ ЗАВОДУ 
«ЧЕРВОНА ЗІРКА». ЯКУ 
ОЧОЛЮЄ МОЛОДИЛ КО
МУНІСТ ОЛЕКСАНДР ДА- 
ЦЕПКО.

НА ФОТО (СПРАВА) 
О. ДАЦЕНКО.

МИХАЙЛО ЛИСАК ПРА
ЦЮЄ СЛЮСАРЕМ КОНТ
РОЛЬНО - ВИМІРЮВАЛЬ
НИХ ПРИЛАДІВ І АВТО
МАТИКИ НА САЛЬКІВ- 
СЬКОМУ ЦУКРОЗАВОДІ 
ГЛЙВОРОИСЬКОГО РАЙО
НУ. ВЖЕ 10 РОКІВ ДО
СВІДЧЕНИЙ СЛЮСАР ВЕ
ДЕ РЕМОНТ І НАЛАДКУ 
ПРИЛАДІВ.

Н А ФОТО: МИХАЙЛО 
ЛИСАК.

Фото В. КОВПАКА.

П В ДОЗОРІ —
І НАРОДНА
І ДРУЖИНА

Вони крокували містом. Сержант мі
ліції Микола Горбенко та дружинники 
педінституту Богдан Гончар, Петро 
Обод, Валентнії Павкул і Володимир 
Зубенко знали: десь тут, в Кіровограді, 
переховується небезпечний злочинець. 
Відомі були їм і прикмети. І ось па ву
лиці Карла Маркса, поблизу зупинки 
«Агентство Аерофлота» патруль раптом 
зупинився. «Він!». І охоронці правопо
рядку діяли рішуче і сміливо.

ІІа зчьоті командирів і активістів доб
ровільних народних дружин Ленінського 
району, який відбувся нещодавно, охо
ронців громадського порядку, як і бага
тьох інших, Ленінський райком Компар
тії України та райвиконком нагородили 
грамотами і цінними подарунками

Зліг, котрий став діловою розмовою 
про поліпшення роботи добровільних 
народних дружин району, про поширен
ня досвіду кращих дружин.

З доповіддю про підсумки роботи 
ДНД в 1975 році виступив голова Ле
нінського райвиконкому Т. П. Матвеев.

Підбито підсумки соціалістичного зма
гання між опорними пунктами громад
ськості та міліції. Перше місце в зма
ганні зайняв опорний пункт № 1 м. Кі
ровограда, де головою Г. М. Ахмеджа- 
пов. Колективу вручено перехідний Чер
воний прапор та грамоту Ленінського 
РК Компартії України і райвиконкому.

Па зльоті прийнято звернення до всіх 
дружинників району.

М. БАТУРІП, 
і інсіруктор по ДНД Ленінського 
І райвиконкому.
м. Кіровоград.

ДВІЧІ цього року довелося виступати 
від імені своїх товаришів по роботі і 

маляреві Вірі Чижик. Влітку на обласно- 1 
му конкурсі професійної майстерності і 
вона довела, що вміє найвправніше во- І 
лодіти шпателем — суперниці з багатьох 
районів неприховано заздрили дівчині. 
А Віра пояснила годі, ще е її комсо
мольсько-молодіжній бригаді БУ «Ци- 
вільбуд» комбінату «Кіровоградважбуд» 
так, як вона, працюють всі. Вдруге 
В. Чижик представляла свій колектив на 
трибуні XXIX комсомольської конферен
ції міста Кіровограда. Багатьом делега
там дуже зрозумілими були її щирі
слова:

— Я люблю свою бригаду. В ній я по
дорослішала, вчилася працювати, диви
тись на виконану мною роботу очима II 
наставників і бригадира, своїх товари- І 
шів.

Цим пояснюється те, що перші слова н 
звітної доповіді міськкому комсомолу 
були саме про роль виробничих об’єд
нань в трудовому вихованні, в ідейно- 
політичному загартуванні молоді облас- їв

Див. 2 етор.

ТЕХНІЦІ - 
ГОТОВНІСТЬ НАЙПЕРША

Щедрий гектар на ланах комсомоль
сько-молодіжної тракторної бригади 
колгоспу «Родина» Новоархангельського 
району. Цей відомий в області колек
тив, очолюваний молодим комуністом 
А. Харкавим, незмінно добивається ви
соких врожаїв. Нинішнього посушливо
го року виростили і зібрали зернових 
по 33 центнер:і з гектара. Лише за 9 мі
сяців виробіток на еталонний трактор по 
бригаді склав 1305 гектарів умовної 
оранки, зекономлено понад 67 тисяч кі
лограмів пального і мастил.

Турботою про хлібну ниву першого 
року десятої п’ятирічки сповнені тепер 
дні в бригаді. Нещодавно на зборах, де 
обговорювали звернення інженерно- 
технічних працівників колгоспів, рад
госпів, райоб єднань і відділень «Сіль
госптехніки» до всіх механізаторів і ре
монтників області, вони виступили з іні
ціативою — до дня відкриття XXV з’їз
ду КПРС на лінійку готовності посіавити 
якісно відремонтований сільтсспінвен-, 
тар і збиральну техніку. На міцному 
фундаменті тримається слово механіза
торів з комсомольсько-молодіжної- 
бригади. Вонй нйні готбві вивести в по
ле більшу половину машинного парку.

—** *:‘1- - *——
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ного центру. Комсомольсько-молодіжні 
колективи в місті утвердилися як одна 
із ефективних форм залучення юнаків і 
дівчат до комуністичної праці. Саме в 
них складаються найкращі умови для 
розвитку творчої активності і ініціативи, 
народжених соціалістичним змаганням. 
Про ефективність об’єднання молоді у 
виробничі колективи говорять такі фак
ти: протягом останніх двох років майже 
ВСІ КОМСОМОЛвСЬКО-МОЛОДІЖНІ виконують 
і перевиконують змінні завдання, 
йдуть в перших рядах соціалістичного 
змагання, на сьогодні понад 50 із них 
розрахувалися із плановими завданнями 
нинішньої п’ятирічки і працюють за ка
лендарем десятого п'ятиріччя. В колек
тивах, об'єднаних спільними справами, 
сприятливіші умови для проведення по- 
літико-масової роботи серед молоді. 
Найкраще Ленінський залік «Рішення 
XXIV з’їзду КПРС — в життя!» складали 
члени комсомольсько-молодіжних.

Комсомольсько-молодіжний колектив з Кі
ровоградського заводу тракторних гідроагре
гатів, очолюваний Віктором Чалим, заступив 
на трудову вахту під лозунгом «XXV з’їздові 
КПРС — 25 ударних декад!» і вирішив вико
пані річний плай до 20 грудня. У відповідь на 
постанову ЦК КПРС «Про соціалістичне зма
гання за гідну зустріч XXV з’їзду КПРС» в 
зобов’язаннях бригади з’явився повий пункт: 
план першого кварталу 1970 року завершити 
в дні роботи з’їзду. Коли завком комсомолу 
вирішував, кому першим вручити комсомоль
ські квитки нового зразка, двох суджень не 

було — бригаді Віктора Чалого.
Ініціатива, підкріплена ділом, стала рисою 

колективного характеру в комсомольсько-мо
лодіжних. «XXV з’їздові КІІРС — кожен тру
довий тиждень ударний!» — під таким деві
зом працюють колективи заводу ОКБ CB.M. 
А на Кіровоградській кондитерській фабриці 
зобов’язалися до дня відкриття з’їзду пред
ставити до атестації на державний Знак 
якості один вид продукції, в день печатку ро
боти з’їзду працювати на зекономлених мате
ріалах. Ці та інші ініціативи підтримали в 
комсомольсько-молодіжних колективах міста, 
схвалили комітети комсомолу.

Патріотичні починання, як правило, 
завжди потрапляють на плідний грунт в 
молодіжних виробничих об'єднаннях. 
Ось взяти хоча б ініціативу передових 
робітників двічі орденоносного заводу 
«Червона зірка» і ордена «Знак Поша
ни» заводу тракторних гідроагрегатів — 
боротися за перетворення Кіровограда 
в місто високої продуктивності праці, 
культури і зразкового порядку. Почин 
гаряче підтримали комсомольці і мо
лодь. Найвища продуктивність праці, ви
сока якість продукції, культури вироб
ництва, недопущення випадків порушен
ня трудової дисципліни — такі принци
пи лягли в основу соцзобов'язань ком
сомольсько-молодіжних колективів, очо
люваних М. Скліфусом, Г. Брайловським, 
В, Недопасом, О. Даценком (завод 
«Червона зірка»), Л. Різницькою, Н. Ка
тан, Н. Авер’яновою (Кіровоградський 
завод радіовиробів), В. Чалим (завод 
тракторних гідроагрегатів) та інших.

Гаряче відгукнулися молоді кірово- 
градці на ініціативу делегатів XVII з їз
ду ВЛКСМ, москвичів Ігсря Скринника 
та Ірини Бондаревої — працювати в рік 
30-річчя Перемоги радянського народу 
у Великій Вітчизняній війні «І за того 
хлопця». На початку березня цього року 
міськком комсомолу провів зліт молоді, 
що підтримала цей патріотичний заклик. 
Всім учасникам зльоту були вручені тру
дові паспорти, до яких юнаки і дівчата 
внесли імена загиблих героїв, тих, за ко
го кожен давав слово виконувати ще 
одну норму. 28 комсомольсько-молодіж
них колективів тоді включили до свого 
складу Героїв Радянського Союзу.

Справжньою школою класового гарту ста
ли а місті більшість комсомольсько-молодіж
них. В них сприятливі умови для поєднання 
досвіду передових кадрових робітниківз енту
зіазмом та енергією молоді. В звітний період 
міськком комсомолу, комітети, очолювані ни
ми, спрямовували свого діяльність на зростан
ня кількості бригад, ланок, змін, екіпажів, 
дбали про їх створення на вирішальних ділян
ках виробництва. За два роки число комсо
мольсько-молодіжних колективів виросло з 
111 до 1G5. Вперше створені колективи на рем- 
заводі «Укрсільгосптехніка». автопідприємстпі 
№ 10001, в ШВЛП ЦА та об’єднанні «Кірово- 
градважавтотранс». В них комітети, комсо
мольські групи послідовно і планомірно вті
люють наказ XVII з’їзду ВЛКСМ, записаний 
в його резолюції: «Піднімати виховну роль 
комсомольсько-молодіжних колективів».

ІЩЕ ОДНЕ питання не обійшли деле
гати конференції. Сформулювати 

його можна коротко: чи завжди дохо

дять в своїй роботі комітети _ до вже 
існуючих колективів? Загальний висно
вок не стверджував цього. 1 перш за 
все, заперечна відповідь виникала тоді, 
коли мова йшла про організацію зма
гання між комсомольсько-молодіжними 
колективами. Прикро, що якраз у цій 
важливій сфері життєдіяльності частина 
з них, як кажуть, «варилася у власному 
соку». За звітний період міський комітет 
ЛКСМУ не організував змагання між 
комсомольсько-молодіжними колекти
вами науково-дослідних і проектних ор
ганізацій, недостатньо уваги приділяв 
колективам сфери обслуговування. Біль
ше того, обидва райкоми комсомолу — 
Ленінський і Кіровський, від самого по
чатку їх створення, ніяк не встановлять 
чітких контактів в питанні керівництва 
трудовим суперництвом, між виробни
чими молодіжними об єднаннями.

В роботі конференції взяв участь і ви
ступив перший секретар Кіровоградсько
го’ міськкому Компартії України В. О. 
Сокурепко.

В роботі конференції взяв участь і ви
ступив перший секретар ОК ЛКСМ Ук
раїни М. К. Скляничсико.

Відбувся організаційний пленум знову 
обраного Кіровоградського міського ко
мітету ЛКСМУ. Першим секретарем 
обрано Якова Андрійовича Бондаря, 
другим — Валерія Олександровича Вра- 
дія, секретарем-завідуючоїо відділом 
учнівської молоді «Людмилу Миколаївну 
Смик од у б.

На лінії — «Чптач-газета»

Проблеми— 
з роботі
І ПІСЛЯ,"

Виїзна летучка редакції — це завжди роз
мова з читачами про проблеми і рішення, про 
успіхи І невдачі. Про наші спільні справи.

ІПахта «Світлопільська» — одне з головних 
підприємств Олександрії. її колектив постійно 
досягає нових трудових рекордів. Ось і нещо
давно бригада прохідників Івана Лїакаровпча 
Хворостини за 21 робочих дні подолала 810 по
гонних метрів виробок. Цікаво живуть і ком
сомольсько-молодіжні колективи шахти. Саме 

~жнття підказує нам безліч тем для газети. 
Про них точилась розмова на виїзній летучці, 
яку влаштували на «Світлопільській» комітет 
комсомолу шахти та редакція.

ЛЕОНІД БУЦЕНКО, секретар комітету ком
сомолу шахти, розмову почав відразу з набо
лілого:

— Ми маємо постійні і давні зв’язки з олек
сандрійським рудоремонтпим заводом. Але 
часто ці зв’язки не приносять задоволення. 
Якось завод виготовляв обладнання для ре
конструкції 8-ї лави. Допустив дуже багато 
браку. 1 все ж, коли підбивались підсумки 
соцзмагашія у них на підприємстві, ніхто не 
звернув уваги на наші претензії. Хіба це — 
не гема для виступу? і взагалі, конфліктним 
стосункам між замовником і підрядником га
зета, па моо думку, могла б надавати більше 
уваги.

Є у пас і інші проблеми, які самі вирішити 
ми не в силах. На шахті працює комплексна 
комсомольсько-молодіжна бригада Володими
ра Лагоди. Добре трудиться комплексна. А от 
організувати змагання цієї бригади з іншим

колективом не можемо, бо в області немає 
схожих за умовами роботи груп. Ми були б 
вдячні своїй обласній молодіжній газеті, якби 
її сторінки підказали нам суперників.

МИКОЛА САЄНКО, електрослюсар:
— Я з задоволенням читаю статті, присвяче

ні вихованню молоді. І вважаю, що редакції 
слід більше присвячувати матеріалів про пра
вове виховання, надавати допомоги гурткам 
«Основи правових знань». Хотілося б бачити 
в газеті рубрику «Консультації з трудового 
законодавства».

ВАЛЕНТИНА КАСЬКО, лампівниця, продов
жила думку Саєнка:

— Якби частіше з’являлись кримінальні на
риси, розповіді про складні долі, то це те к 
грало б велику роль у вихованні молоді.

ВІТАЛІЙ ПІВЕНЬ, інструктор по спорту:
— На мого думку, газета добре веде спор

тивну тематику. Цікаво читати про футбольні 
поздники «Зірки», про досягнення спортсменів 
області. Але мені, як спортивному організато
ру, хотілося б дізнаватись про низові колек
тиви фізкультури, про тс, як вони організову
ють юнаків і дівчат на штурм нових рекордів. 
1 у нас, в Олександрії, можна знайти чимало 
адрес, як для поширення досвіду, так і для 
критики.

.Ще чимало тем для виступів підказали шах
тарі на виїзній летучці. Ми врахуємо їх запи
ти найближчим часом. Зустріч вилилась у хо
рошу ділову розмову читачів з працівниками 
редакції Оленою Басенко, Надією Нєгіною та 
Михайлом Бідснком. В роботі летучки взяли 
участь секретар парткому шахти б. О. Цеш- 
ковськнй та другий секретар Олександрійсько
го міськкому комсомолу Лідія Рабснкова.

1 ще один результат летучки. На «Світло- 
нільській» створено позаштатний кореспон
дентський пункт «Молодого комунара». Пого 
очолив Леонід Буценко, секретар комітету 
комсомолу шахти.

Є. ХАЛАБЕРДА, 
керівник корпункту «Молодого 
комунара».

м. Олекеандрія.

„Рідкісно 
обдарована натура“

ПАМ’ЯТНИК В. І. ЛЕНІНУ В 11ОВОМИРГОРОДІ. 
Фото В. КОВПАКА.

Технічна творчість
молодих

(23 ЛИСТОПАДА МИНАЄ СТОРІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
А. В. ЛУНАЧАРСЬКОГО).

Д НЕ ЗНАЮ іншої людини, — згадува- 
""■« ла Пр0 Луначарського II. К. І\руп- 
ська, — яка могла б зробити те, що зробив 
для народної освігп в перші роки, в роки 
боротьби за радянський лад, Анатолій Ва
сильович.

— Ця людина не лише знає все і не лише 
талановита —■ вона будь-яке партійне до
ручення виконає, і виконає якнайкраще, —• 
йисав про нього В. І. Ленін.

— Рідкісно обдарована натура. Я його, 
знаєте, люблю, відмінний товариш! — від
значав О. М. Горький.

Заповнюючи партійну анкету, на запитан
ня «З якого часу перебуваєте у ВКГІ(б)?», 
Анатолій Васильович з повним правом на
писав: «Із заснування!». Так, він член Ко
муністичної партії з 1895 року!

...Народився А. В. Луначарськин у Пол
таві в 18/5 році, а в 1892-му — гімназис
том вступив до гуртка марксистської само
освіти в Києві, де вів марксистську пропа
ганду серед робітників.

— Революціонером я став так давно, що 
не можу навіть згадати, коли ним не був,— 
розповідав про себе. Політична «неблагона- 
Ач'шсть» після закінчення гімназії в цар- 
пгпіт,; 0Сд пе Лфіа можливості продовжиш 
ооїигу Анатолій Васильович виїхав у 
Швейцарію, де вступив до Цюріхського уні
верситету, За рубежем зблизився з; групою 
^Визволення праці», особливо з її'засиов-

...........

ником Г. В. Плехановим, вивчав теорію на
укового соціалізму.

Повернувшись у 18*98 році в Росію, він в лавах 
Московської організації РСДРП проводив агіта
ційно-пропагандистську діяльність, керував ро
бітничими гуртками. Через рік — арешт, потім 
заслання. Після другого з’їзду РСДРП Луначар- 
ськнй приєднується до більшовиків, входить у 
склад редакції більшовицьких газет «Вперед» І 
«Пролетарці!». За дорученням Ілліча виступає 
на третьому з’їзді партії з доповіддю по найваж
ливішому питанню — про збрейне повстання.

Еміграція... Арешт і знову еміграція... 
Ленінська принципова критика допомогла 
Лупатарському виправити допущені помил
ки, порвати з ними. З 1912 року він співро
бітничає в «Правде», а в пам’ятні Жовтневі 
дні виконував найбільш відповідальні зав
дання Військово-революційного комітету.

«Ми йдемо на боротьбу як озброєні борці, 
щоб перемогти», — писав він.

А пізніше: «З волі революційних мас я 
призначений народним комісаром освіти». 
Па цьому посту Анатолій Васильович плід
но трудився з "1917-го по 1929 рік. З його 
іменем пов’язана розробка основних питань 
теорії і практики народної освіти, форму
вання радянської школи, системи вищої і 
професійно-технічної освіти, кЬріниа Пере
будова наукових закладів, театру, кіно, ви- ■ 
давнішої справи. Не без участі наркома 
освіти був закладений перший у нашій краї
ні державшій заповідник. Луначарськин всі
ма силами здлучав с/гару і 
■■ і і 11 ■

ітелігенцікі і на h

— H ї Ні

бік революції. Великим авторитетом ко
ристувався вія і за кордоном. Недарма Ро
мен Роллан назвав його «всіма шанованим 
послом радянської думки і мистецтва».

Після встановлення Радянської влади Луиачар- 
ськпй обирался делегатом VIII, Х..ХІ. ХНІ, XV і 
XVI з’їздів партії. Він брав активну участь і в 
боротьбі Радянської держави за роззброєння, за 
мир, проти військової небезпеки. Людина неви
черпної енергії, блискучого розуму, яка володіла 
багатьма мовами, м’який і добрий, Анатолій Ва
сильович відомий як стійкий революціонер, мис
тецтвознавець. літературний критик, поет, драма
тург, публіцист, учений, дипломат, видатний ора
тор. В Ленінграді на Марсовому полі ного гли
боко хвилюючі слова внкарбуваиі на іраніті па
м'ятника борцям революції.
ТЕ, за що боровся полум’яний револю-

• ціопер-лепінець, збулось. Під керів
ництвом Комуністичної партії паша країна 
стала невичерпним джерелом передової со
ціалістичної культури. І це, мабуть, чи не 
найкращий пам'яток Луначарському. Він 
— одна з наіївидатнішпх фігур у славній 
плеяді соратників Ілліча. Не можна яскра
віше висловити значення діяльності більшо
вика, ніж це зробив сам Лупачарськіїй; «Ті, 
хто жив у нашій партії, по справжньому 
жив у. ніїь ті, звичайно, не вмирають пов
ністю: краще, що було, в ішхі залишається 
Сезсмертші л,. безсмертним тим. же üesetép- 
тям; шаїм біізсь£фтй<г йІфгішч ■ • -< І :

м. ножное,
FWB позаштатний кореспондент.

І

Значний творчий доро
бок молодих новатсіріз 
Кіровоградського мебле- 

| вого комбінату у раціона
лізаторський фонд п’яти
річки. Лише за останні 

І півтора року вони роз
робили і впровадили у 
виробництво близько ЗО 
раціоналізаторських про
позицій, що дало еконо
мічний ефект 23 тисячі 
карбованців.

Щороку тут проводяться 
конкурси на кращу молодіж
ну рацпропозицію. В ході од
ного з них молодий технолог 
Віктор Баранов запропонупаз 
модернізацію лаконалнвної 
машини з установкою додат
кової головки. Результат: вда
лося значно скоротити витра- 

і ти полісфірного лаку, підви
щити продуктивність праці. 
У співавторстві з досвідче
ними новаторами Т. І. Дмнт- 
ришнннм і Н. Л. Воробйовнм 

І комсомолець Володимир Ко
лос змінив конструкцію упа
ковки для меблів. Коли під
рахували економію, отриману 
від нововведення, втілилася 
вона в круглу суму — 11 ти
сяч карбованців.

І все ж творчі здобутки 
молоді могли бути біль
шими, якби рада ВТВР, 

I яку, до речі, очолюють 
І комсомолець Володимир 

Замуренко, і, зокрема, ін
женер по раціоналізації 
Юрій Матковський, та ко
мітет комсомольської ор
ганізації комбінату, де 
секретарем Олег Сафро- 
нов, активніше залучали 
молодь до творчого по
шуку. А можливості для 
цього є: на підприємстві 
трудиться майже двісті 
юнаків і дівчат. Тож. ба
чимо, є серед кого вести 
агітацію за похід в техніч- 
ну творчість. Великі від
криття, безумовно, не 
кожному під силу. Але ж 

1 нічого не знаходить той, 
І хто не шукає.

Рідко порушувалось питан
ня організації соціалістично- 

I го змагання серед раціоналі
заторів па засіданнях кочіте- 

I ту комсомолу. Як доказ то
му — ніяких конкретних захо
дів в цьому напрямку.

І Отже, підстав для само
заспокоєння досягнення
ми молодих едісонів у 
комсомольських активістів 

І немає. І поки існують не
розв’язані проблеми в ро- 

I боті по підвищенню рівня 
раціоналізації та винахід- 

С ництза, комітетові треба 
І потурбуватись, щоб вона 
і стала справою не кількох 
І ентузіастів, а більшості 
І молодих виробничників.

А . КОЛОДЯЖНИЙ, 
інженер обласної ра
ди ВТВР,
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Я УВАЖНО прочитав рейдовий мате- 
"ріал «Молодого комунара» і облас

ного штабу «Комсомольського прожек
тора > про недільне дозвілля юнаків. В 
ньому багато фактів, які примушують 
кожного з нас — вихователя, батька чи 
просто громадянина, замислитися. І в 
мене виникла потреба поділитися з при
воду всіх цих фактів своїми думками.

Дехто скаже: чп велика, мовляв, біда, 
і чи, варто підіймати шум із-за того, що 
якнись там Юрко не знайшов собі діла 
до смаку у вихідний день? Он скільки 
таких хлопчаків щовихідного успішно 
ганяють м яча або шайбу, займаються в 

(гуртках художньої самодіяльності чи 
вирушають у туристські походи! А як
що і знаходяться невдахи, то всіх не за
лучиш до корисних справ...

ХТО ДОПОМОЖЕ 
ЮРКОВІ?
• ОБГОВОРЮЄМО СТАТТЮ

* «ПРОПАЛА НЕДІЛЯ»

Це дуже хибна думка. Якщо ми так 
будемо дивитися на справу, то в Юрка 
пропаде і наступна неділя, а за нею 
третя й четверта, і він, не знайшовши ці
кавої чи корисної розваги, врешті-врешт 
знайде собі щось інше... І годі вже буде 
пізно, як не трапилося з двома знайоми
ми мені хлопцями. Щоразу нам впадало 
в очі, що воші у вихідні дні тиняються 
без діла, — то груддям в 
шцурляють, то свистять 
Люди радили прилучити хлопців до чо
гось корисного, та батьки цих перад ма
ло слухали, відповідали: «Хай розва
жаються, як уміють!». Так велося дов
генько, і раптом чуємо: «Попалися хлоп
ці, за злочин судитимуть їх...».

ДЕ І ЯК провести вихідний день? Ці
кавих місць, змістовних справ дуже 

багато. В школах працюють «клуби ви
хідного дня», можна відвідати бібліоте
ку, побувати на стадіоні, в піонерській 
кімнаті ЖЕКу, в кіно, в музеї, піти в 
тир, в картинну галерею, побувати в 
парку, подивитися виставу лялькового 
театру, — взагалі важко навіть перелі
чити всі ті місця, де дітей чекають весе
лі і корисні розваги. Якби в усіх цих 
місцях належно організували роботу з 
дітьми, і двері тут були широко розчи
нені для них, то, безперечно, Юрко і та
кі, як він, рідко коли нудьгували б у 
під’їздах і менше тинялися без діла. На 
жаль, як бачимо ми з опублікованих ма
теріалів рейду, робиться далеко не все і 
далеко не скрізь. Причин дуже багато.

Та я хочу говорити про інше. Звичай
но, — це неподобство, що у вихідний 
день клуб закрито, а на стадіоні, біля 
футбольних воріт, коза припнута. Мені 
видається ще більш прикрим, якщо під
літки, повні сил і енергії, чекають всього 
готовенького. Дайте їм м’яч у руки, по
ведіть, влаштуйте веселу розвагу, най
міть музик, а ми будемо розважатися. 
В певної частини молоді існують такі 
споживацькі настрої. В школах, у піо
нерських загонах і комсомольських орга
нізаціях мало ще внхбвують активність, 
мало спонукають до самостійності. А 
треба, щоб топ же Юрко, і сотні подіб
них до нього, не чекали, поки їм розва
ги піднесуть на блюдечку, а самі брали
ся за їх організацію. Часто можна

блудних собак 
по під’їздах.

«Хйй розва-

^^В'Іолоднй комунарі

бачити: компанія хлоп’ят блукає на пус
тому майданчику, захаращеному під час 
будівництва.

— А чому ж м’яча не поганяти?
— Гак ніде, — відповідають з кисли

ми гримасами.
А місце, де вони 

гуртом за дві години розчистити, зако
пати стовпці для воріт, і — готове фут
больне поле. От якби хтось це зробив!.

А які самодіяльні гуртки можна орга
нізувати! Походи, ігри, самобутні розва
ги! В одному під’їзді буднику, що на 
проспекті «Правда», живе кілька дівча
ток — учениць четвертого — шостого 
класів. Воші захопилися рукоділлям, ви 
готовлешіям різних цікавих іамсробок. 
Увесь вільний час, вихідні віддаюіь цьо
му корисному заняттю. І не тільки для 
себе. Час від часу в під’їзді вони влаш
товують дуже цікаві виставки своїх ви
робів, на які з задоволенням приходять 
мешканці сусідніх будинків. Все це — 
без будь-яких затрат, без опіки.

Мені доводилось бачити не раз: си
дять на лавочках біля будинку літні лю
ди, відпочивають, І тут збирається груп
ка дівчаток і хлопчаків, починають 
імпровізований концерт — декламують 
вірші, співають, танцюють. Хіба ж не ко
рисна справа? Треба нам всім, скрізь і 
всюди спонукати юних до таких добрих 
справ, підтримувати їх починання, не 
скупитися на похвалу. А якщо треба, то 
й допомогти захистити від поганого 
впливу, втрутитися, дати хороше по
раду.

В нас же часто батьки і громадськість 
залишаються тільки пасивними спосте
рігачами. В матеріалах рейду згадую
ться слова, які сказав організатор культ
масової роботи в дендропарку О. 11. Тро- 
фімов:

— У вихідні дні ми нічого не прово
димо. В неділю діти мають 6} ти з ба то
ками. Ми ж відволікаємо дітей від «ву
лиці», коли батьків немає вдома.
ТЕ, ЩО в неділю ніяка робота з діть- 
* ми не провадиться, навряд чи можна 

виправдати. Вести її треба завжди, по
стійно, вдень і ввечері, урізіїомаї.ітнюва- 
ти її форми. Ллє в словах О. 11. Трофи
мова про те, що в неділю діти повинні 
бути з батьками, є, як кажуть, раціо
нальне зерно, по н справді: коли ж діти 
і побудуть з батьками, як не в неділю? 
Па будні батьки зайняті роботою, діти в 
школі, часто не бачаться: коли старші 
приходять, малі вже сплять. То ж і тре
ба, мабуть, весь вихідний віддавати ді
тям. Піти з ними хоч і в той же дендро
парк, в музей, до річки, побувати на 
концерті, в театрі. Та, на жаль, в деяких 
сім’ях діти в неділю теж кинуті зовсім 
напризволяще. Маги, як правило, зде
більшого зайнята домашніми справами, 
а батечко, буває ще з самого ранку 
заллється горілкою, і вже не жди від 
нього нічого. Л багато таких, що весь 
день несамовито луплять «козла», і спіл
куватися з дітьми їм ніколи. Ні, так не 
гоже, батьки повинні в першу чергу при
діляти увагу дітям, — це їхня кровна 
справа, і, мабуть, треба нагадувати їм 
на кожному кроці. Нікому не дозволено 
нехтувати своїм священним батьків
ським обов’язком!

Дозвілля дітей — в руках дорослих. 
Як вони його сксручоть, так і буде. Тре
ба, щоб всі, хто причетний до цього, 
вкладали в справу жар душі. Але, щоб 
не забували при цьому: дитячу волю 
треба теж враховувати, розвивати іні
ціативу.

тиняються, можна

з
і
І
І
І

Олександр МОТОРНИЙ.
м. Кіровоград.

Бійка спалахнула неспо
дівано. Вже ніколи було 
розбиратися, хто правий, 
а хто вішнин. Іскра люті, 
блиснувши в очах одного 
з хлопців, наче перекину
лася на інших.

І Іевідомо, чим 
скінчилася, якби не втру
тилась міліція, 
тьох учасників — Євгена 
Хавроненка та чотирьох 
Сергіїв: Болдирєва, Бал
кового, Снчова і Соломка 
доставили до дитячої кім
нати міліції.

Початок цієї історії, на 
жаль, дуже типовий для 
багатьох провопорушеиь. 
Прийшли хлопці на квар
тиру 
класу 
№ 6 Сергія Болдирєва. 
Прийшли не для того, щоб 
розпитати • про шкільні 
справи, пограти в шахи, 
або послухати музику. В 
усіх була одна мета — 
«роздавити пляшку».

Після випивки, почу
ваючи себе «безстрашни
ми героями», 
пленталася 
пристаючії до 
А потім, коли 
ціло, прийшли 
школи-інтернату № І. Там 
і посварилися.

Ця «п’ятірка» в дитячій 
кімнаті міліції відома доб
ре. Всі хлопиі вже кілька 
років стоять на обліку. А 
батьки або не хочуть, або 
не можучі контролювати 
поведінку своїх СИНІВ

Наприклад, батько Сер 
і ія Болдирєва працює во 
дієм Сам він спиріного і 
в рої не бере А хлопець, 
користуючись 
то часто в роз’їздах, 
бить все, 
петься.

У трьох Сергіїв — Бал 
нового, Снчова й Соломка 
долі майже однакові. їх
ні матері залишилися без 
чоловіків з малолітніми 
дітьми на руках. Наймен
шим у сім’ях, матері на
магалися дати ге. чою ік. 
мали старші—батьківську 
любов. Дозволяли їм все. 
Дуже не хаіі.'іося, щоб 
хлопчики почували себ-г 
ображеними, тому і ці 
відмовляли їм ні в чому

Як виняток — сім’я Єв
гена Хавроненка. Хлопець 
має обох батьків. Воші 
медики, працюють на сан 
епідемс ганції. С і вирили
для дітей всі умови, щоб 
ті могли вшийся, 
жаль, не привчали 
труднощів, до 
тосіі. Старша, 
виправдала 
батьків, вийшла з школи 
з медаллю, поступила до 
медичного інституту. А 
молодший спи, незважаю
чи на «всі умови», школу 
закінчив аби як, встряває 
в бійки, можна ііоіо поба
чити в нетверезому стані.

би вона

Усіх п'я-

до учня восьмого 
середньої інколи

компанія 
вулицями, 

перехожих, 
вже нот єм
на подвір’я

гам, що та
ро 

що йому зама

але, на 
їх до 

працьови- 
їіаталка. 

сподіваная

Очсви Д II о, 
характер у 
Жоні не та
кий, як у 
старшої се
стри, змал
ку ще по
любляв, щоб 
йому поту
рали.

Л потім 
батьки вже 
не могли 
вплинути на 
нього: вже 
й вік у них 
не гой, і здо
ров’я не те, 
що раніше..

захистить!44

З стор.

Так. це найтпповіше- 
явище сім’ї, де ДЛЯ ДИТИНІ! 
створюють «всі умови», 
але не привчають її до 
труднощів, до прані, не 
контролюють, як вона 
проводить свій вільний 
час. Ті матері, котрі нама
гаються відгороди іп свого 
сина від усіх г\рбот, кот
рі виправдовують будь які 
ВЧИНКИ. МИМОВОЛІ СІІрІІЯ 
ють іому, що \ підліша 
розвиває! і ся ледарство 
егоїзм, бе иіідіїошда.іь 
піст ь

Розмовляючи матір’ю 
Соломка, я запікала. чо
му її син, поверну віинсь з 
виховної трудової колонії, 
вже кілька місяців ніде 
не працює.

— Та я ж не яіаю. Він 
і радий би притопити, 
ніде НОГО 
бо ще нема ІЬ років . І на 
лісозаводі 
бу дуііравлінш.

Та, як виявилися, в буд 
5 правління Серіііі не хо 
див Він взаіалі не дуже 
рве і вся 
мати всю 
себе. «Я 
далеко, я 
ги...».

Вона дивилася па ііьоіо 
заплаканими очима. «Он 
як схудла ли піїта — аж 
синці під очима, і подря
пина на всю щічку...» 
Дііісно, пожали и дії піну 
іреба, от яі би спиці були 
і;е від пі шкн і і уляїі.чя, а 
подряпина — і:е віл учо
рашньої бійки Ллє вона 
дивилася па нього через 
призму свою надмірного 
■материнськоїо кохання

і а
не приймаю гь,

від мовили, і в

прапюнаїи. А.т 
іншу бере її, 

Я не іі\спіла, б< 
забула наїада

колега 
Л шгго.шї II. •

тут 
нри- 
ніж 

І.ІІІСЯ 
спра

ЩоДо школи, 10 
.важким» підліткам 
ділили більше уваги, 
пішим учням. Намаїа. 
захопити цікавою 
воіо. давали комсомоль
ські доручення, бесідували 
і з ними самими, і з мате
рями. Ллє хлопчики часто 
пропускали уроки, дору
чень не виконували.

знову ж гаки, знали, що 
«мама захистить...».

«Важкі» підлітки закін
чують школу. Якщо по
трапляють у хороіпий, 
дружний колектив, то він 
виховує їх справжніми 
лісдьмп. Але, буває з за
пізненням починають ро- s 
зуміїи, що жити треба не 
іак, по-іншому..

Щоб цього не сталося, 
ведуїь робоїу з.«важки
ми» інспектори дитячої 
кімнати міліції Н. А. Ма- 
ховська і А. Т. Гавлпнська.

Один з прикладів — То- 
la Б. Він вважався особ

ливо «стійким» серед 
«важких підлітків», що 
стояли на обліку в міліції.. 
ГІого також виховувала 
лише мати. І виховувала 
хибно, іахшцала від учи
телів, скаржилася па них 
усно і письмово в різні 
оріанізапії Але класний 
керівник, тік пек гори ДИТЯ
ЧО! кімнати міліції вперто 
боролися за долю хлопця. 
Галя поступово почав бра
ні у час 11, в організації 
шкільних вечорів, відвіду
вані гурток шахів.

Після закінчення дсся- 
юго кл ісу він одерж а» 
відмінні характеристики: і 
t школи, і з дитячої кім- 
еа іп міліції. Урочисто йо
го проводжали в армію. 
Звідти хлопець і исав теп
лі листи не тільки матері, 
але й своїм вихователям.

■ Зара і працює на заводі, 
працює відмінно. Та й ке 
можна інакше в комсо
мольсько - моло д і ж н і й 
бригаді, в колективі кому
ністичної праці.

Юність — цс час, коли 
формується характер. Це 
пора перших пошуків, пер
шою кохання, обрання 
професії... Але в цей час і 
дуже легко можна пере
сісти зі шкільної лави па 
лаву підсудних. Варто 
тільки схибити... І тому 
мами, що захищають сво
їх дітей від будь-якого 
«втручання зовні»,, по
винні усвідомлювати, що 
завтра з їхніх Сергійків та 
Олежків питатимуть як з 
повноправних дорослих 
людей.

Т. КЛЮЧЕВСЬКА.
м. Світловодськ.
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І її ОГО поява у пе- 
■ жж .нікому спорті 
® була такою ж стрім

кою. як і знаменитий 
1ШІНІШІІІН ривок, КО

ЛІЇ він на реактивній 
швидкості, прориваю
чись крізь захист, 
впевнено ПОСІІЛІЄ 
м’яч в сітку.

1972 рік двадцяти
річний Олег почав 

І дублером динамів
ського клубу, а за
кінчив кращим бом
бардиром чемпіона
ту країни і вже грав
цем збірної СРСР. 
Після цього він ще 
двічі — в 1973 і в 
1974 роках — був иа- 

I званий радянським 
футболістом номер 
один. Висока май
стерність молодого 
форварда, особливо 
у відповідальних 
матчах на Кубок 
кубків, Суперкубок, 

І змусила говорити про 
нього захоплено не 
тільки журналістів, а 
й президента УЕФА

Артеміо Франкі, ко
лишнього тренера 
«Аякса» Стефана Ко
вача, нашого про
славленого воротаря 

М Льва Яшина та ін- 
■ ніих європейських 
В корифеїв футболу.
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Олег
Б.іохіїї

УТБОЛ

IE И ДАВНО не 
з Олегом, Î,

бачились 
признати

ся, я подумав — не загор
дився він від лавини комплі
ментів? Але швидко мої сум
ніви розвіялись, як тільки по
бачив Блохіна на черговому 
тренуванні в київському пе
редмісті Кончі-Заспі. Тре
нувався він з повною відда
чею сил.

Ніякі вони не «фантас
тичні» — мої голи в матчах з 
«Баварією», як їх називали в 
пресі. Звичайні. Взагалі, одна 
справа гра, коли її дивишся 
з поля, інша — з трибун. Там 
все має вигляд святковий.

А на полі все простіше, хо
ча інколи досить важко.

— Олег, про тебе часто го
ворять: «Він народився фут
болістом»...

— В нашому сімейному ар- 
хі.'.і — «історичний» знімок, 
який зафіксував мою першу 
зустріч з м’ячем. Там мені — 
чотири роки від роду. Як я 
тоді «грав», не пам’ятаю. Але 
знаю, що наша квартира зав
жди здавалась мені малень
ким спортзалом: м’ячі, ган
телі, призи і вимпели були 
всюди. Моя мама, Катерина 
Захарівна, зараз інститут
ський тренер. Була доброю 
бар’єристкою — багаторазо
вою чемпіонкою і рекорд
сменкою України і країни, а 
батько — Володимир Івано
вич — серйозно займався 
п’ятиборством.

Мабуть, це розчарує моїх 
болільників, але коли в де
сятирічному віці стало пи
тання про мою спортивну 
«спеціалізацію», її вирішили 
по «географічному» принци
пу: футбольна школа була 
найближче всього до нашого 
будинку. А років через 5—7 
футболом «захворіла» вся 
сім’я. Мої батьки мають по
стійні місця в 38-му секторі 
Київського Центрального ста
діону, мама завжди махає 
мені рукою, коли я виходжу 
на гру. Вдома ж, після матчів, 
вони мені інколи влаштову
ють такі «професійні» обго
ворення, що я, жартуючи, 
раджу їм створити свою 
команду.

Так футбол став моєю сти
хією. Правда, наставник на
шого прославленого бігуна 
Валерія Борзова професор 
В. В. Петровський, взнавши, 
що в короткому спринті мій 
результат дорівнює одинад
цяти секундам, не раз про
понував змінити вид спорту.

— Ну і як!
— Я йому кажу: «Доки у 

вас є Борзов, а в програмі 
олімпіад немає стометрівки

з м'ячем, мені на легкоатле
тичній доріжці робити ні
чого».

— Що ж, швидкість стала 
твоїм головним козирем у 
футболі...

— І не тільки моїм. Сила 
нашого динамівського клубу 
в тому й полягає, що тренери 
команди Валерій Васильович 
Лобановський і Олег Петро
вич Базилевич, творчо прий
мають сучасну прогресивну 
методику тренувань, зуміли 
прибавити «обертів» всій 
команді.

— А що особисто дала то
бі зустріч з Лобановським І 
Базилевичем!

— До них я проходив фут
больну науку в А. В. Леоні- 
дова в дитячій школі «Дина
мо», у М. М. Комана в «дуб- 
лі» і дуже зобов’язаний цим 
людям.

— Кого ще в футболі ти 
вважаєш своїм вчителем!

— Іоханна Круіффа, гра 
якого на минулорічному чем
піонаті світу стала для мене 
справжньою відвертістю. Вва
жаю, що він звершив рево
люцію у футболі. Техніка і 
пас Круіффа, його бачення 
поля і розуміння гри — вра
жаючі. Але це було і в інших 
видатних футболістів.

— Ти вважаєш, що і зараз 
голландська збірна — най
сучасніша команда!

— Мені здається, сказавши 
своє вагоме слово в футболі, 
вони нині багато втратили. 
Впливає, мабуть, і те, що де
які ведучі гравці виступають 
за межами своєї країни. Та й 
чемпіони світу — футболісти 
ФРН, — судячи з останніх 
виступів їх клубу «Баварія», 
далекі від своїх висот.

— Якби тобі запропонува
ли зіграти за збірну Європи, 
кого б ти хотів мати своїми 
партнерами!

— Все київське «Динамо», 
а також Томашевського, Бак- 
кенбауера, Фогтсв, Круіффа, 
Гадоху і Лято.

— Хто із радянських грав
ців тобі більше імпснус І 
чому!

— Дуже мені подобається 
могутня зривна гра Копєйкі- 
на, своєрідний і цікавий Хад- 
зипанагіс, який володіє набо
ром хитромудрих трюків, 
люблю дивитися, як елегант
но і завжди гостро діє Саха- 
ров. А ось біля чужих воріт 
більш всього подобається — 
якщо вже й доводиться зу
стрічатися — Ловчев і Хурці- 
лава: завжди є гарантія, що 
будеш неушкоджеиим. в як
що відберуть м’яч, то по всіх 
правилах. і

— Важко даються голи!
— Коли в київському матчі 

з «Баварією» я довгим рив
ком відходив від Шварцеч- 
бека, промайнула думка: «за
раз знесе». Але цей класний 
захисник, зрозумів, що про
грав єдиноборство. По спор
тивному поступив чесно. А 
скільки разів в таких же си
туаціях і я, і інші нападаючі 
були на землі. Якщо і не 
люблю щось в футболі, так це 
брудну гру. за якою завжди 
безсилля і невміння. Біль, 
травми — цього ніколи не 
повинно бути в фуібогі.

— Хто для тебе є взірцем 
такого спортсмена!

— Валерій Борзов, з яким 
я в дружбі ось уже декілька 
років. У нього завидна поед- 
наність інтелігентності, муж
ності, безкомпромісності в 
боротьбі і повага до супер
ника. Я суджу не тільки по 
його олімпійських й інших 
стартах, але й по наших «до
машніх» футбольних матчах, 
коли я залишаюсь з ним і з 
Женею Аржановим в одній 
команді.

— Що тебе захоплює в 
спорті, крім футболу!

— Баскетбол, шахи, якими 
я серйозно займався в шко
лі, навіть маз другий розряд. 
Взимку часто стаю на ковза
ни, ганяю в хокей.

— Мабуть, коли-небудь 
четься і відпочити від 
проблем!

— Звичайно. Я люблю 
вати в театрі, на концертах, 
люблю хороші книги. У мене 
нелогаьа фонотека — м яка, 
лірична музика, особливо 
симфоджаз, не лише достав
ляє естетичну насолоду, але 
й добре знімає нервову на
пругу — стан для нас, фут
болістів, не такий уже й рід
кий.

— Олег, ти вже багато до- 
сяг в спорті. І все ж - про 
що ти мрієш!

— Мрію досягти універса
лізму — я знаю, скільки ще є 
в мене недоліків. Мрію біль
ше і красивіше забивати, 
скоріше потрапити в «Клуб 
Федотова». І ще — побачити 
збірну СРСР на п’єдесталі 
футбольного чемпіонату сві
ту с Аргентіні в 1978 році і 
зіграти за нашу збірну.

Нинішнього літа я закінчив 
Київський інститут фізичної 
культури і спорту, одержав 
диплом футбольного трене
ра: дуже хочу, щоб після нас 
грали набагато краще.

С. БЄЛОВ. 
кореспондент ТАРС. 

Київ.

ПОНЕДІЛОК
Л Л ПЕРША ПРОГРАМА. 
Хтг 9 00 — Новини. (М).

9.10 — к. т. Гімнасти
ка. (Д1). 9.30—к. т. Мульт
фільми. (М). 10.00 — к. т. 
«Очевидне — неймовірне», 
(М). 11.00 — к. т. «Клуб 
кінонодорожей». (М). 11.40 
к. т. Науково-популярні 
фільми. (ЛІ). 15.30 — «Ма
мина школа*. (М). 16.00 — 
«Пирогов». Худ. фільм. 
(М). 17.30 - «XXV з’їзду 
КПРС — гідну зустріч». 
«Партійне життя». (Х-в). 
18.00 — «День за днем». 
(К-д). 18.15 — к. т. «За
гадки і відгадки». (М).
18.30 — к. т. М. Равель.
«Гра води». (М). 18.35 — 
«Назустріч XXV з’їзду 
КПРС». «Змагаються тру
дящі-Приморського краю». 
(М). 19.20 — к. т. «Піспя- 
75». (М). 19.45 — к*. т.
Фільм-спектакль «Ковальо
ва із провінції». (М). 21.00
— «Час». (М). 21.30 - к. т. 
Продовження фільму-спек- 
таклю. (М). 22.20 — к. т. 
«Спортивний щоденник». 
Но закінченні — нови- 
ііи. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
10.50 — Наша афіша. (К). 
10.55 — Нопіпін. (К). 11.10
— «Муз. пошта». (К). 11.40
— «Шкільний скрап». Фі
зика для учнів 10 кл. (К). 
12.10 — «Народний те.’іе- 
уиіверсптет». Факультет 
здоров’я. (К). 12.40 —
«Слава солдатська». (К). 
16.25 — Паша афіша. (К).
16.30 — Для дітей. «Олі- 
вець-малювець». (К). 17.00
— «Краса • людська».
(Львів). 17.30 — «Вистав
ка Буратіно*. (М). 18.00 — 
«Концерт камерної музи
ки». (К). 18.30 — Теле
фільм. (К). 19 00 — «Віс
ті». (К). 19.30 — «Сім’я». 
(Донецьк). 20.35 — «Зи
мівлі худоби — повсякден
ну увагу». (К-д па Рес
публіканське телебачення). 
20.45 —« «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 — Худ. фільм 
«Лютий». (К). 23’05 — Но
вини. (К).

ВІВТОРОК
ПЕРША ПРОГРАМА. 
10.55 — Наша афіша. 
(К). 11.00 — Новини. 
11.15 — Телефільм. 
11.40 — «Шкільний 

екран». Українська літе
ратура для учнів 9 кл (К). 
12.10 — Худ. фільм «Кут 
падіння». І серія. (К). 15.55
— Наша афіша. (К). 16.00 

■«На головних напрямках
п’ятирічки». (Запоріжжя). 
16.30 — ♦Населению ігро 
цивільну оборону». (К). 
16.50 — Тел. багатосерій
нії:) док. фільм «Розкажи 
і ро дім спій». І серія. 
(М). 18.00— Нопіпін. (М).
18.15 — «XXV з’їзду КПРС
— гідну зустріч». Виступ 
делегата XXIV з’їзду 
КГ1РС, голови колгоспу 
ім. Каліпіпа Добровелпч- 
ківського району Е. О. Го
ловань (К-д). 18.30—«Лю
дина і закон». (М). 19.00 — 
«Вісті». (К). 19.30 — к. т. 
Чемпіонат СРСР з хокею: 
ЦСКА — «Динамо» (М). 
1 і 2-періоди. (М). 21.00 — 
«Час». (М). 21.30 — к. т. 
Чемпіонат СРСР з хокею: 
ИСКА — «Динамо» (М). 
З період. (М). 22.10—«Спі
ває пар. лот. СРСР II. Тка
ченко». Но закінченні — 
попиті. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
9.00 — Новішії. (М). 9.10— 
Гімнастика. (М). 9.30 —
Мульт<| Ільм. (М) 9.45 —
«Ковальова із провінції». 
<Т ільм-спектакль. (М) 14 40 
«Адреса молодих». (М). 
15.40—В. Виїїііісвськіїїї. «Оп
тимістична трагедія». (М).
16.25 — Концерт. (М). 16.50
— Для дітей. Мультфільм 
«Пригоди Іваїькн». (М).
17.15 — «Закон і ми». 
(Харків). 18.00 — Фільм- 
кепцерт. (К). 18.30 — Для 
пгколяріп '■Сурмач». (До
нецьк). 19.00 — Концерт. 
(.М). 19.20 - «ВАМ - тра
са мужності». (М). 19 30— 
«Н.ІОЛІ.'ІІНІ т книгою». (К). 
20.05 — «Музичний ан
тракт». (К). 20.15 — «Те- 
лешкола механізатора». 
(Львів). 20.45 — «Па доб
раніч, діти!». (К) 21.00 — 
«Час». (М). 21.30 - «Но
вини кіноекрана».
22.45 — Концерт. (1<) 23.30 
— Вечірні новини. (К).
СЕРЕДА
<1 і? ПЕРША ПРОГРАМА.

V 9.00 — Новини. (М).
9 10 — к. т. Гімнасти

ка. (М). 9.30—к. т. «Вистав
ка Буратіно». (М). 10.00 — 
«До Дня проголошення 
Монгольської І Іародіюї 
Республіки». Док. фільми. 
(М). 10 40 — Концерт. (М). 
11.10—Фільм-копцсрт. (К) 
Н.40 — «Шкільний скрап». 
Історія для учнів 9 кл. 
(К). 12.10 - Пошти. (К).
12.25 — Худ. фі н.м «Кут 
падіння». Друга серія. (К). 
16 20—«Палітра». (Львів). 
17.00 — Тел. багатосерін-

(К).

І Наша адреса і телекс Газета виходить 
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І

з 24: но ЗО листопада
ний док. фільм «Розкажи 

дім свій». 2 серія.
18.00 — «День за 

днем».,(К-д). 18.15 — к. т. 
«Ми граємо». (М). 18.30 — 
Фільм-концерт. (К). 19.00

— «Вісті». (Київ з вклю
ченням К-да). 19.30 — 
«Назустріч XXV з’їзду 
КПРС.». «Звітує Вінниць
ка область». (К). 20.45 — 
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — «Час». (М). 21.30- 
к. т. «Спортивна програ
ма». По закінченні — но
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
14.45—«Дослідження Арк
тики». (М). 15.15 — «Каз
ки Г. X. Андерсена». (М). 
15.45 — 'Веселі старти», 
(М). 16.30 — «Наука сьо
годні». (М). 17.00 — «Міс
там і селам України бути 
зразковими». (Д-к). 17.35
Для дітей. Науково-по
пулярний фільм «Нехай 
припливуть дельфіни». 
(К). 18.00 — «Наука — ви
робництву». (Донецьк). 
ІБ.ЗО — Концерт. (М)_. 
19.40 — к. т. Тел. коротко
метражні худ. фільми. 
(М). 21.00 — «Час». (М). 
21.30 — --Відкриття тсле- 
фестивалю театріп Радян
ської України, присвяче
ного XXV з’їзду КПРС», 
М. Зарудшій. «Пора жов
того листя». В перерві — 
вечірні новини. (К).

ЧЕТВЕР
Г) ГЧ ПЕРША ПРОГРАМА.X І 15 00 — «Російська

мова». (М). 15.45 —
«Шахова школа». (М). 
16.15 — Худ. телефільм
«Втікач». (М). 17.00—Тел.
багатосерійний док. фільм 
«Розкажи про дім свій». 
З серія. (М). 18.00 — «Лю
дини. дорога, автомобіль». 
(К). 18.30 — «Ленінський
університет мільйонів» - 
(М). 19 (X) — к. т. «Танцює 
Л. Трсмбовельська». (М).
19.15—к. т. «Від з’їзду до 
з’їзду». «Радянська Есто
нія». (М). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 — «Сторінки
творчості письменника 
К. Симонова» (М). 22.30— 
к. т. «День П. 1 Чайков- 
сі кого у Клипу». (М). Но 
закінченні — нопіпін. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
15.25 — Наша афіша. (К). 
15.30 — «Золоті зірки Ук
раїни». Кіпонарнс (Львів). 
15.45 — «Республікапськ-і 
фізико-математична шко
ла». (К). 16 15 — «Відгук
ніться, сурмачі!». (М). 
17.00 — «Нрапофлангові
п’ятирічки». (К). 17.30 —
«Народні таланти». (Хар
ків). 18.00 — «Радянська 
Програма миру — в дії». 
(К). 18.30 — Для дітей.
«Іскорка». (Донецьк). 19 00 
«Вісті». (К). 19.30 — «Ек
ран молодих». (К). 20.45— 
«На добраніч, дігн!». (К). 
21.00 — «Час». (М). 21.30— 
«Пленум Спілки компози
торів України». Концерт. 
(Д-к). 23.00 — нопипи.(К).

«Влада». Вистава. (Хар
ків). В перерві — вечірні 
повніш. (К).

СУБОТА
лл ПЕРША ПРОГРАМА. 2, У 9.00 — Новини. (М)<

9.10 — к. т. Гімнасти
ка. (М). 9.30 — к, т,
«АБВГдейка». (М). 10.00-* 
«Для вас, батьки!». (М), 
10.30 — «Суботній репор
таж». (Ужгород). 11.00 -і 
к. т. «Екран молодих», 
(К). 1200 — «Муз. ан
тракт». (К). 12.15 — «Біб
ліотека ім. В. 1. Леніна у 
Москві». (М). 13.15 — Для 
дігей «Танцює «Ятранбч- 
кп». (К-д). 14.00 — к. Tj
«Здоров'я*. (М). 14.30 —«
К. т. Муз. «абонемент»* 
(М). 14.55 — «Рух без не
безпеки». (М). 15.25 —*
«Фільм — дітям». «Дикий 
собака Діїїго». (М). 17.00 
— к. т. «Республіканська 
художня виставка «Радян
ська Росія». Репортаж, 
(М). 17.30 — к. т. Мульт
фільми (М). 18.00 - По* 
вини. (М). 18.15 — к. т.«У„ 
світі тварин». (М). 19.15—', 
к. т. «Радянський Союз 
очима зарубіжних гостсйэ< 
(М) 19.30 — Фільм-хон-
церт. (10. 19.45 - «Назу
стріч XXV з’їзду КПРС»,- 
«Звітує Тернопільська об
ласть». (Львів). ' 20.45 —• 
«На добраніч, діти!». (К), 
21.00 — «Час». (М). 21.30— 
к. т. Міжнародні змагання 
з фігурного катання на 
приз газети «Нувель . де 
Моску». Нарис катання. 
Довільна програма. (М). 
ІІо закінченні — повії-, 
mi. (М). •

ДРУГА ПРОГРАМА, 
g 20 — Наша афіша. (К). 
<125 — Для Дітей. Ляліжо- 
ввй телефільм «Пригоди 
Піпоккіо». 1 серія. (К)' 
10.30 — Муз. програма
«Ранкова пошта». (М). 
11.00 — «Більше хороших 
товарів». (М) 11.30—«Но
вини'муз. життя». (М). 
12.15 — «Дні нашого жит
тя». (Харків). 13.00 — Ка« 
мерпнй концерт. (К). 13.30
— Л. Чехов. «Квіти запіз- 
нілі». Вистава. (К). 15.15
— Для юнацтва. «Орієн
тир». (Донецьк). 16.20 
«Народний цирк». (Запо
ріжжя). 17.05 - «Екран 
передового ДОСВІДУ». <К). 
17.25 — Для дітей. «Пав« 
лпські казки». (К-д па 
Республіканське телеба
чення). 17.50 — «Народ
ний тслсунівсрснтет». Фа
культет науки і техніки. 
(К). 18.20 — Для дітей.
«Сонячне коло*. (К). 19.00
— «Вісті». (К). 19.30
«Знову я завітав». Фільм- 
концерт. (М). 20.15 — «На
ші сусіди». (М). 21.00 —•
«Час» (М). 21.30 — «Пісні 
Олександра Лсвнцького». 
(К). 22.00 — «Старт*. (КЦ 
23.00—Вечірні новини. (К).

316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.
~7 ~ БК 01570. Індекс’61197.

Друкарня, ім. Г; М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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П’ЯТНИЦЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. Л© 9.00 — Новини. (М).
9.10 — к. т. Гімнасти

ка. (М). 9.30 — к. т. «Від
гукніться. сурмачі». (М).
10.15 —. «Сторінки твор
чості письменника К. Си
монова». (М). 11.15 — Но
віти. (К). 11.30—Муз. ан
тракт. , (К) . Н-40 —
«Шкілшіий екран». Росій
ська література для учнів 
9 кл. (К). 12.10 — «Тсле- 
нікола • механізатора». 
(Львів). 14.45 — «До па- 
ціопалшіого свята С 
Л їсти ч її ої Фе дер а т 11 ві і ої
Республік т Югославії — 
Дня республіки». Кіпо- 
програма. (М). 15.45—к. т. 
«Москва 1 москвичі». (М).
16.15 — Фільм — дітям. 
«Таємниця зеленого бору». 
(М). 17.35 - «В ефірі — 
«Молодість». (М). 18.00 — 
«День за днем». (К-д).
18.15 — Мультфільм. (М); 
18.25-'XXV з’їзду КПРС
— гідну зустріч». «Тварин-
шіцтио—ударний фронт». 
(К-д). ...........................
(К-д). 
КПРС 
Бесіда 
з’їзду 
карем 
М. О.
к. т. 1 
хокею: «Спартак» — «Кри
ла Рад». І і 2 періоди. 
(М). 21.00 — «Час». (М). 
21.30 — к. т. Чемпіонат’ 
СРСР з хокею: «Спартак»
— «Крила Рал». З період. 
(М). 22.10 — к. т. «Між
народні змагання з фігур
ного катання на приз Га
зети «Нувсль де Моску». 
Парне катання. Коротка 
програма. Но закінченні— 
повний. (М).

ДРУГА • ПРОГРАМА. 
16.55— Наша афіша. (К). 
Г/.(Х) — «Екран молодих». 
(Херсон). 17.45 — «Зимівлі 
худоби—повсякденну упа
ру». (Д-к). 18.00 — Оголо
шення. (К). 18.30—Фі.п.м-
концерт 'Веселий ярма, 
рок». (К). 19.00 — «Вісті». 
(К) 19.30 — «Знайомство
зблизька». (К). 20(45 —
«На добраніч, дігн!» (К). 
21.00 — «Час». (М). 21.30- 
Тслсфсстивпль театрів Ра
дянської України, прнсия- 
чеявіІ XXV з’їзду КІІІ’С.

18.55 — Телефільм.
19.10 — «XXV з’їзду
— гідну зустріч», 

і з делегатом XXII 
КПРС. головним лі- 

обласпої лікарні 
Мягким. (К-л). 19.30. 

Чемпіонат СРСР з

НЕДІЛЯ
QA ПЕРША ПРОГРАМА. 
JiV 9.00 — Новини. (М).

9.13 — к. т Гімнасти
ка для дітей. (М). 9.30 4* 
к т. «Будильник». (М), 
10.00 — к. т. «Служу Ра
дянському Союзу». . (М)< 
П.00 — к. т. «Слово кому
ніста». Теленарис. (М). 
11.15—к. т. «Майстри мис
тецтв'— дітям». «Народна 
артистка СРСР Л. Кня
зева». (М). 12.30 — «Сіль
ська година». (М). 13.30 -г« 
к. т. «Муз. кіоск». (М), 
14.00 — Худ. фільм «Як 

.......... посварилися Іван Іванович 
Соціа-> з Іпапом .Никифоровичем^ 

" (М). 15.05 — к. т. КоїН
цёрт.‘ (М). 15.40 — «Літе
ратурні бесіди». (М). 16.30
— к. т. «Пісня-75». (К).<
17.00 — к. т. «Міжнародна 
панорама*. (М). 17.30
«Народний г.ртнет СРСР 
ІО. Западський читає нірші 
Расула Гамзатова». (M)1j 
18.00 — Новини. (М). 18.15 
к. т. Мультфільм «Царів; 
па-жаба». (М). 18.45
к. т. «Клуб кіпоподорф. 
жсй». (М). 19.45 — к. fl 
Міжнародні змагання я 
фігурного катання на прію 
газети «Нувсль де Мос
ку». Спортивні тапиі. Д<^ 
цільна програма. . (М). 
21.00 — «Час». (М). 21.30л$ 
к. т. «Кііюпапорама». (М)( 
Но закінченні —нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА.- 
10.00 — Наша ».фіша. (К)* 
10.05 — Для дітей. Лялій 
ковніТ телефільм «Пригоди 
Піпоккіо». 2 серія. (Ki
ll. 10 — «Літературна не« 
редача». (К). 11.40— Муз, 
фільм «Мистецький альма/ 
нах». (К). 12.30 - «Бути
Києву зразковим містом»» 
(К)' 13.30 — «Сільські О<£ 
рії». (Д-к). 14.25 - Кін% 
Фестипаль док. фільмів.- 
(К). 15.10 - «Слава сол;, 
датсі ка». (Львів). .1610 
«Літературні читання». 
(К).-17.15 — «Ви нам mg 
с.-ли». (К). 18.10 - '«Ві’Х, 
чиню моя. неозора». (К)» 
19.00 — «Вісті». (К). 19.30 ■
— «Сатпріїчліїй обЧ’ктив»« 
(К). 10.55 — Концерт: (До
нецьк). 20.25 - Телгилрис, 
♦Хлібороби». (К). 20.45 
«На добраніч, діїиИ. (Кр 
21.00 - «Час».
«Ан-іори і ролі». <К). 22ЛР - 

•— Ноннин. (К).
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