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На полі Васильківського СПТУ Не 4 Дніпропетровської області закінчився 
V республіканський конкурс молодих механізаторів — учнів сільських профе
сійних технічних училищ. Честь Кіровоградщини захищали на цих змаганнях 
вихованці Бобринецьного СПТУ №. 2 Тетяна Сергіснко, Віктор Лагонда та 
Віталій Рева з Олександрійського СПТУ № 1.

Учні Бобринецького СПТУ № 2 у 
різні роки успішно виступали на 
змаганнях орачів. Минулого року 
призером республіканського кон
курсу стала Наталя Ковальчук, а ра
ніше чемпіоном країни серед моло
дих орачів була Тамара Поліщук,

Неодноразовий призер обласних 
та республіканських змагань — ви
пускниця училища Алла Кривенко.

Тетяна Сергієнко не підвела своїх 
товаришів. Продемонструвавши ви-

соку майстерність, вона виборола 
друге місце у зметанні. Дівчину на
городжено срібною медаллю та 
Дипломом другого ступеня ЦК 
ЛКСМ України.

Па фото: справа — призери конкур
су (зліва направо) Тетяна СЕРГІЄНКО, 
Ольга ВЕРЕЩАГИНА (Дніпропетровське 
СПТУ.№ 7) та Лідія МАГДИЧ із СОТУ 
№ б міста Слов’янська; внизу — йдуть 
змагання молодих орачів.

Фото В. ШЕХОВЦОВА.
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Передові механізатори 
сільського господарства 
країни звернулися до Ге
нерального секретаря ЦК 
КПРС товариша Л. І. Бреж
нєва з листом, у якому 
вони діляться своїми дум
ками про наступне зби
рання, про те, як краще 
організувати роботу на 
цьому відповідальному 
етапі боротьби за вро
жай, успішно виконати 
плани і зобов’язання по 
виробництву і заготівлях 
зерна, бавовни, цукрових 
буряків, соняшнику, ово
чів, картоплі, інших куль
тур.

Товариш Л. І. Брежнєв у 
своєму листі механізато
рам сільського господар
ства тт. Гіталову О. В., 
Клепікову М. І., Ахуно- 
вій Т., Бочкарьову М. В., 
Вороніну В. М., Перевер- 
зєвій Н. В., Пономаренку 
Б. А., Доненбаєвій К. Б., 
Пронюшкіну М. Б., Іванцю 
О. І., Савинову В. Д. і

ПІДПИСИ—ЗА МИР
Кіровоградський завод радіовиро- 

бів молодий. За традицією нові під
приємства будує молодь, і перша 
продукція оиходить з-під її рук. 
Продовжуючи співставлення, можна 
сказати, що і продукція з заводсько- 

-го конвейєра сходить нова, що її не 
виробляє жоден радіозавод країни: 
пересувні телевізійні відеозаписуючі 
станції і двокамерні апаратні кольо
рового телебачення. Напевне, чита
чеві знайома передача Центрального 
телебачення «Від усієї душі». А про
водити її з різних міст і сіл країни 

• допомагає ПВС, що змонтована в Кі
ровограді.

Колектив підприємства тепло сприйняв 
повідомлення про звернення Президії Все
світньої Ради Миру до народів світу. 
Хтось із ветеранів почав розповідати про 

. першу Стокгольмську відозву за мир, яку 
. підписували 25 років тому. За цей час ми

ролюбні сили добилися значних успіхів.
Мітинг, присвячений збиранню підписів 

від новою Стокгольмською відозвою Все
світньої Ради Миру про припинення гонки 
озброєнь, за роззброєння, відбувся в шос- 

’ тому цеху. Під час обідньої перерви де
сятки робітників, службовців, Інженерів 

.заповнили просторе приміщення.
Голова цехового комітету проф

спілки А. Ф, Петренко зачитує текст 
Стокгольмської відозви. Потім слово 

•бере заступник начальника цеху, вв-

теран Великої Вітчизняної війни Є. А. 
Абашин.

—- Наша партія, — говорить він, — 
проводить послідовну ленінську по
літику, спрямовану на утвердження 
миру на землі. Це дуже приємно для 
мене. Ми, ветерани війни, з власного 
досвіду знаємо, що війна — то вели
ке горе. Сьогодні з великою радістю 
ставлю свій підпис під Стокгольм
ською відозвою і закликаю всіх на
слідувати мій приклад.

Від імені комсомольців і молоді 
виступає слюсар-складальник Василь 
Гретченко.

— Переважна більшість присут
ніх, — говорить комсомолець, — 
знають про страхіття війни лише з 
розповідей батьків. І ми не бажаємо, 
щоб у наше життя втручалася війна. 
Ми хочемо миру і гордимося тим, 
що живемо в країні, народ якої зав
жди стояв і стоїть в авангарді борців 
за мир. Ми гордимося тим, що наша 
Комуністична партія з року в рік до
кладає максимум зусиль для збере
ження миру в усьому світі.

Я повністю підтримую мудру ле
нінську політику партії і ставлю свій 
підпис під Стокгольмською відозвою 
про припинення гонки озброєнь, за 
роззброєння.

Схвильовано звучать голоси моло
ді, один за одним лягають підписи на 
аркуш з текстом відозви.

Закінчився мітинг, а незабаром 
знов почалася робота. Тривали ви
пробування пересувної телевізійної 
відеозаписуючої станції, яку виготов
лено на замовлення Бакинського те
лецентру, у звичному ритмі рухався 
конвейєр, словом, продовжувався 
звичайний трудовий день. Мирний 
день заводу.

В. ШАРИКОВ.

ЗБОРИ
ПАРТІЙНО-ГОСПОДАРСЬКОГО

АКТИВУ
Відбулися збори партій

но-господарського активу 
області, на яких обговоре
но питання «Про зав
дання партійних органі
зацій, радянських і госпо
дарських органів по даль
шому розвитку тваринни
цтва, виробництву і заготів
лях кормів у світлі вимог 
XXV з’їзду КПРС і XXV 
з’їзду Компартії України».

З доповіддю виступив 
перший секретар обкому 
партії М. М. Кобильчак.

В обговоренні доповіді 
взяли участь А- Т. Мовчан— 
перший секретар Доброве- 
личківського райкому пар
тії, Т. Г. Шевченко — голо
ва колгоспу «Шлях Леніна» 
Онуфріївського району, 
М. І. Грабовий — перший 
секретар Новомиргород- 
ського райкому партії, 
М. К. Лопушанська — го
ловний зоотехнік колгоспу 
імені Карла Маркса Улья
новського району, В. С. 
Клюй — начальник обласно
го управління сільського

господарства, Т. Ф. Наута— 
голова виконкому Новоар- 
хангельської районної Ради 
депутатів трудящих, Г. І. 
Степовий — директор Кіро
воградського виробничо- 
аграрного об'єднання цук
рової промисловості, П. Г. 
Кляцька — бригадир тва
ринницької ферми рад
госпу імені Карла Маркса 
Долинського району, С. С. 
Ліновиченко — перший сек
ретар Ленінського райком} 
партії м. Кіровограда, А.Д. 
Антонюк — головний агро
ном радгоспу «П’ятихат- 
ський» Петрівського району, 
О. Р. Ревук — керуючий Кі
ровоградським районним 
об'єднанням «Сільгосптех
ніка».

Із заключним словом ви
ступив М. М. Кобильчак.

Збори прийняли відповід
ну резолюцію.

В роботі зборів партійно- 
господарського активу об
ласті взяв участь інструктор 
ЦК Компартії України 
П. П. Достосвський.

БЕРЕГТИ ЗЕМЛЮ
Рада Міністрів СРСР прийняла постаиову «Про рекультивацію зе

мель, збереження і раціональне використання родючого шару грунту 
при розробці родовищ корисних копалин і торфу, проведеній геолого
розвідувальних, будівельних та інших робіт».

Постановою встановлюється, що підприємства, організації то устано
ви, які провадять роботи, зв’язані з порушенням груптового покриву па 
наданих їм у користування сільськогосподарських землях або лісових 
угіддях, зобов’язані після того, як відпаде потребо в цих землях, за 
свій рахунок- приводити їх у етап, придатний для використання в сіль
ському, лісовому або рибному господарстві.

(ТАРС),

Ваньковичу Р. Л. відзна
чає велику мобілізуючу 
роль чудового руху сіль
ських механізаторів за 
досягнення найвищої про
дуктивності праці, за мак
симальне використання 
технічних можливостей 
машин.

Зібрати врожай у най
кращі строки І без втрат, 
провести всі інші сіль
ськогосподарські роботи 
з високою якістю, під
креслює товариш Л. І. 
Брежнєв, — це важливе 
народногосподарське зав
дання, воно вимагає вели
кої організаторської і по
літичної роботи. Я впев
нений, що партійні орга
нізації республік, країв і 
областей, районів, кол
госпів і радгоспів з на
лежною увагою поставля
ться до висловлених у 
вашому листі дуже цін
них міркувань і зроблять 
усе, щоб ці добрі поради 
дійшли до серця кожно
го. трудівника, допомогли 
йому піднятися у своїй 
майстерності, зробити свій 
особистий вклад в успішне 
виконання завдань по роз
витку сільського госпо
дарства.

Генеральний секретар 
ЦК КПРС побажав усім 
сільським трудівникам, 
усім, хто має докласти 
багато сил і вміння, щоб 
виростити і зібрати вро
жай, великих успіхів, но
вих звершень.

Лист товариша Л. І. 
Брежнєва і лист групи пе
редових механізаторів 
публікуються а централь
них, республіканських, 
крайових і обласних гвзе- 
твх.

(ТАРС).
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Класні кімнати ще сповню
вались дитячим гомоном, ще 
вистукувала крейда по блиску
чій дошці, залишаючи після 
себе довге алгебраїчне рівнян
ня, дівчатка ще тільки мріяли 
замінити чорні повсякденні 
фартушки і формені плаття 
легкими барвистими сукнями, 
та думки кожного все частіше 
й частіше забігали наперед, 
блукали десь стежками улюб
леного місця відпочинку. Ка- 
ні-ку-ли! Про них мріяли всі. 
Найдовші, найсонячніші, вони, 
звичайно, повинні бути й най
цікавішими. їх чекали, до них 
готувалися. І не тільки ті, хто 
відпочиватиме. Задовго до по
чатку літа дитячі канікули ста
ли головною турботою дорос
лих. Бо саме їм належало пік
луватися про те, щоб відпочи
нок школярів був справжнім. 
І це — цілком закономірно.

Як організувати життя в піонер
ському таборі, щоб учні відпочили, 
поздоровішали, навчилися чогось 
нового? Цс питання хвилювало ба
гатьох. Ще в квітні бюро обкому 
комсомолу затвердило обласний 
штаб по проведенню літнього оздо
ровлення, заходи, план роботи. Ві
домо, як багато залежить, чи буде 
в таборі цікаво, від людніш, котра 
поведе школярів піонерськими 
стежками, станс для них першим 
другом і заспівувачем усіх малих і 
великих справ. Тому-то величезну 
увагу приділили питанню добору 
кадрів піонервожатих для роботи
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З учнями влітку, їх і начал мій кін 
таборів скликали на п'ятиденний 
семінар. Там їх учили планувати 
свою роботу, знайомили з «Кален
дарем піонерського літа», рекомен
дованим ЦК ВЛКСМ, з кращим 
досвідом попередніх років. Здава
лося б, усе готове, можна сказати: 
«Приходьте, піонери, в табори! Вас 
чекає змістовний відпочинок».

І вони прийшли. В Кірово
градському районі при двад
цяти двох школах організова
но піонерські табори з цілодо
бовим перебуванням учнів, 
при чотирнадцяти — діють 
піонерські майданчики. Крім 
цього, для старшокласників є 
десять таборів праці і 
чинку.

— Взагалі, нам було 
поновано оздоровити 
школярів, — пояснює 
тар-завідуюча відділом 
нівської молоді Кіровоград
ського райкому комсомолу 
Олена Снігур. — Та ми вирі
шили не обмежуватись цим. 
Тож у пришкільних таборах і 
на піонерських майданчиках 
протягом двох змін відпочине 
3779 учнів.

У день відкриття таборів до 
шкіл прийшли не всі ці учні. 
Прийшли ті, хто мав відпочи
вати в першу зміну. Та бага
тьох чекало розчарування: у 
вісімнадцяти школах відкриття 
не відбулося.

— Затримка не з нашої ви

ни, _ Олена Снігур у цьому 
переконана. — Відкрити табо
ри не дозволила санепідем
станція.

Справді ж бо, чи винен рай
ком комсомолу, наприклад, у 
тому, що в Созонівській, Круп 
ській та Новоолександрівській 
школах немає звичайних поду
шок? Про це повинні були по
дбати директори шкіл та ке
рівники місцевих колгоспів. _

А тепер — трохи Історії. 
Минулого року відкриття та
бору в Созонівській восьми
річній школі теж було затри
мано. І причина не нова: все 
та ж відсутність подушок. Ви
хід знайшли: дехто приносив 
їх з дому, декому робили їх із 
зайвих ковдр. Тоді це хвилю
вало багатьох. Не раз зверта
лися до шефіз — працівни
ків обласної сільськогосподар
ської дослідної станції. Та ми
нуло літо, і про табір забули... 
Не згадували про нього протя
гом року керівники дослідної 
станції, не згадувала й комсо
мольська організація. и" 
слід, на думку шефів,

Чи ж 
робити 

проблему з якихось подушок? 
Те, що на день відкриття табо
ру до школи не було достав
лено навіть необхідної кількості 
ліжок, не дуже хзилювало й 
комсомольців («Попереду ЦІ-

ЛИК три Місяці, ще встигнуть Ді
ти ВІДПОЧИТИ. ..»)■

У Созонівці, можливо, піз
ніше, та все ж відпочинуть. А 
ось у таборі Оситнязької, се
редньої школи замість запла
нованих ста чоловік, цілодобо
во перебувати зможуть тільки 
шістдесят. І комсомольців кол
госпу імені фрунзе не хвилює 
доля тих сорока школярів.

У НАС сьогодні — день 
веселої майстерні, — 

сповістили радо малюки в Ад- 
жамській середній школі № 1. 

Тим, хто відпочиває в цьому та
борі веселими видаються, напев
но всі дні. БО тут - справжня 
турбота про дітуй. У день відкрит
тя серед мешканців табору розпо
всюдили своєрідну «Анкету перто- 
го дня». Всім запропонували від* 
повісти на такі запитання-. «Що б 
ти хоіів бачити в таборі?», «івоя 
улюблена страва?». «Що ти вмієш 
робити?», «Чого хочеш навчитися?». 
З радістю потім помічали малюки 
на столах улюблені ласощі, із за
доволенням розучували нові ’гри. 
Директор школи Микола Матвійо
вич Швець, піонервожата Алла 
Пипенко, всі вихователі адресують 
слова подяки працівникам Аджам- 
ського Буднику піонерів — дирек
торові В. В. Антоневич, масовикові 
Л. В. Ємені». методистці І. В. Фе
доренко. Саме вони розробили кіль
ка методичних рекомендацій, їх 
потім розіслали в усі табори. На 
базі цього -Буднику піонерів було 
проведено районний семінар піонер
ських вожатих у період підготовки 
до оздоровлення школярів.

Літо ще тільки почалося. По

переду — два з половиною мі- І 
сяці веселих стартів, цікавих І 
подорожей, захоплюючих екс- і 
курсій. І ДІТИ можуть устигну- І 
ти відпочити, якщо дорослі бу
дуть уважнішими до них. Ще 
не пізно Кіровоградському 
райкомові комсомолу постави
ти на контроль питання оздо
ровлення школярів. Бо в пла
нах засідань бюро райкому на 
літній період поки що немає 
жодного пункту про літній від
починок учнівської МОЛОДІ. 1 
тільки в серпні на засіданні 
районної ради Всесоюзної піо
нерської організації імені 
В. І. Леніна слухатимуть питан
ня- про підсумки (!) літнього 
оздоровлення в двох школах— 
середній Володимирівській та 
восьмирічній Могутненській. 
Не змогли в комітеті відшука
ти й постанови бюро про за
твердження заходів райкому, 
що стосуються роботи піонер
ських таборів. Тож треба по
спішати. Бо тільки при макси
мальній увазі з боку райкому 
комсомолу угакі неконкретні 
пункти планів, як «активізувати 
роботу юних дзержинців, ро
боту предметних 
гуртків художньої 
ності», зможуть

1

гуртків і 
самодіяль- 

вилитись у 
справді цікаві справи піонер
ського літа.

Рсйдова бригада: К. ЧИ- 
НАБЕКОВА — інструктор 
обкому комсомолу, В. ПИ
САРЕНКО — член Кірово
градського міськкому ком
сомолу, Н. ПАСТУШ ЕН- 
КО — спецкор «Молодого 
комунара».

ВЛ27Е „ОТОМРИ Сьогодні під традиційною рубрикою ми відповіда
ємо численним авторам, чиї листи починаються сло
вами: «Хочу стати працівником прилавка». їхні за
питання ми адресували заступникові директора Кі
ровоградського технікуму радянської торгівлі по нав
чальній частині заслуженому вчителеві УРСР М. Ф. 
ЛИСИЦІ.

ГІропонуємо запис його розмови з кореспондентом 
газети.

Що там, за вітриною?

Затишна світлиця, вродливі дівчата в українському убранні стиха ведуть народну пісню. А 
меткі руки зайняті вишиванням. Раптом примовкли, прислухались і повеселішали: .хлопці йдуть 
Гамірно, бадьоро заходить до хати гурт парубків. Жарти, дотепи, сміх. 1
І Чя колоритна картина — лише фрагмент «Українських вечорниць», які влаштував клуб 
«тПодружка» Кіровоградської швейної фабрики. Дівчата живуть у гуртожитку. Ще чотири роки 
,£ому воин вирішили організувати своє дозвілля по-справжньому, небуденно. Тоді ж, 1972 року 
й народилася «Подружка», іаня Ярині, голова клубу, разом з обраною радою готують печоріь 
»диспути, творчі зустрічі з постами і митцями. Складають і обговорюють з Наталкою Хорошен
ко, секретарем комітету комсомолу швейної фабрики, цікаві, оригінальні сценарії. А скільки 
гостей буває. І завжди всі задоволені — червонозорівці чи працівники бібліотек, робітники за- 
“ОДУ радіопиробів чи воїни місцевого гарнізону. Тематика вечорів різноманітна і, головне, на
сичена багатим змістом — тим-то й приваблює молодь діяльність клубу «Подружка»,

А що! Молодці дівчата, вміють славно працювати, вміють І веселитися!..

г-
ЦИМИ днями відбувся 

дводенний науково- 
I практичний семінар ке

рівників районних секцій 
! етнографії, фольклору, лі

тератури, мови і писем- 
ності обласної організації 
Товариства охорони па- 
м’яток історії та культу- 

Л ри. Семінар було присвя
чено питанням підготовки 
до наступного ювілею 

. професіонального укра- 
■ їнського театру.

На практичному занят

Фото І. КОРЗУНА.

Готуючись до ювілею
ті, що відбулося в Кіро
вограді, крім науковців 
та краєзнавців області, ви
ступили також гість із 
Києва — завідуючий ка
федрою театрознавців ін
ституту театрального мис
тецтва імені Карпенка- 
Карого кандидат мистец
твознавства Ю. М. Бо- 
бошко, доктор філологіч-

них наук, професор Оде
ського університету А. В. 
Недззідський, заслужений 
працівник культури УРСР 
А. Ю. Тобілевич.

Другого дня члени семі
нару відвідали хутір На
дія та меморіальні місця 
корифеїв українського те
атру в Бобринці.

Щемі

уХто пояснить?“

так називалася репліка, вміщена в одному з випусків 
«п итого колеса» («МК» № 49 за 24 квітня). В , г" 
ІН.1ОСЯ про порушення розпорядку робочого дня праців- 3Р0В0‘ РаАСЬК0Г0 аТСЛЬЄ ^"^ального по- 

шшг™ГоІЛБП л.».шаКЦІ,° ?нрек™р Фабрики «Індпо- 
Піігтя» О. Ь. Дрибін, репліку обговорено на зборах 

колективу ательє № 3 та колективу фабрики. Критику 
; ци.мгано правильною. Вишнім працівникам суворо вка-

У розчинене вікно вливається густий 
солодкий зциах весняного цвігу, шумо- 
лист красенів каштанів. Вулиця з кабі
нету завуча видається тихою тінистою 
річкою з голубим асфальтовим дном і 
м’якими оксамитовими берегами, біля 
якої, неначе на тихому причалі, — три
поверховий корпус технікуму. Спокій..... 

У вас завжди така тиша?
,.. В!р Тільки влітку. А коли

з їжджаються учні з. практики і почи
наються заняття — сміх вихованців, що 
вийшли на перерву, чути далеко на ву
лицю Народ у пас веселий, голосистий .

— Миколо Федоровичу, це вже котра 
весна вашого навчального закладу?

' Дс_в ята-_ 1967 року технікум ра
дянської торгівлі відкрився, 1970-го ви
пустив перших товарознавців і техніків- 
технологів громадського харчування.
ний мп«1ало читачів читають, чи кож
ний може стати працівником прилавка 
закінчивши технікум. Адже вимоги у 
ЇЇЖ комі<:1й ад,,і' у ж""я ~

— Приймаємо ми осіб віком до тнид- 
«ят» років. Па ВІДДІ..1С„„Я 'теД°,Хп 
"Р ХУ“а""я Іжі - 3 °“і™о за вісім 

г “'•ВЧаі0ТЬСЯ тр" 3 половиною ро
йово -ичих1?І"0СТСІ1 товароз«авців про- 
жуть іІабУватнОтТ,хт°оВмаЄ освіг^за Ті 

триї‘два (±Т НаВЧаШ,Я ВІЛ"ОВІД“О -

технікум, стати Дхпп10’ аби’ закі.,ІЧИВШ» 
прилавка? чп не Т^?ПІ“М ,пРаПІвником 

— Саме це.

р-

нашої країни Осі Р 3 1Х Куточках 
в копдіпсрсьтому’іїе«'“ р ?ра’ 

"Г’святТзГсуСміі,?, за№“0.ТСпіОТ2
сили подяку», ІШ1- “аІ! ОГО.'ІО-
Оля Ткачук з Од«“5 А 1отак ~
ристика па випускппит варанте-
року І-Ііпу Копдртеоп,” '«"'«уму 1974 
У Світловодськощ' г™г-а ОРОИ'ОО ЧИНІ 
«.кого харчувапй «п'1ат» П>омад- 
Р.атиа у ставлЇЇ’до РсХТ6,'а' аку‘ 
вязків, усі поручении слУжбов»х обо- 
віспо. Бере йі тнвАу V» ”К0,,ує Добросо- ^комУм{‘пттіД^У г асть У громад, 
комсомолу», ‘ членом комітету

1ахик «ракладів чимало г
° абсолютна біль«

шість наших випускників працює за вибраної» 
спеціальністю. Що мали вони, ці зрілі нині 
працівники прилавка, коли були «зеленими» 
вступниками? Любой до майбутньої професії! 
добрі знання, працелюбність, дпециіілінояа- 
кість. Вони розуміли потребу в навчанні. Не
мало важили й витривалість (це не так прос
то, до речі, вистояти вісім годин за прилав
ком), зосередженість, уважність (у магазині 
доводиться мати справу з одиницями точного 
виміру — грішми, грамами, сантиметрами), 
І ще одне — доброзичливість. Продавець -« 
це не просто людина, яка зберігає, пропонує 
товар і забирає за нього гроші. Сьогодні ви
моги вищі. Це повинна бути людина, яка вмів 
подарувати відвідувачеві гарний настрій. Чи 
то вибравши костюм до лиця, чи то оформив
ши подарунок на іменини, чи то порадивши 
відріз на плаття.

— Що являє собою навчання у ваше» 
му закладі?. |

— Матеріально-технічна база техніку« 
му дозволяє проводити заняття за кабі
нетною системою. Наші, актовий і спор
тивний зали, бібліотека, 18 кабінетів та 
аудиторій обладнані відповідно до ви
мог^ сьогоднішнього дня. Заглянемо хо,- 
ча б у кабінет організації торгівлі. Він 
має вигляд справжнього магазину: тут-} 
і вузол розрахунку з покупцем, і він 
кладка товарів, і куточок реклами, є світ: 
лова схема розташування торговельної 
мережі Кіровограда, макети магазинів? 
динамічні вітрини. До речі, все вмгож 
вили члени гуртка організації торгівлі 
під керівництвом Галини Іванівни При
сяжнюк, яка викладає тут.

Як кажуть, не уроком єдиним живе 
учень...

Звичайно, звичайно. У нас кожен 
може знайти заняття до душі. В техніку/ 
мі хороша ленінська кімната, члени 
лекторської групи якої виступанні» 3 
лекціями та бесідами, клуб інтерна11'0* 
пальної дружби, куточок бойової і ТРУГ 
довоі слави. Працюють предметні гурт.‘ 
ки> спортивні секції. Активна художня 
самодіяльність — особливо цікаво 8 
хоровому, вокальному, танцювально5*^ 
гхргках, у гуртку художнього читанії*“ 
Приємно послухати наш вокально-11*! 
отрументальпнії ансамбль. Охоче віт01-, 
дують учні кіпофотоклуб імені М. р0^в 
ченка. З допомогою ного керівника . 
лаборанта Володимира Гришка 
мо/кна навчитися добре фотографу831™ 
сіворювати невеликі любительські 
ми...

*

1О7С ви побажаєте абітуріг"'дЧ
«976 року?

Правильного вибору дороги в 
шДп?ІСПО чекатимемо в нашому !'л 
пппжГ°Му заклаДі тих, хто внбеРе с0

1 4есцо працйицка прилавка.



ПРИРОДА І ТИ "А

ВЧАТЬСЯ

^Іолодяй коптувлр

повітряний

птиці 
ідею

ПІД 
для

за польотом 
людина була

Ж 
рашутом. А хіба не подіб
ний винахід 
користовує 
Лунолокатор 
ші в авіації

..
1890 року французький 

винахідник Клеман Адер 
будує літаючий апарат 
«Еол», подібний до кажана, 
але з непорушними кри
лами. До його пропелера 
він приробив... пір’я пта
хів, що свідчить про сліпе 
копіювання винаходів при
роди. І «Еол» пролетів... ці
лих 50 метрів!

У водоплавної 
людина запозичила 
гідролітака. Ховаючи 
час польоту лапки
зменшення аеродинаміч
ного опору, птахи подару
вали ще один винахід — 
рухоме шасі. Профіль кри
ла літака, що науково об
грунтував М. Є. Жуков
ський, теж, у певній мірі, 
підказали птахи.

Всім відома рослина ти
пу кульбаби — козелець, 
вона озброїла людину па-

ПрИРОДА великий 
майстер. З глибокої 

давнини людина викорис- 
дзус « винаходи. R—-

* Дала людині вогонь, 
казала ідею колеса, 
Зчила рослинництва, 
ринництва, будувати жит
ло, шити одяг, користува
тися зеленою аптекою...

Лінзу ми вважаємо пло
дом людської думки, 
fi винайшли араби, 
вчивши будову ока. 
шовк? Людина взяла 
природи кокон шовкопря. 
д3і а згодом навчилася 
днготоаляти й штучний 
шовк. Або дзеркало. Пі
дійдіть до спокійної води 
озера і ви побачите себе, 
відбиття берегів, неба, 
сонця... Хіба не природа 
дала людині дрова, торф, 
вугілля, нафту, газ, елек
трику, уран, навчила ши
роко їх використовувати? 
Техніка не залишила без 
^зґи й кліщі-щелепи по
ширеного у нас жука-оле- 
ня. Годинник, барометр — 
теж винаходи матінки- 
природи.

З давніх часів птахи і 
комахи кликали людину в 
політ. І людина літала, лі
тала насамперед на кри
лах фантазії. Згадаймо ле
гендарного Ікара, наші 
казки про жар-птицю, ки- 
лим-самоліт, 
корабель.

Спостерігаючи 
птахів і комах, 
переконана, що полетіти мож
на ляше махаючи крилами. 
Великий Леонардо да Вінчі в 
1505 році висловив думку про 
створення літаючого апарата 
за принципом польоту кажана.

Наш співвітчизник піддя
чий Крякутпнй, родом з Ме
рехти, зацікавився легкими 
предметами, то піднімаються 
в повітря. Наприклад, з допо
могою пуху подорожує насін
ня тополі та інших рослин, 
павутиння переносить на знач
ні віддалі павуків. Крякутпнй 
нзпозішв оболонку з тканини 

"Мпячнм димом і... злетів над 
раженим натовпом, чим по
клав початок » повітроплаван
ню. Це було 1731 року...

Незважаючи на технічні 
труднощі, переслідування
церкви, численні невдачі і 
трагедії, людина наполегливо 
кувала крила.

Вперше 
принципу 
0. Ф. 
уважно вивчив вільний 
птахів і ' повітряних 
1881 року Олександр Федоро
вич одержав- патент на свій 
винахід, з ше через рік його 
апарат відірвався від землі. 
Відкрилася нова ера в історії 
людства — ера авіації, котра 
менш як за сто років дозво
лила людині подолати звуко
вий бар’єр, сприяла розвитко
ві космонавтики.

Вона

відмовився 
махаючого 

Ммнайський,

від 
крила 

коли 
політ 
зміїв.

У кого

ВИНАХІДНИКИ

природи ви- 
білка-летяга? 
летючої ми- 
використали

для конструювання дале- 
кодіючого радіолокатора. 

Ллє пс всі іце таємніші роз
крили птахи людині. Одна з 
них — здатність безпомилко
во орієнтуватися. Повертаю
чись після зимівлі в Африці 
весною на батьківщину, паті 
лелеки знаходять свої гнізда. 
Привертає увагу вчених і ви
нахідників маховий політ, як 
дуже економічний і маневро
вий. Один із видів чайок 
(маса тіла цього птаха — не 
більше кілограма) літає без 
посадки за 3500 кілометрів з 
Англії на острів Ньюфаунд
ленд у Канаді і тим же шля
хом повертається назад. Ба
гато птахів злітають без роз
бігу і можуть викопувати в 
повітрі найскладніші фігури. 
Не виключено, що з розвит
ком науки і техніки на служ
бу людині стане й махаючий 
політ.

Немало технічних рішень

подарувала природа буді- 
вельнидам. Хіба ластівка не 
так будує гніздо, як людина 
свій будинок? Наші прадіди 
бані церков зводили у вигля
ді маківки. Знаменита Ей- 
фелева башта, зведена 1889 
року, що стала емблемою Па
рижа, — точна копія великої 
гомілкової кістки людини. 
Італійський архітектор Паоло 
Солері запропонував проект 
автомобільного моста у вигля
ді... згорнутого листка.

Культурні рослини, що 
їх вирощує людина, надто 
ніжні, часто в посушливу 
пору і за інших несприят-

ливих умов дають низькі 
врожаї. Бур’яни ж хлібо
роб знищує кілька разів 
на сезон при догляді за 
посівами, та до кінця лі
та вони піднімаються в 
зріст людини, навіть у най- 
неврожайніші роки. На
сіння їх надзвичайно дріб
не — менше міліметра в 
діаметрі, але яку життєву 
силу в них закладено! Це 
не може залишити байду
жими селекціонерів.

Дуже молода, а разом 
з тим давня наука про 
використання біологічних 
закономірностей у техніці 
дістала назву «біоніка» 
(від грецького «біон» — 
елемент життя). її девіз: 
«Живі прототипи — ключі 
до нової техніки». Біоніка 
прагне перенести о техні
ку кращі винаходи приро
ди — найекономніші, най- 
раціональніші, які створю 
вались у біологічних с 
стемах мільйони років, 
завдання радянської ль 
дини — шукати й відкри
вати нові закономірності 
природи, активно сприяти 
технічному прогресові.

М. НОЖНОВ, 
краєзнавець, 

фото: дика качка-Н а 
крякуха з розправленими кри
лами (на воді); парашут ко- 
зельця; кліщі жука-олеия. 

Фото автора.
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РИЗЬКА МОДА ПРОПОНУЄ...

f
W НАС у країні

МАОЇЗМ
БЕЗ МАСКИ

„ ВСЕКИТАИСБКА
ІіАЗАРМЛ“

(Продовження. Поч. в номерах за 8 та 10 червня ц. р.).
Сотні мільйонів «маоїзованнх» китайців — ось до чого 

веде перебудова свідомості, здійснювана пекінськими 
лідерами. Це повинні бути люди без власних думок, то
му що за них думає Мао Цзс-дуп. Цс повинні бути лю
ди без особистих інтересів, тому що існують лише інте
реси групи Мао Цзе-дуна.

Яким же вимальовується в уявленні маоїстів суспіль
ство, що складається з цих людей? Воно поки що не іс
нує, але з багатьох висловлювань Мао Цзе-дуна і з того, 
що намагається зробити на практиці його група, прогля- х 
дають риси маоцзедунівсБкого ідеалу суспільного устрою 
Китаю.

Якщо визначити у двох словах суть того суспільства, 
до якого прагне Мао Цзе-дун, то найточніше було б на-, 
звати його «казармовим комунізмом». і

Цей термін уживали Маркс і Енгельс для характерис
тики реакційної теорії анархістів понад сто років тому.1 
Саме вже тоді те, що сьогодні Мао Цзс-дуп видає за 
свої найвищі відкриття, було викрите Марксом і Енгель
сом як «блазенство або підлість».

Анархісти закликали створити суспільство, основана 
на принципі «виробляти якомога більше, споживати яко
мога менше». Багато працювати, мало споживати. Все 
життя людніш повніше бути розписане з дня її народ
ження: її виховання, виробнича діяльність, відпочинок— 
усе має регламентуватись і контролюватись. Пізніше 
«казармсішй комунізм» намагався відродити Троцькнй. 
Грецький проповідував ідею воєнізації праці, при якій 
кожний робітник повинен почувати себе солдатом. Се
ред ідей, що їх проповідує Мао Цзе-дун, легко просте
жується багато положень анархізму і гроцькізму. Група 
Мао Цзе-дуна закликає «вчитися у армії» і намагається 
перетворити весь народ у солдатів, а всю країн}' — в ко
лосальну казарму, що живе за наказами Мао.

Анархістський лозунг «виробляти більше, споживати 
менше» дослівно був повторений у Китаї і навіть дістав 
дальшого розвитку. Законні вимоги трудящих про по
ліпшення матеріального становища маоїстами розгля-. 
даються як контрреволюційний економізм, «кинджал, 
спрямований у сіпшу революції». . ,

Інша риса, що зближує Мао Цзе-дуна з анархістами,—•' 
це неприязнь до культури, до знань. «Казармсішй кому« - 
ііізм», оснований па сліпій покорі вождю, відкидає 
справжні знання. Культ Мао Цзе-дуна передбачає, що 
люди новішій бути неосвічснпми, затурканими, темними, 
їм дозволено лише фанатично обожнювати «щонай
більшого вождя» і ненавидіти всіх, кого він ненавидить. 
Ідеальний член суспільства ’«казармового комунізму» — 
цс людина бідна пе тільки матеріально, а й духовно, по
збавлена природних почуттів і потреб. •• !

Таким чином, суспільство, про яке мріє Мао Цзе-дун, 
повніше бути побудоване на духовному й матеріальному 
пограбуванні людей, па позбавленні їх законних прав, 
прав, що відповідають духові справжнього соціалізму.

„ГВИНТИКИ“ 
ЗАМІСТЬ ЛЮЦЕИ

У сучасному Китаї ідеальна людина — це той, хто 
влаштовує керівництво, той, хто згодний відмовитись від 
усього особистого. Було створено навіть «модель» такого 
«героя епохи Мао Цзе-дуна», її зробили в лабораторіях 
пекінських пропагандистів за звичайнісіньким рецеп
том.. «Герой» народжується, живе, працює і вмирає за
ради того, щоб'вивчати ідеї Мао Цзе-дуна і перетворю- :■ 
вати їх у дійсність. ' ’ „ * |

Чому ж стали потрібні тепер подібні герої? Років п’ят
надцять тому в китайських газетах не можна було зна
йти навіть побіжного згадування про такого вірного учня 
Мао, як, наприклад, Лей Фіш, хоча й тоді культ Мао 
Цзе-дуна існував і з кожним .-роком ставав сильнішим. 
Тоді, в роки першої п’ятирічки, газети писали про 
справжніх героїв, людей нового, соціалістичного Китаю. 
Це були будівники нових .заводів і шляхів, ударники 
сільського господарства, раціоналізатори і новатори ви
робництва. Країна взнавала імена кращих людей не то
му, що вони найкраще знали ідеї Мао, а тому, що вони 
найкраще працювали на благо батьківщини. .

Це не може бути випадковістю. Інші цілі стояли перед 
країною, іншими інтересами жив народ. Ці цілі було ви
значено в документах VIII з’їзду КПК, вони відповідали 
інтересам народу, з надр народу виходили герої, народ
жені соціалізмом. 1 серед них не було жодного, котрий 
би прославився вивченням праць Мао або котрий нази
вав себе «гвинтиком» Мао. і

Мао Цзе-дуна і його групу лякають люди, які само
стійно мислять, аналізують, здатні відрізнити правду 
від вигадки, марксизм від пародії на нього.

Тому вони і сфабрикували фальшивий образ існуючої . 
лише в їхній уяві людиіш-«гвинтика». Преса і радіо роз
горнули кампанію по пропаганді «гвинтиків». Маоїсти 
твердили, що зразкові колонії «гвинтиків» створено в 
промисловості і в сільському господарстві. Дачжайська 
народна комуна і Даціпські нафтопромисли хороші для 
пекінського керівництва тим, що практично звільняють 
державу від усіх турбот по забезпеченню робітників і1 
селян. «Гвинтики» на Дацінських нафтопромислах самі 
риють жптла-землянки, самі обробляють городи в Даці- 
ні та ще видобувають нафту. В Дачжаї «гвіііітпки»-селя- 
ни теж нічого не вимагають у держави, лише віддають 
їй продукти своєї праці. Такий ідеал, якому хотіли б під
корити всю країну Мао Цзе-дун і його група.

Свого часу Маркс, Енгельс, Ленін у своїх працях ство
рили риси людніш соціалістичного суспільства, втіливши 
в ній найкращі людські якості. На їхню думку, цс по
вніша бути людина глибоко ідейна, віддана ідеалам ко-

(Закінчення на 4-й,стор.). ; ‘ /. .

- — 1 
пуловери, джемпери, " 
жакети.. Спідниці і
штани також носять 
у комплекті з трико
тажними кольоровими

светрами різного в’язання або ма
ленькими облягаючими блузками в 
стилі чоловічих сорочок.

Нарядні блузки відзначаються 
різноманітністю покрою та багат
ством оздоблення. Дуже модні жи
лети. Матеріалом для них можуть 
бути замша, трикотаж, хутро, сук
но, бархат. їх добре оздоблювати 
вишивкою за народними мотивами. 
Носити жилети можна поверх сукні. 
Хутряний жилет у комплексі з три
котажним костюмом з об’ємної пря
жі весною і восени заміняє демісе
зонне пальто. Художники пропону
ють також пальта спортивного ха
рактеру з тонких тканин: габарди
ну, коверкоту, бархату, вельвету 
або просто з'шерстяних тканин у 
смужку, карту. Молоді рекоменду
ються плаші з круглими кокетками.

Дуже жіночні' жакети вільної 
форми. У простоті покрою полягає 
їхня елегантність. Такі жакети но
сять з прямою спідницею, доповню
ють шапочкою типу «чалма», шар
фиком.

ІІу, й на закінчення про колір. 
Найбільш модний у цьому сезоні— 
зелений: від кольору полину, трос
тини, хакі, яскравої весняної зелені 
до кольору ялини. Як і раніше, в 
іноді янтарна гама кольорів. Але... 
кожішй із кас вправі залишатися 
вір м своєму кольору, як, зрештою, 
Ги,','лю. Мола не дай* 

понуе. ’ ддукіїїтл.
(ЛГІН).

го одягу. Треба сказати, то Рига в 
розумінні моди трохи академічна, 
ркжани віддають перевагу ділово
му класичному стилю. Ми, звичай
но, це враховуємо.

Наш Будинок налагодив контакт 
з магазином молодіжного одягу 
«Лаймдота», де ми можемо переві
рити успіх складніших, сміливіших 
моделей. Адже відомо, ЩО молодь 
не відзначається консерватизмом у 
моді._  Розкажіть, будь ласка, де де
монструються ваші моделі.

_ Два рази па рік протягом 
пнів проводиться показ мод У 
Часто ми виїжджаємо па заводій 
rS. Хтятути. » РІЗКІ мір™ 
'»“il' So "Ласт “ у в'сйоюЛях нарадах МИ беремо участь у модельєри
будинків ноле.теїї. ■ знайомляться
зРроботамп' спої^/£\тпал^ 
де^^'має'иопулшиисть Далеко за 

>,““ї"на"закікченпя, будь ласка, 
трохи про сьогоднішню жіночу 

М —Вона проста, діловита,

“''“Тя'пҐна кошкой'лень мп 
па замінній. ібі комбінезони
пропонуємо пьо о Р - ткпми Й
і папівкомбікезс допов,„оють

жакети з яскравих тиа- 

"ИДу«е модні трикотажи! .проби:

361 НАС у країні видається 
журналів мод. Рівно стільки ж 

• працює й будинків моделей. Один 
І із яайпопулярнппи.х — Ризьким.

Центр латвійської моди порівняно мо
лодий. йому 27 років. Але якщо назвати 
хоча б частину тих міст світу, де демон
стрували своє мистецтво художники 
Ризького Будинку моделей, — Прага, 
Бухарест, Варшава, Париж. Лондон, 
Монреаль, Мілан, Брюссель, Токісь і 
додати сюди три золоті, шість сріипи.х і 

медалей, одер-
Монреаль, Мілан, Брюссель, Токіо, 
додати сюди три золоті, 
дванадцять бронзових 
жаинх на міжнародних фестивалях мод, 
то вже можна говорити про ризьку шко
лу в моделюванні одягу.

Ми розмовляємо з головним ху
дожнім керівником Ризького Бу
динку моделей Ерікою ПАУЗЕРЕ^

— Щороку наш Будинок розроб- 
•іяе 1200 моделей одягу, — розпові
дає вона. — 860 із них освоюють і 
’впускають швейні підприємства 
•Іатвійської PCP. 240 моделей ста- 
яозлять виставочну колекцію, яка 
а'і>начає новий напрям моди на 
*І8а роки вперед. Як один із провід- 

будників моделей країни, ми 
ІЙК0ристовуЄМО цю колекцію і Д-1Я 
' ,:,У :я[>изації радянської моди в 
Ч'ащах РЕВ.

*штабі» латвійської моди пра- 
й " художників по одягу, ві- 
’ ,п° взуттю. В пошивних цехах

Десятки досвідчених май- 

нм7 як Ураховується думка са- 
покупців про нові моделі?

І!а »ДІ,Кети 1 опити в магазинах, 
^С;МОі,стРачіях мод. прес-коифе- 

Радіо і телебаченні — все 
Л“"|гае нам у створенні ново-

трьох 
Ризі, 

в кол-

і за рубіж. Щороку

ЄЛЄ-

I



4 стор ^Молодей комуи&р“ 12 червня 1976 року

МАОЇЗМ БЕЗ
(Закінчення).

мунізму, людвна-бопець і разом з тим творець, бо без 
творення, без вільної творчої праці не може бути со
ціалізму. Це — людина вільного духу, якій не відоме 
поклоніння перед ідолами живими чи мертвими, люди-

МАСКИ
па — патріот своєї батьківщини і пролетарський ін
тернаціоналіст. Нарешті, цс людина, що збагатила себе 
знанням усього передуючого досвіду людства, людина 
високої культури. І піде, в жодній із сотень робіт кла
сиків мар’кснзму-ленінізму не Можна знайти згадування 
про те, що громадянин соціалістичного суспільства — 
це «гвинтик, відданий вождю».

Мао Цзе-дуп намагається відвести Китай із шляху 
соціалізму до реакційної утопії «казарменого комуніз
му». Тому-то він і створив «теорію гвинтиків». Але істо
рія не має заднього ходу. Китайський народ, який 
йшов до перемоги під прапором соціалізму і пізнав пер
ші плоди вільного соціалістичного суспільства, не дозво« 
лить перетворити себе у безсловесні «гвинтики».

Л. КЮЗАДЖЯН, 
доктор історичних наук.

' ; (ЛПН),

<

МОТОКРОС - СПОРТ МУЖНІХ.
Фото Л. РЕЗН1ЧЕНКА.

Ар’.. : і

3 ецпщеасй »•/идшке, aci'om

ТУРНІРНЕ 
СТАНОВИЩЕ 
КОМАНД

НА 10 ЧЕРВНЯ

(1—10 МІСЦЯ)

І
1. «Зірка»

14
2. «Металіст»

14
3. «Кривбас»

13 
«Кристал»

14

15— 6

15- 7
«Автомобіліст»

14 14-10
«Авангард»

12 12— 9
7. СКА Одеса

13 13-12 
«Атлантика»

14 15-15 
«Говерла»

ІЗ 8—
«Локомотив»

13 10-

Да редакції щодня надходять листи 
музичної, або точніше, пісенної пошти. 
Віднедавна ми вирішили друкувати пісні 
згідно запитів: перше місце займає та, за 
яку подано найбільше голосів. Отже, сло
во за вами! Пісня, що набере найбільше 
балів, першою з’явиться у «Молодому ко
мунарі».

Пісню «Наташка» ми друкуємо на про
хання Т. Кудіної, Б. Ужвн, О. Яструбо
вої. Л. Курінної. 3. Вніпснської. Н. Слобо
дян, Н. Васнлснко та багатьох інших чи
тачів нашої газети.

«КРИСТАЛ»—«ЗІРКА»—2:2
Три чверті першого кола по

долали команди другої ліги 
класу «А» у XXXVIII чемпіона
ті країни з футболу. Кірово
градська «Зірка» в черговому 
турі зустрілася в Херсоні з 
«Кристалом», із самого почат
ку матчу наш! земляки нав’я
зали господарям поля свій 
стиль гри — атакуючий футбол. 
Атакували не тільки нападаючі, 
а й півзахисники. Одну з ком
бінацій використав Микола Ла- 

Після відпочинку

помилка захисної лінії кірово- 
градців дозволила місцевим 
спортсменам установити рівно
вагу, а згодом і повести в ра
хунку — 2:1. Після цього 
ротьба на зеленому полі 
більш загострюється, 
земляки все частіше появляю
ться на штрафному майданчику 
«Кристала». Коли стрілка се
кундоміра вийшла па останню 
хвилину матчу, удар Юрія Ка- 
сьонкіна досяг мети. «Зірка» 
закінчила цей важкий поєдинок 
бойовою нічиєю —

бо
те 

Наші

Таким чином, за* три матчі 
полях суперників наші земляки 
записали у свій актив п'ять 
очок і тепер мають двадцять. 
«Зірка» — одноосібний лідер 
серед команд шостої зони. А 
кількість забитих голів (16) — 
краща па цей час у боротьбі за 
«Рубіновий кубок» — приз га
зети «Молодь України» най
результативнішій команді рес
публіки.

На другу сходинку в турнір
ній таблиці перемістився хар
ківський «Металіст», який у 
Нікополі зазвав другої поразки 
(0:2) — від місцевого «Колоса». 
У нього — 19 очок.

В ситцевой рубашке, ворот нараспашку, 
Шел по лугу парень просто наугад. 
А ему навстречу смуглая Наташка, 
Стройная Наташка, васильковый взгляд.

Припев:
Обнимает ветер белые ромашки, 
Радуется солнце, травы шелестят. 
Ох, Наташка, не спеши. Наташка, 
Подари, Наташка, васильковый взгляд.
Ой, ты, луг широкий, летняя прохлада. 
Голубая речка, мягкая трава.,.
О любви хорошей рассказать бы надо. 
Не находит парень нужные слова.

Припев.
Стали молча рядом, повстречались 

взглядом, 
Повстречались взглядом, за руки 

взялись...
Обернулось поле вдруг цветущим садом, 
И слова простые сами вдруг нашлись.

Припев:
Обнимает ветер белые ромашки, 
Радуется солнце, травы шелестят. 
Ох, Наташка, не спеши, Наташка, 
Подари, Наташка, васильковый взгляд.

НАТАШКА
Слова Сергія КРАСИКОВА.

Музика Олександра АВЕРКіНА.

• шелестят

Редактор М. УСПАЛЕНКО.

п =ТЕЛЕЕКРАН

з 14 по 20 чернил
ПОНЕДІЛОК

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
— Новини. (М). 9.10—к. т. 
РаНкова гімнастика. (М).

9.30 — к. т Мультфільми. (М). 
10 00 — к т. «Очевидне—ней
мовірне». (М). 11.00 — К. т.
«Клуб ніноподорожей». (М). 
1200 — Новини. (К). 12.10—к.т. 
Хуз Фільм «Мічман Паній». 
(_К' 15,95 — «За накресленнями 
XXV з’їзду КПРС». «Партійне 
Ж”ття». (Х-в). 16.00 — к. т.
«Фільм — дітям». «Стара фор
теця» Тел. багатосерійний худ. 
Фільм 1 сепія (М) 17 05 — Для 
дітей «Краплини сонячного 
світла» (Херсон). 17.30 — «В 
пам’яті народній». (В-д). 18.00
— «День за днем». (К-д). 18.15
— к т. Мультфільм (М). 18.35
— «Сільськогосподарський ка
лендар». (К-д). 19.20 — О. М.
Островський. «Вовки і вівці». 
Фільм спектакль. (М). 21.00 — 
«Час». (М). 21.30 — Продов
ження фільму-спектаклю. (М). 
По закінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 14 30 - 
«Легенди, що стали дійсністю». 
Тел. док. фільм. (М). І5.Т5 — 
«Творчість О. Твард,міського». 
(Одеса). 16.30 — Камерний кон
церт. (К). 17.05 — «Хлопці
справжні». (М). 18 00 — Рекла
ма. оголошення. (К). 18.30 —
«Програма великих зпершепь». 
Бесіда 15. (К). 18 45—Телефільм 
«Маяк у степу». (К). 19.00 —
«Вісті». (К). 19 30 — «Дні Лейп
цига у Києві». (К). 20.45 — «На 
добраніч, діти!». (К) 21 00 —
«Час». (М). 21.30 — Вечір кла
сичного балету. (Львів). 22.30— 
Вечірні новини. (К).

ВІВТОРОК
•в Г ПЕРША ПРОГРАМА. 9 (Ю 

Новгіпи. (М). 9.10—к. т.
Ранкова гімнастика. (М).

9.30 — О. А). Островський. «Вов
ни 1 вівці». Фільм спектакль. 
(М). 12.25 - Новини. (К) 12.35
— Із серії худ. телефільмів 
«Слідство ведуть Знавці», 
«''■.пійманий па гарячому». (К).
35.25 — «Рубежі десятої п’ятн-

Наша адреса і телефони
316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
•»ДАіяу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

ВК 14036, " індекс 61197,

Друкарня ім. Г. М. Димнтрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії І книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Г.іінкн, 2.

Зан..№241. Тираж 60 000,

річкп». (Львів). 15.55 — к. т. 
«Фільм — дітям». «Стара фор
теця». Тел. багатосерійний худ. 
фільм. 2 сепія. (М). 16.45 —
«КонпеотпнЛ зал «Дгужб.з». 
(Запоріжжя). 17 30 — «Вісті». 
18.00 - Нопнпп. (М). 18.15 —
к. т. «У кожному малюнку — 
сонце» (М). 18.30 — к. т. «Грає 
лаупсат Міжнародного конкур
су Євген Могилевськнй». Тел. 
док. фільм. (М). 19 00 — к. т. 
«Розповідає Ттентій Семенович 
Мальцев». Передача 2. (М).
19.30 — к. т Чемпіонат 
з футболу: «Динамо». (М) — 
«Спартак». В перерві — док. 
Фільм. (М). 21 15 — «Час». (М).
21.45 — к. т. Концерт хору ро
сійської пісні Центрального те
лебачення і Всесоюзного П.З.ЗІО. 
(М). 22.15 — Чемпіонат СРСР з 
кінного спорту. Передача із 
Мінська. По закінченні — нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 — 
пегедачі 1-ї програми. 15.55 — 
«Ми — радянський народ». 
(Х-в) 16.45 — «Об’єктив». (М).
17.20 — Концерт. (М). 18 00 —
«Романси Гліикн». (К). 18.30 — 
Реклама, оголошення. (К). 18.40
— «Населению про цивільну 
оборону». (К). 19.00 — Першість 
СРСР з футболу: «Зоря» — 
«Чорноморець». 2-й тайм. (Во
рошиловград). 19.45 — «Дійові 
особи та виконавці» (К). 20.45
— «На добраніч, діти!». (К). 
20.55 — «Наші прем'єри». Теле
фільм «Заповітними стежками». 
(К). 21.15 - «Час». (М) 21 45— 
Першість СРСР з футболу: 
«Динамо» (К) — «Карпати». 
(К). В перерві — вечірні повн
ий. (К).

СЕРЕДА
1/ ПЕРША ПРОГРАМА. 9 00 
IV— Новини. (М). 9.10—к. т.

Ранкова гімнастика. (М).
9.30 — Концертний зал телесту
дії «Орля». (М). 10.15 — к.т. 
Худ фільм «Земля Саннікопа». 
(М). 11 45—Новини (К). 11.35- 
Із серії худ. телефільмів «Слід
ство ведуть Знавці». «Дино

СРСР_ передачі 
Тел. док. фільм. 
«Літературні 
халкоп. (М).

завр». І частина. (К). 15 10 — 
«П'ятирічка ефективності і яко
сті». (Львів). 15.40 — к. т. «Наш 
сад». (М). 16.10 — к. т. «Фільм
— дітям». «Стара фортеця».
Багатосерійний тел. худ. фільм. 
З серія. (М). 17.15 — Між
народний турнір з водно
го поло. (К). 17.45 — «Щоден
ник соціалістичного змагання». 
(Х-в). 18.00 — Новини. (М).
18.15 — к. т. «Веселі нотки». 
(М). 18.30 — к. т. «Соціалістич
ний спосіб життя і добробут 
народу». Передача 2. (М). 19.45
— к. т. «Тираж «Спортлото».
(М). 19.55—к. т. Тел. худ. фільм 
«Переходимо до кохання». І се
рія. (М). 21.00 — «Час». (М).
21.30 — к. т. Чемпіонат СРСР з 
футболу: ЦСКА — «Локомо
тив». 2-й тайм. (М). 22.15—к. т. 
Концерт. (М). По закінченні — 
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9 00 - 
1-ї програми. Г4.25 — 

(М). 1-1 55—к. т.
зустрічі». С. Мп- 
15.40 — Телефільм 

«Жарке дихання Устюрта». (К). 
16.10 — «Сільськогосподарський 
тиждень». (К). 16 25 — «Шах
тарські обрії». (Донецьк) 17.15
— «Один за всіх, всі за одно
го». (Л-д). 18.00 — Реклама,
оголошення. (К). 18 30 — «На
одинці з книгою». (К). 19 00 — 
«Вісті», (К). 19 30 — «В ім’я 
миру». (Одеса). 20.00 — Пер
ший Всесоюзний фестиваль са
модіяльної худ. творчості тру
дящих «Народні таланти». (К).
20.45 — «На добраніч, літи!». 
(К). 21.00 - «Час». (М) 21.30- 
Худ. фільм «Чингачгук — вели
кий змій». (К). 22.55 — Вечірні 
новини. (К).

ЧЕТВЕР

П ПЕРША ПРОГРАМА. 9 00
— Новини. (М). 9.10—к. т. 
Ранкова гімнастика. (М).

9.30 — к. т. «Один за всіх, всі 
за одного». (Л-д). її).15 — к.т. 
Тел. худ. фільм «Переходимо 
до кохання». 1 серія. (М) 11.20
— Новини. (К) ИЗО — «Народ
ний телсуніїїсрснтст». (К) 12.00 
— Із серії худ. телефільмів 
«Слідство ведуть Знавпі». 
«Динозавр». 2 частина. (К) 
12.50 — Музичнпн фільм. (К).
14.25 — «Славна працею люди
на». (М). [5.25 — к. т. «Шахова 
школа» (М) 15.55—к. т «Фільм 
— дітям». «Стара фортеця». 
Тел. багатосерійний худ фільм. 
4 серія. (М) 17.00 — «Орбіта
дружби». (Львів). 17.30 — Для

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

дітей. Мультфільми. (К). 18.00— 
Новини. (М). Г8.І5 — к. т. «В 
живому кутечку». (М). 18.30 — 
«Ленінський університет міль
йонів». (М). 19 00 — «Вісті».
(К). 19.30 — к. т. «Слово — уче
ному». (М). 19.45 — к. т. Р. Шу
ман. Варіації. (М). 19.55—к. т. 
Тел. худ. фільм «Переходимо 
до кохання». 2 серія (М). 21.00
— «Час». (М). 21.30—к. т. Кон
церт. (М). По закінченні — но
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9 00 — 
і «гедачі 1-ї програми. 15 35 — 
«Закони, твоєї Вітчизни». (К).
16.30 — «Наука —виробництву». 
(Запоріжжя) 17.00 — «Наука 
сьогодні». (М). 17.30 — Зустрі
чі юнкорів телестудії «Орія» з 
Героєм Соціалістичної Праці 
І. П. Гаркавенком. (М). 18.00 — 
«Золоті зірки України». (Оде
са) 18 15 — Реклама, оголо
шення. (К). 18.30 — «Трудовий 
репортаж». (Х-в). 19.00—«Твор
чість народів світу». (М). 19.30
— «До 100-річчя з дня народ
ження К. А. Треиьова. «Рево
люцією покликаний». (Сімфе
рополь). 20.05 — Концерт. (К).
20.45 — «На добраніч, діти!». 
<К). 21.00 - «Час». (М). 21.30- 
Худ. Фільм «П’ятеро на стеж
ці». (К). 22.45 — Вечірні нови- 
пи. (К).

П’ЯТНИЦЯ
■«О ПЕРША ПРОГРАМА. 9 00 
10— Новини. (М). 9.10—к. т.

Ранкова гімнастика. (М).
9.30 — к. т. — «Зустріч юнкорів 
телестудії «Орля» з Героєм Со
ціалістичної Праці 1. П. Гар- 
капепком» (М). 10 00 — к. т. 
Тел. худ. фільм «Переходимо 
до кохання». 2 серія. (М). 11.05 
— Новини (К). 11.15 — «П'яти
річка ефективності і ЯКОСТІ». 
(Х-в). 11.45 — к т Худ. фільм 
«Чингачгук — великий змій». 
(К). 13.10 — Творчий портрет 
народного артиста СРСР Лісі- 
ціапа. (К). 15.55 — к. т. Фільм 
«Стара фортеця» 5 серія. (М). 
17.00 — к. т. Для дітей. «Олі
вець — махновець». (К). 17.30— 
к. т. «До Дня медичного пра
цівника». «Народна творчість». 
(К). 18 00 — «День та днем». 
(К-д) ІЯ.ІЗ — к т «Ми граємо 
і співаємо». (М). 18.30 — «По- 
льпва пошта «Полингу». (М). 
19.00 — к. т. «Музичний абоне
мент». (М). 19.45 — к. т. Тел. 
док. фільм. (М). 20.20 — Теле
театр мініатюр. «Оповідання 
Марка Твена». (М). 21.00 — 

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград,

«Час». (М). 21.30 — к. т. Кон
церт. (М). 22.35 — Спортивна 
програма. По закінченні — но
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 - 
передачі 1-ї програми. 1-1.25 — 
«Кінопрограма». (М). 15.25 —
«Москва і москвичі». (М). 15.55 
— Док. фільм «Кільця життя». 
(К). 16 05 — «Концертний зал 
«Піоперія». (Донецьк). 16.35 — 
Тележурнал «Черемош». (Чер
нівці). 17.00 — «Про соціаліс
тичний реалізм». (М). 18.00 —
Міжнародний турнір з водного 
поло. (К). 18.45 — Маленький 
концерт. (К). 19.00 — «Вісті».
(К). 19.30 — «Екран молодих». 
(Д-к). 20.15 — Камерний кон
церт. (К). 20 45 — «Па добра
ніч. діти!». (К). 21.00 — «Час». 
(М). 2Г.30 — О. Кобнляііська.
«У неділю рано, зілля копала». 
Телевистзва. (К). 22.45 — «Мо
лоді голоси». (Львів). 23.15 — 
Вечірні новини. (К).

СУБОТА
ПЕРША ПРОГРАМА. 9 00 
— Новини.. (М). 9.10—к. т. 
Ранкова гімнастика. (МК

9.30 — к. т. — «Дітям про зві
рят». (Л-д). 10.00 — «Для вас, 
батьки». (М). 10.30 — к. т. Му
зична програма «Ранкова пош
та». (М). 11.00 — к. т. «По му
зеях і виставочних залах». (М).
11.25 — к. т. «Чотири весни». 
Фільм-копцсрт. (М). 12.30 — 
«Дениско. Денне...». Тел. док. 
фільм (М). 13.05 — к. т. Кон
церт вокально-інструментально
го ансамблю «Вераси». (М). 
13.25 — к. т. «Літературне чи
тання». (М). 13.55 — к. т. «Зо
лота нота». (1ІДР). 1-1.40— к.т. 
«Фільм — дігям». «Стара фор
теця». Тел. багатосерійний ху
дожній фільм. 6 серія (М). 15.45 
— к. т. «У світі тварин». (М). 
1’6.45 — к. т. Бесіда на міжна
родні теми політичного огляда
ча газети «Правда* ІО. А. Жу- 
копа. (М). 17.30 — к. т. Мульт
фільм. (М). 18 00—Новині!. (М) 
18.15 — к. т. «Пошта програмі/ 
«Здоров’я». (М). 18.45 — к. т. 
Народні пісні у виконанні со
лістів оперних театрів. (М). 
19 00 — к. т. Чемпіонат Європи 
з футболу серед молодіжних 
команд. Збірна Угорщині! — 
збірна СРСР. (М). 20.50 — Кон
церт. (М). 21 00 — «Час». (М).
21.30 — к. т. Валет Л. Мінкуса 
«Дон Кіхот». (М). По закінчен
ні — новннн. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.20 - 
Програма передач. (К). 9.25 — 
До Дня медичного працівника. 
Телефільм «Друге дихання». 
1 серія. (К). 10.30 — «Суботній 
репортаж». (Одеса). 11,00 — 
«Щоденник соціалістичного зма
гання». (Львів). 1Г.І5 — «За 
накресленнями XXV з’їзду 
КПРС». «Сільські обрії». (Ми
колаїв). 11.45 — Новин«. (К). 
11.55 — Із серії художніх теле
фільмів «Слідство ведуть Зна
вці». «Втеча». 1 частіша. (К). 
13.20 — «В ім’я миру». (К).
13.35 — Для дітей. «Таємничий 
Гіпопотам». Вистава. (£-в).
14.35 — «Людина 1 природа». 

(К). 15.20 — Телефільм «Втеча»,- 
2 частина. (К). 16.55 — «Марш
рути здоров’я». (Запоріжжя)«
17.25 — Для дітей. Фільм-коц« 
порт «Веселі картинки». (К)«- 
18.00 — Для школярів. «Дівчат^ 
ка — хлопчики»'. (Донецьк)«-
18.30 — «Вісті*., (К). 19.00 — За* 
нріптя Днів Лсйпціга у Києві; 
(К)..20.45 — «На ідобраніч. ді
ти!*. (К). 21.00 — «Час». (М); 
-21.30 — «Наречена з Півночі»; 
(К). 22.45—Вечірні новини. (К);

НЕДІЛЯ
і.

(ІА ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
— Новини. • (М). 9.10 —*
к. т. Ранкова гі.мнзетимй 

для дітей. . (М). 9.30 — к. т;
«Будильник». (М). 10.00 —•
«Служу Радянському Союзу»; 
(М). 11.00 — к. т. «Хочу все 
знати», Кіножурнал. (М). 11.10
— «Наш Лєрмонтов». (М). 12.и0 •
— к. т. «Музичний кіоск». (М);
12.30 — «Сільська година*. (М);
13.30 — «Міра риску». Худ; 
фільм. (М). 15.00 — к. т. «Сьо
годні День медичного працівни
ка». В передачі бере участь мі
ністр охорони здоров’я СРСР 
академік В. В. Петровськпй^ 
(М). 15.30 — к. т. Музична про* ■ 
грама для медичних працівни
ків. (М). 16.05 — к. т. «Фільм — 
дітям». «Стара фортеця». Тел; 
багатосерійний худ фільм. 7 се
рія. (М). 17.10 — к. т. «Міжна
родна панорама». (М). 17.-10 — • 
к. т. І. С. Бах. Концерт для? 
лвох скрипок з оркестром. (М); 
18.00 - Новини. (М). 18.15-к. т,; 
Мультфільми. (М). 18.45 — к. т.- 
«Вогні цирку*. (М). 19.35 —>, 
к. т. «Пісня-76». (М). 20.00 — 
к. т. «Клуб кіноподорожей». (М); 
21.00 — «Час». (М). 21 30 — «По 
концертних залах Москви»; 
Огляд. (М). 22.25 — к. т. Чем« 
піонат світу з мотогонок па га* 
рерііі доріжці. (Л'-д). По закін
ченні — новини. (М),

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.20 -і 
Програма передач. (К). 9-25 •— 
«Сьогодні — День медичного 
працівника. Худ. телефільм 
«Друге дихання». 2 серія. (К);
10.30 — «Циркова програма»;
(К). 1’1.10 — «Наодинці з кни
гою». (К). 1135 — «Мальовни
ча Україна». (Донецьк). 11.55 — 
«Екран молодих». (К). 12.40 
«Я. Купала. «Павлинка». Ви
става. (Одеса). 15.10 — Мульт
фільм. (К) 15 25 — Фільм-кон-.
порт «.Мелодії кохання». (К); 
15 55 — «Сьогодні — День ме
дичного працівника». Виступ 
першого заступника міністра 
охорони здоров'я СРСР А- М, 
Зеліпського. (К) 16.10 — ДоКі,-
фільм «Тернопільські комплвк-. 
сп». (К). 16 40 — Для дітей; 
«Солом’яний бичок». Лялькова, 
вистапа. (Львів). 17.30 — Кон
церт ліричної пісні. (К). 18.00-^ ’ 
Худ. телефільм «Прохідний пі
шак». (К). 18.30 - «Вісті». (К); 
19.00 — Міжнародний турнір, >) 
водного поло. (К). 19.45 — «Піс* 
іія-76». (К). 20.15 - Телефільм 
«Перший нарком здоров’я»;. 
(К). 20.45 — «Па добраніч,' ЛІ* 
тії!». (К). 21.00 — «Час». (М|;
21.30 — Фільм-копцсрт «Медовії 
кохання». (К). 22.30 — Вечірні: 
ПОШІПІІ. (І<).
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