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Чому б комісії

ХТО ПРОТИ кого?
Федерація Футболу Радян

ського Союзу затвердила поло
ження про розиграш XXXVIII 
чемпіонату країни серед 
команд майстрів класу «А» 
другої ліги. До складу укра
їнської зони входить не сім- 

минулому |Ю- 
одиіі
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Наприкінці цього місяця 
№ в нашій школі відбудеться 
я традиційний вечір зустрічі 
І з випускниками.
І Хто ж цього року вперше 
І станс «гостем» нашого вечо- 
I ра? Трохи про них. Нехай 
“ пробачать мені читачі, та я 

розпочну з цифр. Цього літа 
І атестати про середню освіту 

отримало 89 учнів. 1, мабуть, 
немалу роль у виборі майбут
ньої професії відіграла школа. 
53 вчорашні десятикласники 
продовжують нині навчання у 
вузах, технікумах, профтех
училищах. Але ми завжди хо
тіли, щоб паші вихованці не 

І лише мріяли стати лікарями, 
льотчиками, але й бачили ро
мантику в професії 
чіп. Традиційними 
школі бесіди про 
екскурсії на підприємства. 
Допомагали нам в цьому і 
шефи — робітники заводу 

І «Червона зірка».
Та ось тут і хочеться ска

ти про те, що нас хвилює. 
Мабуть, ще досить «парад
ний» характер носять наші 
зв’язки з шефами. Якби 
в кожного піонерського 

І загону, кожної комсомоль- 
Е ської групи був свій во- 
I жатий-виробничник, якби 
I були вони не лише гостя- 
| ми в нашій школі, нам би 

не довелося констатувати 
■ такий не вельми веселий 
І факт: за останні 4 роки 
І тільки три наших випуск- 
I ники пішли працювати на 
а завод «Червона зірка». 
В І ще одне. Вже протягом 

кількох років випускники 
о нашої школи разом з ате- 
| статом зрілості отримують 
■ права водіїв 
І чи свідоцтво 
s діловода.

по трудовлаштуванню, що 
діє при райвиконкомі не 
врахувати це, розподіляю
чи між школами путівки 
для випускників? Тоді б 

працювати на азтопідприсм- 
I ство 10661 пішов не лише 

Сашко Мазуркевич, а Іго
реві Гвоздсцькому не до- 

I велося б влаштовуватись 
на роботу туди самостійно.

Нам не байдужа доля на
ших пнпускпнків. Тому нам 
особливо приємно, коли ьож- 
иого з них п робітничому ко
лективі оточують увагою і 
турботою. Так було і з На
дійною Кочергіноіо. Перші 
кроки в роботі на заводі дру
карських машинок були 

, сміливими: все ж бо 
номс. Та завдяки 
друзів, старших 
Надя швидко 
пою професією 
дістю називає 
нею.

За даними 
лідного Інституту 
щороку 
частина робітників змінює 
місце праці протягом мі
сяця. А це знижує фактич
ну чисельність робітників 
приблизно на 1,3 мільйона 
чоловік. Подібні випадки, 
на жаль, трапляються і в 
нас. Таня К. не зуміла ви
брати професію довподоби 
відразу, і, попрацювавши 
деякий час на кондитер
ській фабриці, перейшла 
на іншу роботу. Щоб мен
ше траплялося таких «істо
рій», потрібно, мабуть, 
більше працювати і нам, 
педагогам, і тим трудовим 
колективам, куди потрап
ляє випускник. Бо найбіль
ше користі приносить твор
ча праця.

В. КОВАЛЬСЬКА, 
старша ніонервожа- | 
та СІЛ № 6.

м. Кіровоград.

ие- 
пезиа- 

піклуваиніо 
наставників 

оволоділа но- 
і зараз з гор- 
ссбс робітни

наукоЕО-дос- 
праці 

приблизно 1/5

а■
Фото В. КОВПАКА.

ТОБІ, ПАРТІЄ 
КОМСОМОЛУ

ЗА ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИРОБНИЦТВА І ЯКОСТІ
РОБОТИ

ЦК КПРС, Рада Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК 
ВЛКСМ прийняли постанову Про всесоюзне соціа
лістичне змагання за підвищення ефективності ви
робництва і якості роботи, за успішне виконання на
родногосподарського плану на 1976 рік».

У постанові відзначається, що десята п’ятирічка 
почалась в обстановці великого політичного і трудо
вого піднесення. У відповідь на заклик партії —■ зу
стріти XXV з’їзд КГІРС новими трудовими досягнен
нями — працівники всіх галузей народного господар
ства активно включились у соціалістичне змагання за 
підвищення ефективності виробництва і якості робо
ти, за успішне виконання народногосподарського пла
ну на 1976 рік.

З важливими ініціативами, спрямованими па під
вищення ефективності виробництва і підвищення 
якості роботи, виступили передові колективи підпри
ємств Москви, Ленінграда, Львівської і Сверд.товської 
областей, Алтайського краю, Ростовської області.

Підтримуючи і схвалюючи творчу-ініціативу тру
дящих, Центральний Комітет КГІРС, Рада Міністрів 
СРСР, Всесоюзна Центральна Рада Професійних 
Спілок і Центральний Комітет ВЛКСМ доручили 
партійним, профспілковим і комсомольським органі
заціям, міністерствам і відомствам, Радам депутатів 
трудящих, господарським керівникам спрямувати ор
ганізаторську і масово-політичну роботу па широке 
розгортання всесоюзного соціалістичного змагання 
під лозунгом: «Підвищувати ефективність виробни
цтва і якість роботи в ім’я дальшого розгортання 
економіки і народного добробуту’».

У постанові підкреслюється, що зусилля учасників 
змагання повинні бути зосереджені на підвищеній 
ефективності і якості роботи кожного трудящого, 
кожного трудового колективу, неухильному . підви
щенні технічного рівня і якості продукції та будівель
но-монтажних робіт, значному збільшенні випуску 
продукції вищої категорії; забезпеченні високих тем
нів зростання продуктивності праці, більш ефектив
ному використанні виробничих фондів тощо.

Для нагородження робітників, колгоспників, іпже- 
нерно-технічних працівників і службовців, які доби
лись високих виробничих показників у соціалістично
му змаганні, встановлено єдиний загальносоюзний 
знак «:Псрсможсць соціалістичного змагання».

Це гральний Комітет КГІРС, Рада Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ висловили тверду впевненість 
у тому, що трудящі країни, активно вкліоиившнсь у 
всесоюзне соціалістичне змагання, новими трудови-_ 
МИ досягненнями Зустрінуть XXV з’їзд Комуністичної 
партії Радянського Союзу, забезпечать підпищенвя 
ефективності виробництва і якості роботи, успішне 
виконання народногосподарського плану па 1976 рік 
і тим самим внесуть гідний вклад у здійснення ве
личних завдань десятої п'ятирічки.

В комсомольських організа
ціях області йде громадсько-по
літична атестація — останній 
етап Ленінського заліку «Рі
шення XXIV 
життя!».

У вівторок на комсомольських 
зборах юнаки і дівчата Знам’ян- 
ської дистанції сигналізації і 

зв’язку підписали Рапорт XXV 
з’їздові КПРС.

Натхненною працею, вагоми
ми здобутками звітують заліз
ничники партійному форуму. 
Про це йдеться в Рапорті, який 

молоді виробничники передали 
другому секретареві Знам'ян- 
ського міськкому ЛКСМ України 
Леоніду ЛАНЕВСЬКОМУ.

їнської 
надцять (як у 
ці), а двадцять 
тни.

Серед 
республіки 
бас» із 
житомирський «Автомобі
ліст». миколаївський «Суд
нобудівник», армійці Києва, 
Львова і Одеси, полтавський 
і нікопольський «Колос», він
ницький та херсонський «Ло
комотив». ужгородська «Го
верла», чернівецька «Букови
на», «Фрунзснець» із Сум, 
ровспськпй «Авангард», дві 
«Хвилі» із Севастополя і 
Хмельницького, жданівськнй 
«Нопатор», «Шахтар» Горлов
ин і Кадіївки, харківський 
«Металіст» та дворазовий во
лодар кубку У PCP, кубку га
зети «Радянська Україна» кі
ровоградська «Зірка».

року

(Закінчення на 2-й стор.) Гарна морозна зима — справжня радість для тих, хто лю
бить спорт: і не затихають хокейні «баталії» на майданчику 

стадіону «Зірка». Фото В. КОВПАКА.
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ча будівництві запо
ни роби ицгву тростнпо-зби- 

комбайнів радяисько-ку- 
' моделі «КТП-1», беруть 

реконструкції нікелевих 
Ііікаро і Моа (провінції 
головної залізничної ма- 
Гавана — Сантьиго-де-

ГАВАНА. Почесний знак Спілки 
молодих комуністів Куби «і з’їзд 
Компартії Куби» вручено великій 
групі юнаків і дівчат, які працю
ють на будівництві цементного за
воду в Марієлі, неподалік від Га
йани.

Завод у Марієлі — одна з бага
тьох ударних комсомольських бу
дов Куби. Тисячі юнаків і дівчат, 
на заклик СМ К з ентузіазмом пра
цюють також 
ду но і 
ральпих 
бинської 
участь у 
за воді н у 
Ор’спте) і 
гістралі 
Куба. >

БЕРН. Студент Лозаннського уні
верситету Жан-.ІІіок Жсньяр став 
переможцем конкурсу, присвячено
го 30-річчю перемоги над гітлерів
ською Німеччиною, який провела 
радянська газета «Нувель де Мис
ку». В посольстві СРСР у Швейца
рії йому було вручено при і. «Цс 
можна розібратися в сучасному ста
новищі, не вивчивши історію і по
літику Радянського Союзу», — сна-

БУЛО помітним урочисте піднесення, 
жива безпосередня схвильованість ауди

торії, яка супроводжує знаменні події. Без 
перебільшення, для комсомольців і молоді 
Знам’янської дистанції сигналізації і зв’яз
ку урочисті збори, присвячені підсумкам 
громадсько-політичної атестації, стали ві
хою, яка не лише виразно окреслила прой
дений шлях, а її визначила провідні орієнти
ра на майбутнє.

Без сумніву, Знам’янський міськком ЛКСМУ 
зробив добру справу, влаштувавши підсумкові 
збори комсомольців дистанції відкритими, пока
зовими. Половина присутніх у залі — секретарі 
комсомольських організацій міста і району — 
стали очевидцями аналізу атестації і запозичили,

Перший удар но м’ячу під 
час календарних мат чіп буде 
зроблено в суботу — 10. квіт
ня, а останній — у вівторок— 
2 листопада.

Поки що псі клуби посилено 
готуються до наступних фут
больних баталій сезону-76. ІЗ 
тому числі й «Зірка», яка 
нещодавно повернулася з міс
та Спітловодська, лс прово
дила навчально-тренувальний 
збір. Зараз паші земляки про
довжують досконалюватн фі
зичні. технічні і тактичні* якос
ті па спортивних базах об
ласного центру.

твій ровесник 
ЗА РУБЕЖЕМ;-

зав Жеііьяр. Вів підкреслив 
шильний вклад СРСР у справу роз
грому найлютішого порога люд
ства — німецького фашизму.

ЛОНДОН. За зміцнення атмосфе
ри довір’я між країнами-і народа
ми, розвиток процесу розрядки 
міжнародної напруженості висло
вились учасники проведеної туї 
дискусії, в якій взяли участь пред 
стаиники молодіжних організацій 
політичних партій країни, апглій 
ського студентства, члени парла
менту.

ПАРИЖ. Тиждень дій почали па 
заклик національної спілки сту
дентів студенти вищих назчальних 
закладів Франції. Во пі протесту
ють проти погіршення умов жнітя 
і навчання студентів, вимагають 
збільшення асигнувань на потреби 
вищої освіти, забезпечення зайня
тості, гарантії політичних і проф
спілкових свобод.



2 опор ,)Молодяй комгунлр((

ТОБІ, ПАРТІЄ, 
КОМСОМОЛУ 
РАПОРТ!

(Закінчений. Поч. на 1-й стор.).
як дізналися ми з розмов опісля зборів, чимало 
змістовного іі корисного.

...І бадьорі мелодії творів сучасних радянських 
композиторів («У нас, молодих»), і пісні комсо
мольського гарту («Там, вдали за рекой, зажи- 
галнсь огни...») стали своєрідним поштовхом до 
небуденності, а сувора, велична своєю суттю, ти
ша, коли кращі комсомольці дистанції пронесли 
через зал кошик живих квітів, щоб покласти їх 
до підніжжя пам’ятника В. І. Леніну, утвердила 
атмосферу діловитості па зборах.

Цілеспрямована нетривала доповідь ва
тажка членів Спілки дистанції Ольги Сам- 
брос висвітлила провідні .моменти трудових 
успіхів молоді. Названі були «маяки», на 
адресу пасивних прозвучала принципова 
критика. Аналіз голови атестаційиої комі
сії, члена партійного бюро дистанції О. К. 
Цибульської виявив сильні й слабкі ланки 
діянь юнаків і дівчат у виконанні ними осо
бистих комплексних планів «Вчитися кому
нізму». Відчутно було, іцо комісія, до скла- 

'ду якої входили, окрім голови, начальник 
дистанції В. І. Киняйкін, секретар партор- 
ганізації Д. А. Турбай, голова місцевкому 
І. І. Бранко та комсомольці — О. Самброс, 
начальник штабу «КП» С. Ііценко, плідно і 
вдумливо попрацювали протягом основно
го етапу Ленінського заліку, особливої ува
ги надали індивідуальній роботі з молод
дю, грунтовним співбесідам з кожним учас
ником.

Багато цікавого почерпнули присутні на 
зборах ватажки комсомольських організацій 
з виступів учасників Ленінського заліку.

МАРІЯ ФЕДОТЕІІКО, групкомсорг радіоцеху.
— Наш комсомольсько-молодіжний колектив 

звернувся до всіх комсомольців і молоді залізнич
ного вузла з ініціативою — боротися за звання 
бригади Імені XXV з’їзду КПРС. Наш головний 
показник — дуже відповідальна ділянка роботи: 
забезпечення безпеки руху поїздів, —відсутність 
пошкоджень на лінії, зривів і браку. Вимога, яку 
особливо підносить десята п’ятирічка — якість!— 
постійний і суворий вимір нашої роботи. Прово
дити ремонти своєчасно і якісно — то наш девіз, 
по суті, зміст кожного робочого дня. 1 сьогодні 
нам не соромно перед іншими службами заліз
ниці. бо завжди вправляємося із ремонтом радіо
станцій.

АНАТОЛІЙ ФІЛІПОВ, електромеханік, соціаліс
тичні зобов’язання дев’ятої п’ятирічки, як і його 
друзі Микола Колесиик, Григорій Красножои та 
Інші, викопав ще навесні 1975 року.

— Змагаємося ми з Помічнпиською дистанцією. 
Проводимо грунтовні взаємоперевірки. Мені, як 
переможцеві (хоч першим міг стати будь-хто з 
товаришів) змагання «Кращий за професією», ба
гато цінного дало навчання у школі передового 
досвіду, яке проводиться за профілями роботи. 
Провідні спеціалісти підприємства докладають 
неабияких зусиль, вміння, аби підносити фахову 
майстерність молодих. Тож, як бачите, пункти 
комплексного плану неподільні. Хоч у першому 
значиться «Ударна праця», та вона ж, передусім, 
залежить від другого: «Підвищення кваліфікації 
і професійної майстерності»... Двадцять сім юна
ків і дівчат підвищили свої виробничі розряди. 
Дев’ять молодих робітників стали інженерно-тех
нічними працівниками.

ГЕОРГІЙ ІВАНОВИЧ ННКЛОНСЬКИЙ, пра
цю» на підприємстві тридцять років, оетеран- 
ндставнпк.

— Тут досі більше зверталися до виробничих 
проблем. Це іі не дивно, бо вони—першочергові, 
найважливіші... Я от пригадую нашу дистанцію 
одразу но війні. Пбвсюлн були руїни, мотки обі
рваного дроту, зігнані в купи паровози... Та вже 
звідтоді молодь дистанції відзначалася активніс
тю. Знаходили час трудитися I після роботи. 
Встигали садити алеї, загалом, оновлювали місто 
після згарищ війни. Шкодую нині, що немає п 
нас музею, або хоч куточка трудової біографії 
дистанції. Це вже справа рук молодого поколін
ня. Згода? Сьогодення приносить нам нову тех
ніку. автоматизацію управління — все тс, що на 
той час було ще^неуяшінм Отож до громадської 
роботи слід ставитися дуже творчо, енергійно...

Закинули докір члени атестаційиої комі
сії комсомольцям дистанції про низький рі
вень шефських зв’язків із міською восьми
річною школою № 4. Практично немає ви
робничих вожатих із числа активістів. Є ра
діоклуб. Але займаються тут учні середніх 
шкіл Знам’янки, котрим ближче. Підшеф
ним, виявляється, ходити надто далеко, то
му й контакти вельми примарні. Та чи ж 
тільки тому? Без обмовок — цс питання 
злободенне і погребує невідкладного вирі
шення.

Рапорт підписують (справа наліво): Марія ФЕ
ДОТЕНКО, Володимир АНАНЬЄВ, Микола КА
НУННИКОВ.

А потім — хвилюючий церемоніал підпи
сання Рапорту Ленінського комсомолу 
XXV з’їздові КПРС чотирма активістами— 
тими, хто виборов це право за всіма показ
никами. Па закінчення—вручення нагород 
комсомольцям — знаків ПК ВЛКСМ «Мо
лодий гвардієць п’ятирічки» і значків ЦК 
ВЛ КСМ «Ударник-75».

А. НЕЧИТАЙЛО, 
спецкор «Молодого комунара».

24 січня 1978 року

І

'купити
словник

ДЗВОНИ НАД ХАТИННЮІ 
І

«Дорога редакція! Ме
ні потрібен польсько-ро
сійський або польсько- 
український словник і 
не можу ніде його купи
ти. Порадь, як мені при
дбати цю книгу.

Н. РУДЕНКО».
м. Кіровоград.
З такими порадами до 

нас звертаються і інші 
читачі. Тому відповідає
мо: словники та підруч
ники можна замовити за 
адресами: 252117, Київ, 
пул. Попудренка, 26, 
Н2 75, Республіканський 
магазин «Книга — пош
тою», або: 290000,
м. Львів, площа МІцке- 
йича, В, «Будинок кни
ги».
КІЛЬКА ПОРАД 
ПРО ТЕ,
ЯК ОФОРМИТИ 
ЗАМОВЛЕННЯ 
& МАГАЗИН 
«КНИГА — ПОШТОЮ»

Замовлення слід писа
ти на пошторій листівці 
чи аркуші поштового па
перу, на кожне видання 
окремо. Необхідно точ
но вказати прізвище ав
тора, назву книги, видав
ництво, рік і місце ви
дання, свою домашню 
адресу, прізвище. Опла
та бандеролі чи посилки 
Провадиться на пошті 
Рри її одержанні.

У міжнародному молодіжному 
таборі «Юність», де мені довелося 
відпочивати, зібралася молодь з 
усіх куточків Радянського Союзу 
та гості з Польської Народної Рес
публіки. Приємними були наші 
знайомства, поїздки визначними 
місцями Білорусії. Красень-Мінськ: 
мальовничий парк Імені Ямки Ку
пали, музеї І з’їзду РСДРП, Ве
ликої Вітчизняної війки... Ескпопа- 
ти і документи свідчать

ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

прикладний героїзм
■ радянського народу. •

Війна з фашизмом 
І залишила тяжкі ра- 
I ни, важку пам’ять. 

І Не обійшла вона й
■ Білорусії. На честь 

сотень білоруських
І сіл, знищених німець- 
I ко • фашистськими 

8 окупантами, в січні 
1966 року було пріїй- 

I пято рішення про 
створення меморіаль- 
ного комплексу «Ха- 

I тинь».
...Змовкають піс- 

I ні, обриваються бе-
І сіди, розмови. І ось — меморіал.І Гудуть дзвони, тривожно і суворо.

■ Над світлими березовими гаями,
над задумливими перелісками, над 
Білорусією, над всією землею пли
ве народжена меморіальною брон
зою мелодія. І п ній, у цій бен
тежній мелодії, звучить і реквієм, і 
гімн. Реквієм — пам’ять про міль
йони розстріляних, повішених, за
морожених. Гімн — людям, які не 
підкорились, не стали перед воро
гом на коліна, загинули з іменем 
матері-Вітчизни па устах. Відбива-Л юті. наказ поколінням хотинські І дзвони. Наказ, написаний святою

■ кров’ю страждальціп: «Люди, пи- I м’ятайге: ми любили життя, І
■ Батьківщину, і вас, дорогі. Ми зго- Б рілії живнмн у вогні. Наше прохап- I ня до всіх: нехай туга і печаль пе-
■ ретворлться в мужність і силу, щоб 

змогли увіковічнити ПІІ мир І спо-

L
kIA на землі, щоб ніде, ніколи у 
ішхорі пожеж не помирало життя»,

Хатинь... Жили тут мирні люди, 

трударі-білоруси. які любили свою 
селянську працю. Людії, чиї об
личчя були обпалені сонцем і мо
розами. Люди, закохані в свої по
ля і ліси. Вони вирощували хліб і 
льон, були тваринниками. Вихову
вали дітей, будували нове життя...

Відвідали ми також курган Сла
ви. Двадцять перший кілометр Мос
ковського шосе. Тут у ліпші 1944 
року гігантська лава чотирьох 
фронтів — трьох Білоруських і пер

того Прибалтійсько- І 
го — обрушилась на в
гітлерівців. На світан- _ 
к у 3 липня 1911 року 1 
другий гвардійський І 
танковий корпус уві- І 
рвався в Мінськ. Без- ■
прикладний ратний 
подвиг воїнів, які а 
звільняли Білорусію, 1 
навічно залишився у І 
серці народному.

...Казковий день І 
Нептуна, вечори® 

інтернаціона л ь н о ї — 
дружби, поезії І 

спортивні змагання — все цс зрід- 1 
ішло нас. представників різних на- І 
ціональностей, які відпочивали в І 
міжнародному молодіжному таборі. І 

Не забути зустрічі з генеральним І 
секретарем Комуністичної молоді 
Чілі, легендарною Гладіс Марій. _ 
«Дружба! Солідарність!» — цими І 
словами вітав зал відкриття мітни- І 
гу солідарності з чілійськнм паро- І 
дом. Г. Марій висловила глибоку І 
вдячність всім радянським людям за І 
постійну підтримку демократичних І 
сил Чілі. ■

Прощалися ми з Білорусією як з 
близьким другом — вішавши її, ні- в 
коли не забудеш. Від табору І 
«Юність» розбіглися наші шляхи у н 
всі кінці Вітчизни. А в пам’яті залп- І 
шилися свіжі згадки про гостинну І 
білоруську землю, про ровесників, І 
з якими здружились назавжди. ■

Т. ІВАНОВА, 
бухгалтер обласного фін- І 
відділу.

БЕСІДИ
ПРО НАВЧАННЯ

УРОК, 
ЯКИЙ НЕ

ЗАКІНЧУЄТЬСЯ
ЧИ ВАЖКО вчитися?

Соромляться учні ствердно відпо
відати на таке запитання. Про бага
тьох батьки кажуть: «здібний, але 
ледар». Нікуди правди діти. Є ще 
серед учнів і такі, що не дуже багато 
часу приділяють підготовці уроків. 
Та є чимало таких, що сидять за 
уроками удвічі більше часу, ніж пе
редбачено Статутом иіколн, а вшце 
«трійки» не тягнуть. «П ятірки» та 
«четвірки» даються їм надзвичайни
ми зусиллями.

Комсомольська організація нашої 
школи якось перед зборами прове
ла анкетування Було серед запитань 
і такс: «Чим є для тебе навчання — 
важкою працею, суворими обов’яз
ками чи великою радістю-»

Мене здивувала підповідь Слави Б. 
Сильний учень. Часто підходить до мене 
за додатковою літературою. А підкреслив 
перше.

Розговорилися з ним.
— Невже, — питаю, — тобі важко?
— Так.
— А як же іншим?
— Може Іншим ще важче, але мені не

легко.
За відвертість став більше пова

жати цього учня. «В юніії душі, — 
писав В. О. Сухомлпнськнй, — не 
повинна навіть зародитися думка,
що навчання — це легка справа».

Зішлюся на спогади про В. 1. Ле
ніна. Належать вони відомому ра
дянському полководцю І. Тюленеву.

«...До нас, колишніх слухачів Військо
вої Академії, підійшов Володимир Ілліч. 
Він розпитував нас про те, як ми живе
мо. служимо, вчимося.

— Ось ви скажіть, — звернувся він до 
мене, — що, вчитися важче чи воювати?

— Вчитися важче, — відповідаю.
Мене підтримали інші товариші, 

стояли поруч. Володимир Ілліч розсміяв
ся, а потім сказав:

— Зараз наше головне завдання — вчи
тися і ВЧИТИСЯ, причому, вчитися по- 
справжиьому.

Лін відповіли:
— Вчитися необхідно, хоча й важко. 
Прощаючись з нами, Володимир Ілліч, 

посміхаючись, говорив: .
— Цс ж треба придумати, що вчитися 

важче, ніж воювати».
Навів я ці спогади якось на за

нятті школи самоосвіти, (є у нас та
ка для старшокласників) і попросив 
поміркувати над ними. І почув одну 
відповідь: Володимиру Іллічу нав
чання давалось легко, бо він 
раціональними павичками у 
ні, а у І. Тюленева та його 
слів їх годі не було. Тому й 
дуже важко.

що

володів 
навчай- 
товари- 
було їм

1 я подумав, а и справді, чому ми 
бачимо у В. І. ,'Іеніна ляше геніаль
ну обдарованість і виняткову пра
цьовитість?

Вже в дитячі роки складалася у 
Володі Ульянова своєрідна система 
роботи над книгою, яку він вдоско
налював опісля. Включала вона й 
партитурне (динамічне) читання, 
виняткову увагу до роботи з слов
никами і раціональні прийоми кон
спектування, роботи над джерелами, 
вміння користуватися маргіналіями 
(система наміток па полях) і т. ін.

Хай гімназист Володя Ульянов — 
то майбутній Ленін, але ж був вій 
ще тільки учнем. 1 вже тоді форму
валася система роботи над книгою. 
Хіба ж то не приклад для юних?

Давайте поміркуємо: куди «зника
ють» відмінники? У першому класі 
— не чи не кожен другий-третііі. У 
десятому — одни-два на клас, 

оачаю втрати у невмінні вчитися, 
працювати. Знову вдамося до авто
ритету В. О. Сухомлішського: «де
яким .юнакам важко вчитися тому 
що В ЇХ ЖИТТІ був період, КОЛИ вчи
тися було занадто легко».
хоипна0«»" ™ поча™овнх класах розра- 
ї«ятнР рЖ‘‘?“1У

її „Тй

грами? А Я іиіішного засвоєння про-

Необхідно не просто вчитися, а опав», 
вуватн раціональні прийоми навчання.

Яка це багатогранна і складна 
проблема, хоча з першого погляду 
здається до надзвичайності будед< 
пою. Наша школа працює над жм 
вже кілька років, а я й досі не збагну 
всіх підходів до неї. л

Щоб- навчатися успішно, учень 
мусить оволодіти певними навичками 
та умінням. В. О. Сухомлинський 
спробував дати їх перелік. Вийшло 
дванадцять. Не й уміння сцостсрі- 
гати і осмислювати, свідомо читані 
і правильно писати, висловлювати 
думку і аналізувати інформація, 
знаходити потрібну книгу і те в пій, 
що зацікавило, уважно слухати і 
занотовувати почуте...

Зрозуміло, ці уміння формуют- 
в учня в процесі навчання незалежно 
від того, чи розкриваємо ми, вчитілі, 
складний механізм ЇХ Дії. Поясіч- 
ємо — учень слухає. ЗаіінтуємоІ- 
відповідає. Даємо завдання — вико
нує. Вказуємо па помилки — вн- 
правляє. Все це вчить.. При всьому 
цьому учень і. вчиться.

Але ж чи раціонально? Днтпна 
ГіріІХОДНТЬ ДО ШКОЛИ-,І ВЖе ЗІІ.с 
чимало віршів. А запитайте десяти« 
класника, як краще вивчити новий, 
Чи ж відповість?

ЯК вчити?

вузу, медаліст, хорош'1’ 
а уроки встигав підготуєм» 
години), того ж Петра С»ч0‘ 
медаліст, своєрідно готуй* 
що навіть « Комсомоли*1'

І до питань 
розумоиі

*
Згадується одне з занять школи 

самоосвіти. Ми саме одержали па
м’ятку «Як розв’язувати задачі- з 
новосибірської школи № 159. Дору
чили Петру Самоволу (нині студент 
Кіровоградського педінституту) ро
зібратися в ній. Він знайшов першо
джерело (Д. Пойа), співставив, пе
ревірив на своєму досвіді. А слухачі 
школи висловили свої думки, заслу
хавши ного повідомлення.

Зрозуміло, не варто переоцінювати 
цього наголосу на осмисленні на
вчальних дій. Та на певному етапі 
шкільного життя учень ПОВІІІІЄІІ ДІЙ- 
ти і до цього. Розмова про самоосзі« 

■ту попереду, та це до неї крок.
Чи ж не варто організувати обмін 

досвідом? У нас в школі давно ви
ходить «Бюлетень самоосвіти». Вже 
покинули стіни школи перші автори, 
а їх досвід і досі вивчають діти.

Приклад найсвіжіший. Дссятнк.іасинг 
Олександр Туровець проводив бібліоп-' 
ний урок в 6-Б класі. Йшла мова про рл- 
боту з довідковою літературою. НапіБ 
кінці сказав: «Прочитайте в «Бюл<--п' 
самоосвіти» виступ Павла Гришу*» 
«Словники у моєму житті». А Пав.» 
вже іі армію відслужив. Навколо висту
пів Олександра Пнлппснка (нині студсят 
київського ------ -
спортсмен, 
за півтори 
вола (теж 
уроки, про __ .__ . __________
правда» писала) і досі точаться днем-'1.

Заохочуємо до них. 
наукової організації 
праці.

В рішенні останніх 
ських зборів (а порядок денш^- 
«Роби не для того, щоб робити, 3 
для того, щоб зробити») і записа"-3- 
доручити комсомольським орган«33* 
Ціям дев’ятих класів створити гру-У 
пропагандистів НОП. А стенд 
нова організація праці» в шк°14 
обладнаний вже давно. Біля и*01® 
нерідко побачиш учнів: читают 
занотовують, дискутують. ІЗуває " 
і всім класом збираються біля сте»' 
Дів: хтось, підготувавшись зазда-^* 
гідь, проводить бесіду.

Хочеться поділитися думками 3 
приводу окремих питань свідомі 
навчання. Це необхідна переДУ’40!1 
не лише успішного засвоєння знане* 
в школі, але й самоосвіти, яка 
роду в кожного. Дуже чітко пр° х’ 
сказав відомий вчений педагог М 
Арсен єв: «В сучасних умовах зз»: 
чсиня шкоти означає лише пер^' 
Від ОДНОГО режиму ОСВІТИ ДО Я?)1®’ 
го —самоосвіти:-.

А. РЕЗНІЬ- 
директор Гайворонської <г* 
редньої школи № 5.

(Далі буде).

ROMCOM^'
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^Молодий комундр(е — З стор,

Ми в Колісній майстерні «П’ятого колеса» любимо проводити всілякі 
конкурси. Приємно, знаєте, коли людина, відклавши на завтра те, шо 
можна зробити сьогодні, бере до рук нашу газету і, вдивляючись у са
тиричну сторінку, думає: «А що ж, мн теж не без того...»

Отож, па конкурс «Гумор-76», присвячений новій назві сатиричио-іу- 
мористичпої сторінки, відгукнулось баї ато читачів. Комсомолець 20-х 
років, учасник громадянської війни М. Л. Матюшенко з Кіровограда за
пропонував назва ги сторінку «Юнацька тачка», маючи на увазі ручний 
одноколісний транспорт для вивезення всілякого сміття, а комсомолець 
30-х років І. Г. Мельники Піщаного Броду Добровеличківського району 
дав таку ідею: «Ворочкова юшка». Це аналогія з тією юшкою, котра те
че з ворочка, коли відціджують сир.

Інші читачі вдаються до гарячої акзотнки. Піна Наркевич з Світло- 
водська категорично запропонувала: «Верблюжа колючка» або «Кропи
ва». Що ж, теж смішно, особливо якщо.,

в усі двері • ••
Трохи запізніле 
новорічне диво

І

ТИЖНЕВИЙ ЗВІТ ЧЕРГОВОГО ПО МАЙСТЕРНІ

Що нам, черговим Колісної майстерні, найбільше сподобалось, так цс скромність 
наших читачів. Хтось їз Помічної, назвавшись Міклошем Ягідкою, і даючії таку про
позицію: «Слово Панаса Половотряса», щиро визнає: «Запозичив, а в кого — не па
м’ятаю». 1 додає: «Знімаю з себе усяку відповідальність і повністю перекладаю її па 
голови майбутніх друзів Панаса».

Прочитавши'цей лист, паш новий знайомий Панас Сорокапуд відразу відкинувши 
безпідставні підозри на його дружні зв'язки з Половотрясом, заяьив: «Я, як людина 
відповідальна, ие можу відмовитись від такої турботи і беру цю місію на себе. 
Іду на ви!»

Інші учасники конкурсу, махнувши рукою на фортуну і не сподіваючись на успіх 
однієї пропозиції, взялись за систему, як у «Спортлото». Володимир Діденко з Синн- 
цівки Ульяновського району запропонував відразу 8 назв, а викладач Інгульського 
СПТУ № 4 М. І. Карпенко — аж 12! Жодної пропозиції Володі ми не прийняли. 
Втім, навряд чи Володя жалкуватиме про це. Він і сам пише: «Я мало подумав, тому 
що пишу ввечері. І так мало часу, шо немає коли роздумувати. Мені скоро буде Б 
січні 15 років і я вчусь у 8 класі!..». Ми тебе розуміємо, Володю. Трохи старший від 
тебе Гай Юлій Цезар якось вигукнув: «18 років — і ще нічого не зроблено для без
смертя!» Тобі — 15, але ж іде акселерація. Тому дійсно, треба поспішати в 15 років. 
Єдине, що порадимо. Знайди час, посидь і подумай. Хоча б. над тією ж вічністю. Але 
з почуттям гумору.

З проектів М. І. Карпепка ми вибрали одне: «Сатироскоп». Це слово стане однією 
з рубрик «П'ятого колеса», запропонованих нашими читачами: «Веселий кіоск» (К. Н. 
Неходенко), «Ось тобі й маєш» (Б. В. Діброва), «А ти мене поважаєш?» (І. М. Пи
воваров) та багато інших.

Читачі наших сатиричних сторінок вирішили і власноручно спро
бувати свої сили... Тому дехто разом з пропозиціями надіслав і сати
ричні спостереження навколишнього середовища, гуморески, веселі 
малюнки, сатиричні мініатюри. Це нам дуже приємно і тому викорис
товуючи як рубрики конкурсні назви сатиричної сторінки, ми заяв
ляємо:

Цей випуск «П’ятого колеса» підготовлений майже повністю ша
новними читачами!

УПЕТРІВСЬКОМУ РБК лаштувалися до 
зустрічі Нового року...

— Воно буде цікаво в такий день зробити 
все навпаки, — сказав своїм активістам заві
дуючий районним відділом культури. — 1 в 
нас вже є досвід. Пам’ятаєіе, як ми замкну
ли парадні двері, відкривши чорний хід? І пра
вильно. Бо. якщо всі двері відчиниш — буде 
протяг. Задум непоганий. В Будинку культури 
відразу стало тихіше, а гам спокійніше — си
діли собі і думали про новорічний карнавал, 
а наші артисти на свіжому повітрі 
вчили...

— Ідея непогана — навпаки, 
нас методист, лауреат. Три дні працює, 
а вихідні — понеділок і вів юрок. За те, 
що з гуртками морочиться — в суботу 
і неділю відгул. Так давайте удоскона
лювати таке раціоналізаторство. Що, як 
усі ми працюватимемо вночі? Годі мож
на зарплату цілий день розподіляти. А 
двері в Будинок культури давайте і з 
чорного ходу закриємо. Найкраще — 
вхід через горище. Годі, будые певні, 
ніхто, крім нас, сюди не прийде. Бо ся
де десятеро парубків на весь зал, і вже 
тут сліди, наче сотні веселились. А ялин
ка потребує протипожежної охорони. 
Отож, як менше натовпу — спокійніше.

— Це теж правильно, — відзначив 
завідуючий. — Тільки, хто ж нам заграє 
на карнавалі? Ми самі не вміємо, а му
зиканти побояться лізти через горище...

— Навіщо музиканти? Інструменти,

МОНОЛОГИ

От є в

які даремно вилежуються в клубі Бала- 
хівського вуглерозрізу, треба терміново 
здати в ломбард. За позичені гроші ку
пимо гребінці. На них кожен з нас за
грає. От вам і ансамбль самообслугову
вання...

— Геніально!
— Фундаментально!
— Всі — на горище! Щоб не було віт

ру в залі. Репетиція на гребінцях відбу
деться опівночі...
4 ЛЕ дива не сталось. Завідуючий ра- 
** йонним нтдділом культури переду
мав:

— Хан краще буде вітер. Повідкривайте всі 
яворі її палаці. Тепер робитимемо псе по-но- 
ііому. Бо Повнії рік. (Іо-перше, хай заходить 
до ялинки кожен, хто хоче. Тільки без кожу
хів і з гарним настроєм. Насурмоііенпх не. 
лускати. ІІрот ульннків теж. Веселощі мають 
бути — від душі і свята, а не від чарки...

— То яке ж це диво?
— Свіжий вітер — оце і є диво! А на 

орищі я сам сидітиму, щоб ніхто не
• іроліз випадковий...

Гак, кажуть, і зробили: все по-новому. 
Як годиться, по-людськи. Старому в но- 
аому році немає місця...

...Але оце знову нам «сигналять»:
— Щось знову глухо в РБК...
То може й зараз 

дівчаїа, в які двері
не знають юнаки та 
заходити?..

м. крокуй. Г

Теорія 
та практика

В одній стіннівці якось 
я прочитав: «Якщо в 
спорт ти закохався, то й 
робота краще йде». Як 
.теоретичний постулат 
сприймають це тверд
ження і молоді трудівни
ки колгоспу імені Карла 
Маркса Новоархангель- 
ського району. Проте 
теорія і практика — ре
чі різні. Колгоспники 
вже н не пам'ятають, ко
ли виходили на спортив
ні майданчики. А секре
тар комітету комсомолу 
Володимир Вершпбалко 
твердить: «Проводимо
Спортивні ігри на висо
кому рівні — при вели

кій кількості молоді».
Однак його слова мож

на спростувати, ие пе
ревіряючи різних відо
мостей та рапортичок. 
Бо в селі навіть стадіону 
немає. Щоправда, дехто 
пам’ятає, як колись ви
ходили хлопці на фут
больне поле (клапоть 
землі — в двох кіпцях по 
два кілки, а обабіч по 
дві дубових лави). Але 
прийшов час, і голова 
колгоспу В. П. Нечитай- 
ленко збагнув, шо таке 
поле «не рентабельне». І 
сюди пустили плуга...

Ось і вся «турбота» 
Про поліпшення спортив
но-масової роботи.

О. СОРОЧАМ.

LIA центральному авто- 
• ® вокзалі в місті Кірово
граді, стоїть хатка. Не на 
курячих, правда, ніжках, 
проте ж вигідно відрізняє
ться від тієї, яку ми знає
мо з відомої казки: з вік
нами (суцільне скло), на
віть з дверцятами.

Під блакитною ембле
мою на табличці великими

Зообайки— 
два рядки

САТИРОСКОП
Нещодавно МИ 3 дружиною були В МІСТІ КіриіЮіра 

словом, того-сього купи ги... Поки ІЮІОВ- 
одного прилавка та біля іншого, чи купубіля

ді. Як говорять: людей подивитись — себе никазаіь
Ну, одним п................ ..
чешся

У
Гедзь крильця в стайні 

люто б’є:
— Комар гам кров

з коняки п’є!

Собака: — Такого в світі 
не буває.

Що хтось когось
та не кусає.

— Хоч я і Кріт, скажу,
одначе, —«

Я світ цей чорний 
наскрізь бачу.

КОВБАСА
б

і домашньої, зо 
два шматочки хліба та десь і примоститись на-

вав що, чи ні, а, дивись, уже й перекусити 
час. Вирішили взяти ковбаскирозмашист о 

вивів по склу 
невправ н и- 
ми караку
лями «Пога
не обслуг...». 
Далі нероз
бірливо.

Панько Со- 
рокапуд, по
бувавши на місці та з'ясу
вавши, що каса не працює 
вже давно, скромно і ти
хо промовив:

— Я, хоч і не звик ви
ставляти свою персону, 
вже знаю, як закінчується 
фраза. І написано, до речі, 
дуже вправно — не з точ
ки зору каліграфії, а саме 
актуальності тексту. Що
правда, відповідальні осо
би з агентства «Аерофлот» 
бідкаються, що касирові 
холодно. Мені теж зимна, 
особливо зараз. А продав
цям талонів у металевих 
будках — дуже тепло на 
вулицях? Як товариш іні
ціативний, пропоную: хай 
адміністрація автовокзалу 
разом із службою агент
ства дочитають до кінця 
той напис, Можу підказа
ти лише, що після остан
нього слова в дужках вар
то поставити ще одне — 
«сервіс».

Л. ЛЕЩЕНКО.

швидку. Як вирішили, гак і зробили. Але от 
біда, там, де продають ковбасу, — хліба нема, 
де продають хліб — ковбаси нема. Нам повез
ло. Ковбаски купили, а потім зайшли в кафе. 
Вільних місць, хоч греблю гати. Кажу дружині: 
«Тн хвилинку посидь, а я візьму зо два шматоч
ки хліба та й перехвагимо нашвидку». Звернув
ся з тим проханням до продавця, яка саме 
жувала шматок хліба, запиваючи сметаною.

— Хліба немає! — відрубала мені продавець.
— А он, де півтори хлібини лежить же? — питаю.
— Ще чого захотів. Мені людей треба годувати!.. 
Довелось нам, як кажуть, ноги на плечі, та й ман

друвати далі, піймавши облизни.

без 
шар 

Хтось пальцем

V

Здогадливий

Кіровоградський район.

„ПОГАНЕ 
ОБСЛУГ...“
РОЗШИФРОВКА 
ОДНОГО 
ТАЄМНИЧОГО 
НАПИСУ

літерами виведено напис: 
«Каса аерофлоту. Працює 
з восьмої до сімнадцятої, 
Вихідний: субота, неділя. 
Касир тов. Шутрова А. Н.».

А всередині — легко 
помітити, бо «хатка» 
даху — товстенний 
пилюки.

НОРОВИСТИЙ
ПЕГАС

Від баштану до села — 
Стежечка лапами, 
По стежині дядько ніс 
Лантух з кавунами. 
Зустрів дядька голова: 
— Кавунці крадете? 
Не тією, чоловіче, 
Стежечкою йдете...

— Правда ваша, — 
каже дядько. — 

Я й сам здогадався: 
Цілий місяць иг.из /ром 
І не попадався.

Вячеслав СОКУРЕНКО. 
м. Свігловодськ.

ЛЮДИ 
І РЕЧІ л

/ г '
/ Уз /
//т?

Мая. К. БРО.

Киту погрожує Акула:
— Пливи, покіль 

не проковтнула!

Ведмедиху Барсук картаєі
— Всю зиму спить... 

Й страму немає!

Жаба: — Не буде, сестрив 
в Бегемота

Такого, як у мене, рота.

Сміялась Мавпа
з Крокодила:

— До чого ж незугарне 
рило!

Анатолій
КУМАНСЬКИЙ.

З ЩОДЕННИКА І

Б. І. К.

СЕРЙОЗНОГО
БАТЬКА

Знайомство з першокласниками. Галя Басалаева 
відповідає на запитання вчителя:

— ...У мене також були рідні брати. Вони жили ра
зом з нами...

— А нині де вони?
— А потім вони стали двоюрідними і поїхали« * ф
Ліза Дроздова говорить своєму сусіду:
— Ой, Льолька, який їй буквальний!
— А що це значить, Ліза?
— Це значить — буквар учиш!

, « * «
Катеринка розповідає про походження життя на 

Землі:
— ...клітини плавали-плавали в морі, а потім із них 

з'явились мавпи, вистрибнули на берег, з них шерсть 
спала і стали людьми. Зрозуміло?

;є * *
— Ліза, тобі сім років, а Олі Устиновій на два’ро- 

ки менше. Скільки років Олі?
—- П'ять років.
— Вірно. А як ти дізналась?
— Я була у неї на дні народження!

И: # *
Учень четвертого класу Саша Мухін готує урок з 

історії.
— Тату, добре, що я нині народився!
— Чому?
— Якби я народився в 3000 році, то історія була б 

ось яка товста!
Ці Ц:

Лада Назарова на уроці малювання.
— Лада, ось вертоліт, а ось — його крильця.
— Не крильця, а вертоляткиї

Записав В. МИРОНОВ.
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1 СТОРІН цього творчого колек- 
“ тнву налічує кілька десятків 

років. Гурток існував ще прн заводі 
братів Е.тьворті, та часом засну
вання самодіяльного драматично
го колективу, якому в 1964 році 
присвоєно звання народного те
атру. вважається буремний 1917-й. 
Репертуар відтоді склався чима
лий. Російська та українська кла
сика, зарубіжна драматургія, 
п’єси радянських письменників.

Під час нашої зустрічі голов
ний режисер театру Т. І. Кор- 
ііієць розповідає переважно про 
найбільш пам’ятні їй постановки 
останніх літ — «Касандру» Лесі 
Українки. «Жах і відчай НІ імпе
рії» Б. Брсхта. Минулого року 
театр створив спектакль «До по
бачення, хлопчики* за твором 
Балтера і Токарьова, зараз готує 
«Сталеварів» Бокарьова. Підго
товка грунтовна. Всі учасники 
побували на екскурсії в ливарно
му цеху свого заводу, здійснили 
подорож у Дніпропетровськ до 
мартенівського цеху заводу імені 
Петровського, аби краще позна
йомитися з сталеварами, образи 
яких аматори мають створити на 
сцені. Плідною була зустріч кіро- 
воградців з членами 
атру цього заводу.

Колектив налічує 
дцять самодіяльних 
робітники різних __  ____  .
службовці, студенти, учні, поєд
нані спільною любов’ю до сцени. 
Для творчого росту аматорів 
створена студія молодого актора, 
де протягом двох років готують 
майбутніх ентузіастів сцени. У 
1975 році університет культури, що 
діє при Палаці, двічі проводив з 
студійцями (і не лише своїми!) 
широкі грунтовні бесіди про 
особливості народного театру.

Головний режисер познайомила 
мене з О. О. Волошинам, служ
бовцем «Червоної зірки», який 
виступає в цьому колективі двад
цять шостий рік.

— Олександре Олександровичу, 
що з життя театру та вашої гри 
запам’яталося вам найбільше?

і — Присвоєння театрові звання 
народного і моя роль Леніна у 
«Третій патетичній».

народного те-

І
ЗАЛИШТЕСЯ ІВ ЮНОСТІ...
® Розповідь про народний

' Л JE«?! JL«’ Палацу культури імені Жов-nrn^j
і театр 

імені Жовтня

зараз трн- 
акторів — тут 
підприємств,

Які ролі те вам запам’ята
лись?

— Зіграв я тут їх близько шіст
десяти, 
буть, 
Фоюнін 
ронцов . 
буде». А також роль Прнснпкіїїа...

— Олександре Олександровичу, 
ваша думка про роль молоді в 
театрі.

— Молодь не дає театру старі
ти. Та н навертає його до тем су
часності. Останні спектаклі, особ
ливо «До побачення, хлопчики», 
цілком молодіжні...

і те інтерв’ю — Ж. М. Тере- 
щенко про свою постановку п’єси 
«Мати» Чапека, яка побачить 
сцену у травні цього року. Моло
дий режисер — дипломантка Ки
ївського інституту культури. По
становка — її дипломна робота і 
перша режисерська спроба. А до
рогу у велике мистецтво відкрив 
їй народний театр Палацу куль

тури імені Жовтня. Його 
■МІ вихованці керують дитя

чим сектором драматич
ного колективу Палацу, 
драмгуртком педагогіч
ного інституту. Багато 
аматорів з різних при
чин залишили сцену, та 
назавжди збережуть во
ни в серцях безкорисли
ву відданість мистецтву, 
теплі згадки про образи 
створених ними героїв.

Треба згадати Й про 
відділ мініатюр цього ко
лективу. Під час обідньої 
перерви в цехах чсрвонО- 
зорівців, по заводських 
гуртожитках аматори 
ставлять невеличкі сцсн- 
ки-міпіатюрн на теми 
дня. Глядачі жваво 
сприймають побачене, 
бурхливо реагують па 
критику. Якось вчинили 
хіба такий галас: «Це не 
про пас! У нас таких не
має!».

Найбільш пам’ятні, ма- 
Х.тсстаков з «Ревізора», 
з «Навали», професор Во- 
у п’єсі Симонова «Так і

Мої співрозмовники тепло від
гукуються про дирекцію заводу 
«Червона зірка», партійний 
профспілковий комітети, які 
стінно цікавляться театром,

та 
по-

-...... - .....—......—ш по
дають йому матеріальну допомо
гу. Та ось, проблема: виявляє
ться, що комсомольська організа
ція заводу мало допомагає діян
ням народного театру. Під час 
останнього набору в студію, було 
проведено велику агітаційну ро
боту. Керівники театру та ветс- 
рапн-аматорп побували в усіх ос
новних цехах заводу, говорили з 
секретарями комсомольських груп, 
членами комітету комсомолу. 1 
наслідок — від комсомольців за
воду з’явилося ....троє. І це з ба
гатотисячного колективу, більше 
половини якого складає молодь?! 
Нема потрібного вогнику? Не ві
рю! Хто з нас у юності не мріє 
про сцену, не плекає задуму ство
рити свого Отелло або Попелюш
ку? То в чім же справа? Безпер
спективність? Знову по те. Засид
жуватися тут молодим аматорам 
не дають — деякі відразу одер
жують провідні ролі. Корінь па- 
спвиос'ті треба шукати, очевид
но. глибше.

— Любов до театрального мис
тецтва треба прищеплювати з ди
тинства. А в котрій з шкіл Кіро
вограда є пристойний драматич
ний гурток?

Органам народної освіти слід 
прислухатися до цього заува
ження.

(Мистецтво аматорів народжує
ться з навколишнього жіітія і 
присвячене людям. То наче про 
них сказав Маяковськнй, твор
чість якого так полюбилася само
діяльним

Иди
акторам:
искусство, 
из массы 

и для масс!..

Т. СМОЛЕНЧУК.
т о: виступН а ф о 

театру по обласному 
ню. Вистава «Отак 
Гуска» М. Куліша.

народіїого 
телсбачеіі- 

загішув

в Михайло РОДИНЧЕНКО

ПАМ’ЯТАЮ ТЕБЕ
Повалили сніги, повалили, аж обрію гієно, 
Я про не те тобі напишу неодмінно в 

листі.
Пам’ятаю тебе, як мотив задушевної

пісні, 
Пам'ятаю тебе, як 'освідчення перше 

в житті..4 
Десь мої солов'ї залишилися в гомоні 

літнім, 
Там сумує тепер присоромлена вітром 

верба. 
Пам’ятаю тебе, коли радість па серні 

розквіте, 
Пам’ятаю тебе, як на серці осіння 

журба.,. 
Не чекай, не сумуй на захмеленім і

веснами ганку,

По ній пробігло літечко колись, —• 
11с так давно, але не повернути, 
За ним мої журавки подались 
Від берегів Інгулу і Славути... 
А я зоставсь, а я не полечу — 
Покинуть рідну землю —найстрашніше, 
І зради їй нікому не прошу — 
Пі думкою, ні піснею, пі віршем... 
Вже яблука всі зірвані в саду, 
Дрімає степ в осінній рівновазі, 
А я росту, я дивно так росту 
) все моє ще у майбутнім часі!

Ми в полоні доріг, так

Я тобі напишу
із далеких 

отих полустанків, 
До яких, може, я вже 

ніколи в житті 
не дійду... 

Пам’ятаю тебе...

написано
нам па роду.

РІВНОВАГА
Вже яблука всі зібрані в саду, 
Малює осінь інеєм шедеври, 
А я себе зажурено веду « 
На ту стежину, де синіє терен;

РУСЛА
11с замулитись їм ніколи, 
Ясновидим життєвим руслам... 
Ось хлопчина іде до школи — 
Квітне в серні надія руса; 
Може, другий іде Гагарін, 
І колись о такій годині 
Поведе зореліт за хмари. 
До планет, невідомих нині. 
А в степах дозріває колос, 
Мирно дишуть вогнем мартени «*- 
Дужо крутиться часу коло, 
У якім рух життя шалений... 
Вік повий па співучих гуслях 
Прославляє і сталь, і ніжність... 
Праця й розум — життєві русла, 
Із яких витікає вічність!

Долинський район.

ПОНЕДІЛОК
ПЕРША ПРОГРАМА.

ЯС 9.00 — Новини. (М),
9.10 — к. т. Ранкова 

гімнастика. (М). 9.30—к. т. 
Мультфільми. (М). 10.00 — 
«У світі тварин». (М). 11.10 
— к. т. «Клуб кіпоподоро- 
жей». (М). 12.10 — '«На- 
зустріч XXV з'їзду К.ПРС». 
Кримська область. (К). 
16.25 — Паша афіша. (К).
16.30 — «Взяті рубежі». 
(Донецьк). 16.50 — «Пар
тії бійці». Теленарис. (Хар
ків). 17.05 — Для дітей. 
«Падчірка». Лялькова ви
става. (К). 17.15 — «Важ
ливий стан комуністичного 
будівництва». Бесіда 8. 
(К). 18.00—«Траса «Друж
би». Будівництво газопро
воду Оренбург — Західний 
кордон СРСР. (К-д на 
Республіканське телеба
чення). 18.25 — к. т. «На
зустріч XXV з’їзду КПРС». 
«Перегук підприємств лег
кої промисловості». (М). 
19.10 — к. т. Вистава «Піс
ки. що співають». (М). 
21.00 - «Час». (М). 21.30— 
А. Варанта.. «Схаменись, 
Крістофоре!». Вистава Кі
ровоградською музпчно- 
драматнчноґо театру імені 
М. Л. Кропншшцького. 
(К-д). В перерві — іпфор- 
маціїїіинї шіпуск «День за 
Днем». Телефільм. (К-д).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
18.15 — Кіножурнал «Хочу 
псе знати». (М). 18.25 —
«Рубежі десятої п’ятиріч
ки». (К). 18.30 — Концерт. 
(К). 19.00 -- «Вісті». (К).
19.30 — Худ. телефільм
«Польова квітка». (К). 
20.00 — «Вечірня музична 
пошта». (К). 20.45 — «11а 
добраніч, діти!». (К). 21.00 
-- «Час». (М). 21.30 —
О. .Володій. «Фабрична дів
чина». Вистава. (Херсон). 
В перерві — вечірні нови
ни. (Кг).--
ВІВТОРОК

ТЕЛЕЕКРАНІ

9.00 — Нотній. (М).
9.10 — к. т. Ранкова

ПЕРША ПРОГРАМА.

гімнастика. (М). 9.30 —
к. т. «Король і диня». 
Мультфільм. (М). 9.15 —
к. т. «Піски, що співають».
Вистава. (М). 11.35 — «Фо- 
тохвіїлпнка». (К). 11.40 — 
к. т. «Шкільний екран». 
.Українська література для 
учнів 10 кл. (К). 12.10 —
Для дітей. «Падчірка». 
Лялькова вистава. (К). 
12.55 — к. т. «Екран мо
лодих». (К). 16.20 — На
ша афіша. (К). 16.25 —
«Зимівлі худоби — по
всякденну ущпу». (Хар
ків). 16.40 — «ІДсдрість 
талантів». Концерт. (Л-'в). 
17.10 —. «Важливий етап 
комуністичного будівни
цтва». Бесіда 9. (К). 17.25 
— Для школярів. «Сур
мач». (Донецьк). 17.55 — 
«Рубежі десятої п’ятиріч
ки». <К). 18.00 — «Щоден
ник соцзмагаїшя». (К-д на 
Республіка псі.ке телебачен
ня). 18.30 — «Музичний 
фільм «Зимова казка». (К). 
19.00 — «Людина, дорога, 
автомобіль».. (Кірово
град). 19.15 — к. т. Ху
дожній фільм «Діамантова 
рука». (М). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30— к. т. «Спор
тивна програма». І. Між
народна зустріч з боксу. 
Збірна СРСР — збірна 
СІНА (Єреван). 2. Міжна
родний турнір з міні-фут
болу. Г1о закінченні — но
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА.
16.45 — «Об’єктив». (М).
17.30 - «Зустріч з делега
тами XXV з’їзду КПРС». 
Теленарис. (М). 18.00 —
Поцінні. (М). 18.15 — к. т. 

Співає Г. Пніїола». (К-д).
18.45 — Телефільм. (К-д)
19.00 — -Вісті». (К).
19.30 — Для юнацтва,
- Музична енциклопедія». 
(К). 20.15 — «Тслешісо-
ла _ механізатора». (К). 
20.15 -- «II,-і добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 - «Час». 
(М). 21.30 — «Творч II іі нс- 
•Нр Одеського українського 
драматичного театру імені 
Жовтневої революції». 
(Одеси). 22.30 — Вечірні 
вовйпп. (К).

НЕ
СЕРЕДА

РІПА ПРОГРАМА, 
— Новішії. (М). 
— К. т. Ранкова 

гімнастика, (М). 9.30—к, т.
«Творчість юних». (ЛІ) 
10,00 — к. т. Худ. фільм 
«Діамантова рука». (М). 
11.40 — «Шкільний екран»’ 
Ісіорія для учнів 8 кл (К).

— Док. фільми. (К). 
~ «Екран молодих». 

(К). 16.20 — Паша афіша. 
(К). 16.25 — «Взяті рубе
жі». (Миколаїв). 17 00 — 
Концерт. (К-д на Респуб
лікансько телебачення). 
17.30 — Для дітей. Мульт- 
Ф'ЛЬМ «Півник і сонечко». 
(К). І7.-Ю — «Плани пар
ти — плани народу» 
(Херсон). 18.00 _ «Дещ, за

'n) Наша адреса і телвФоі Газета виходить 
•у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДО)! КОММУНАР» - 
орган К пропоїрадского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

316050. ГСП, Кіровоград-50, сул. 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.

Друкарвя ім. Г. М. Димні ропа 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2.

З 21 січня ПО І ЛЮТОГО 
днем». (К-д). 18.15 — к. 
«У кожному малюнку 
сонце». (М). 18.30 — «Пла-

. плани наро
ду». (М). 18.50 — к. т.
«Тираж «Спортлото». (М). 
19.00 — к. і. "■ . .
з’їзду». Радянська Вірме
нія. (М). 21.00 - «Час». 
(М). 21.30 — к. г. Вечір, 
присвячений 150-річчю з 
дня народження М. Е. Сал- 
тикова-Щслріна. По закін
ченні — повніш. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА.
17.15 — «Відгукніться, сур
мачі!». (М). 18.00 — Для 
дітей. «Іскорка». (До
нецьк). 18.30 — Фільм-коп- 
церт. (К). 19.00 — «Вісті». 
(Київ з включенням Кіро
вограда). 19.30—«Назустріч 
XXV з'їзду КПРС». За
порізька область. (Запо
ріжжя). 20.45 — «На доб
раніч. діти!». (К). 21.00— 
«Час». (М). 21.30-<І>. Ярул- 
лііі. «Шуралс». Впстапа. 
(Львів). В перерві — ве
чірні новини.
ЧЕТВЕР

ПЕРША

М 14.25 - 
фільм. (

«Маяковськпй 
туре». (М). 15.15 —
«Шахова школа». 
16.45 — «Польова 
«Подвигу». (М). 
к. т. Концертний зал те
лестудії «Орля». (М). 18.00 
— Новини. (М). 18.15 —
«Лепіііськвн університет 
мільйонів». (М). 18.45 —
«Говорять делегати XXV 
з’їзду Компартії України». 
(К-д). 19.00 — Телефільм. 
(К-д). 19.10 — к. т. «Ку
ба — рік першого з'їзду». 
(М). 19.40 — к. т. «Такі 
високі горн». Худ. фільм. 
(М). 21.00 — «Час». (М). 
21.30 — «На вулиці ІІежда- 
пової». (М). 22.30 — к. т. 
Міжнародний іурнїр. з мі
ні-футболу. Но закінчен
ні — новішії. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
16.10 — Паша афіша. (К). 
16.45 — «Золоті зірки Ук
раїни». Теленарис. (Запо
ріжжя). 17.00 — Концерт. 
(К). 17.30 — Тележурнал
«Наука, техніка, прогрес». 
(Д-к). 18.00 — Реклама,
оголошення. (К). 18.10 —
«Щоденник соціалістичного 
змагання». (Донецьк). 1S.25 
-- «Рубежі десятої п’яти
річки». (К). 18.30 — Кон
церт камерної музики. (К). 
19.'’і) — «Вісті». (Київ з 
включенням К-да). 19.30 

Бажай. «Батьки і 
Літературна иере- 
(К). 20.00 — «Ми

Вітчизно». Концерт. 
(К). 20.45 — «На добра
ніч. діти!». (К). 21.00 —
«Час». (,\\). 21.30 - Худ. 
фільм «День прийому з 
особистих питань». (К). 
2J.00—Вечірні новини. (К). 
П’ЯТНИЦЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 
Новини. (М). 
к. т. Ранкова 

і імиасгпка. (М). 9.30__к. т.
Концертний зал телестудії 
«Орля». (М). 10.15 — к. т. 
«Такі писокі гори». Худ. 
фільм. (М). 11.35 — «То
вари — народу», (К). 12 05 
— Худ. фільм «їм підко
ряється небо». (К). 15.45 
— Наша афіша. (К). 15.55 
— «Для пас, вчителі». (К). 
16 05 — «Палітра». (Львів). 
16.50 — «Взяті рубежі». 
(Одеса). 17.20 — Для ді
тей. Худ. телефільм «Про
щайте, коза і велосипед». 
(К). 18.00 — «День за
днем». (К-д). 18.15 — «Ни
точка і кошеня». Мульт
фільм. (М). 18.25 __ «На
зустріч XXV з’їзду КПРС». 
«За високий урожай 1976 
року». (К-д). 18.55 — Те
лефільм. (К-д). 19 15 —
Док. телефільм. «За сті
ною страху». (М). 20.20 — 
к. г. Телематч з акробати
ки між збірними команда
ми Болгарії. Польщі, 
СРСР. (М). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 -- к. т. «Аргло- 

то». (М). "2 50 «Спор
тивна програма». (М). По 
закінченні — ііовшііі (\() 

ДРУГА ПРОГРАМА. 
10.15 — Наша афіша. (К). 
10."0 -- «Телешкодп мехаз 
пізатора». (К) 11.20 —
Новини. (К). 1135 — «То
вари — народу». (|(). 12.05 
— Худ. фільм «їм підко
ряється небо». (К). 14.20— 
Док. фільм. (М). 15.00 — 
«Молодь планети». (М). 
15.30 — «Слово ученому». 
(М). 15.55 — «Іудушкп І’о- 
лопльов». Худ. фільм. (М). 
17.15 — «Однії за всіх, всі 
за одного». (Л-д), 18.00 — 
«Міжнародне життя», (К). 
18.20 — Реклама, оголо
шення. (К). 18.30 — Му
зичний фільм «П’яті, вечо
рів на тііждеїн,». (К). 19 00 
-• «Вісті». (К). 19.30 —
(Миколаїв). 19.45 __ <Ру.
бежі ДССіІТОЇ п’ятирічки». 
♦ Партії бійці». Теленарис. 
(К). 19.50 — М. Заруднпй. 
«Таке довге, довге літо» 
Вистава. (Харків). 20.45 — 
♦На добраніч, дігіїї». (К). 
21.00 — «Час». (М). 22.30 

- Продовження вистави.

нн вартії
(М).

т.

-Діортлото». (MJ. 1)00
т. «Від з’їзду до їв в 9 (0

«Шуралс».
перерг

(К)

і ПРОГРАМА.
Док. теле- 

(М). 15.(0 -
Драма- 

H. т. 
(М).

пошта
17.13 —

(Харків). 22.30 — «Старту 
(К).'23.30 — Вечірні псин« 
ни. (К).
СУБОТА

ПЕРША ПРОГРАМА. 
Повний. (М), 
к. т. Ранкову 

гімнастика. (М). 9.30 -«
к. т. «Дітям про звірят»4 
(Л-д). 10.00 — «Для' нас, 
батьки!». (М). 10.30—к. т, 
«Музична програма «Ран
кова пошта». (М). 11.00 
«Більше хороших товарів». 
(М). 11.30 — к. т. «Розпо
віді про художників». (М>4 
12.00 — к. т. Фільм-балет, 
«Елегія закоханих». (М), 
12.15 — к. т. «Важка зем
ля». Док. телефільм. (М). 
13.20 — к. т. «Здоров’я», 
(Д\). 13.50 — «Повний му
зичного жнтгя». (М). 14.20
— К. т. Інтербачення. «Лю
дина. Земля. Всесвіт». (М), 
14.50 — «Джульбарс». Худ, 
фільм. (М). 16.05 — к. г, 
«Співдружність». Тележур
нал, (М). 16.35 — к. т.
Мультфільми. (М). 17.00
— к. т. «Очевидне — ней
мовірне». (М). 18.00 — Но
вини. (М). 18.15 — Міжна
родна 
Збірна 
США. (Ташкент). 19.30 
к. т.

зустріч 
СРСР

з боксу.-
— збірна
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-- М. 
сини». 
дача.
твої.

3OS ~

т.

.......... Заключний вечір 
5 Всесоюзного телефсстн- 
шілю «Піспя-75». Повто
рення від І січня. (М). 21.00
— «Час». (М). 21.30 -
Продовження заключного 
вечора 5 Всесоюзного те(- 
лсфссгіїваліо «Пісвя-75», 
23.00 — к. т. Міжнародні») 
турнір з міні-футболу'. Фі
нал. По закінченні — но
вини. (М).

ДРУГА 
ІО.оо — Паша 
10.05 — Худ. 
Для дітей, 
горями...». 
«Екран
12.30 — «Суботній
таж». 
13.00 . 
тів».........................
13.30 — -Назустріч XXV 
з'їзду КПРС». Запорізька 
область. (Запоріжжя). 14.45
— «В ритмі танцю». (Л-в),
15.30 — «Сім'я». (Донецьк),
16.30 — «Ви нам писали»,
(К). 47.30 — Телефільм
«Солдат миру». (К). 18.00 
—. «Важливий етап кому
ністичного будівппцтвн». 
Бесіда 10. (К). 18.15— Кон
церт. (Д-к). 18.45 — «Рубе
жі десятої п’ятирічки». (К).
18.59 — «Вісті». (К). 19.2(1
— Худ. фільм «Дві неді
лі». (К). 20.-15 — «Па доб
раніч, діти!.». (К). 21.00 -
<Час».(М). 21.30 - «Нови
ни кіноекрана». (К). 22.40
— Концерт. (К). 23.25 ~ — 
Вечірні ш.іінііи. (К).
НЕДІЛЯ

ПЕРША ПРОГРАМА, 
■б ‘.>.00 — Новини. (М). 
■ 9.10 — к. т. Ранкова
гімнастика для дітей. (М),
9.30 — к. т. «Буднльпнь 
(М). ІО.ііо --- «Служу Ра
дянському Союзу». . (М), 
11.00 — В. Каверів. «ІІІїн.чіі- 
на вистава». (М). 12.30 •’ 
«Сільська година». (М),
13.30 — к. т. «Музичний 
кіоск». (М). 14.00 — «Кни
гарня». (М). 14.45 -- к. т. 
«Дорога моя люднії.'і». 
Худ. фільм. (М). 16.35 •— 
к. т. Концерт. (М). 17.05- 
«Міжна'родна панорама». 
(М). 17.35 — к. т. Док. те
лефільм '< Перша» із .серії 
«Герої п’ятирічки». (М)- 
18.00 — Новішії. (М). 18.15
— к. т. Мультфільм «Каз
ка починається». (М),
18.45 -- Худ. фільм «Ін
спектор карного розшуку». 
(М). 20.00 — к. т. «Клуб 
кіпоподорожей». (\\). 21.00
— «Час».(М). 21.30 —’ к. т. 
«Кіпопаїюрама». (М). По 
закінченні — новішії. (М)<

ДРУГА ПРОГРАМА. 
10.00 — Наша афіша. (К)’. 
10.05 — Худ. телефільм
«Старі горобці». (К). 11.10 
--«Сільські обрії». Херсон). 
И.4і) -- Концерт. (К). 12.25
— «Літературні розповіді».
(К). 11.20 — «Плани пар
тії—плани народу». (Оде
са). 13.35 Для дітей. 
Мультфільм «Випадок біля 
кринички». (К). 13.50 --
«Щедрість талантів». Кон
церт. (Донецьк). 14.20 — 
«Кіноогляд». «Роки і до
лі». І частіша. (К). 15.20-- 
«В ім’я миру». (К). 15.35
— Фі.тьм-концерт. «Наспі
ви рідного краю». (К). 16.15
— '«Палігра». (Харків).
16.35 ■ «Партії бійці». Те
ленарис. (Ужгород). І6Л0
— Худ. фільм <Над Ти
сою». (К) І8.Ю — «Рубежі 
десятої п'ятирічки». (К). 
18.15 — Док. фільми. (К).
18.35 - Фільм-ковцерт «Ве
селі ритми». (К). 19.00 — 
«Вісті». (К). 19.30 — Літе
ратурний театр «Земні бі
ографії». (Д-к). 20.00 —
Концерт. (Львів). 20.30 -
Телефільм «Умань». (КЕ
20.45 — «Па добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — «Час»; 
(М). 21.30 — «Назустріч
XXV з’їзду КПРС». Івано- 
Франківська область. (Л-в).
22.30 — «Київ 'музнчввйх 
(К). 23.20 — Вечірні ііовн« 
ип. <К).

ПРОГРАМА, 
афіша. (К), 

телефільм. 
«За лісами, за 
(К). 11.15 --

молодих». (К), 
рспор. 

(Ворошиловград). 
_  «Щедрість талаїї- 
Концерт. (Чернівці). 

— «Назустріч

к.

т. в. о. редактора М. СЕМЕНЮИ.
Й
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