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ЗБОРИ ПАРТІЙНО-ГОСПОДАРСЬКОГО АКТИВУ РЕСПУБЛІКИ

Новою, яскравою сто- 
’ ріпкою в літопис звер

шень трудівників респуб
ліки увійде другий рік де
сятої п’ятирічки. Хліборо
би в складних погодних 

-і умовах виростили високий 
, 'урожай зернових культур 

і, одержавши рекордний 
збір хліба, успішно вико- 

; нали соціалістичні зобо
в’язаная по продажу зер
на державі. Досягнуті ук
раїнськими хліборобами 
успіхи, підкреслив у своє
му вітальному листі това
риш Л. І. Брежнєв, — доб
рий подарунок Батьківщи
ні в рік її славного юві-

■ лею.
Хід виконання народно

господарських планів і со- 
ціалісіичних зобов'язань 
ювілейного року по ви
робництву і продажу дер
жаві зерна та інших про
дуктів сільського госпо
дарства і завдання, пар
тійних організацій, радян
ських і господарських ор
ганів у зв'язку з приві
танням Генерального сек
ретаря ЦК КПРС, Голови 
Президії Верховної Ради 

• СРСР товариша Л. І. Бреж-
■ нєва були всебічно обго- 

” ворені на зборах партійно-
господарського активу 
республіки, які відбулись 
.учора, 16 вересня, в Києві.

Зал Палацу культури 
«Україна» — у святковому 
вбранні. Серед присут
ніх — кращі майстри вро
жайної ниви, гвардійці 
жнив — ті, 
пою працею 
високий 
на, вніс 
великий 
лейного

■’ Тепло
' німи, місця в президії зай-

пра- 
ви-

цк

ниви,
хто самовідда- 

забезпечив 
валовий збір зер- 
вагомий вклад у 
хліб України ю«зі- 
року.
зустрінуті присут-

мають товариші В. В. Щер
бицький, М. М. Борисенко, 
О. П. Ботвин, О. Ф. Вит
ченко, Г. І. Ващенко, О. П. 
Ляшко, П. Л. Погребняк, 
І. 3. Соколов, О. А. Тита
ренко, В. В. Федорчук, 
1. О. Герасимов, В. Ф. Доб- 
рик, Б. В. Качура, В. Ю. Ма- 
ланчук, Я. П. Погребняк. 
Разом з ними члени Пре
зидії Верховної Ради і Ра
ди Міністрів УРСР, перші 
секретарі обкомів парті', 
керівники ряду міністерств 
і відомстз, партійні, ра
дянські, господарські 
цівники, передовики 
робництва.

Член Політбюро
КПРС, перший секретар 
ЦК Компартії України то
вариш В.' В. Щербицький, 
який відкрив збори, ого
лошує текст листа това
риша Леоніда Ілліча Бреж
нєва. Учасники зборів зу- 

• стрічають привітання Ге
нерального секретаря ЦК 
КПРС, Голови Президії 
Верховної Ради СРСР 
бурхливими, тривалими 
оплесками.

На пропозицію члена 
ЦК Компартії України, го
лови колгоспу «Степовий» 
Нсвотроїцького району 
Херсонської області, Ге
роя Соціалістичної Праці 
В. М. Стоочака збори ак
тиву одностайно обирають 
почесну президію у скла
ді Політбюро ЦК КПРС на 
чолі з товаришем Л. і. 
Брежнєвим.

З доповіддю на зборах 
виступив член Політбюро 
ЦК КПРС, перший секре
тар ЦК Компартії України 
товариш В. В. Щербицький.

Видатними звеошеннями 
на всіх ділянках комуніс
тичного будівництва, ска-

зав він, ознаменовані ми
нулі роки. Успішно завер
шено дев’яту п’ятирічку. 
XXV з’їзд КПРС намітив 
нові, небачені раніше ру
бежі нашого руху вперед. 
Виконано плани першого 
року десятої п’ятирічки. 
Радянські люди натхненно 
працюють над здійснен
ням завдань її другого ро
ку, який увійде в історію 
як рік 60-річчя Великого 
Жовтня, рік прийняття но
вої Конституції СРСР — 
справжнього маніфесту 
розвинутого соціалістич
ного суспільства. Ці роки 
відзначені також великими 
досягненнями зовнішньої 
політики КПРС.

Сьогодні, сказав далі 
доповідач, ми можемо до
повісти партійно-госпо
дарському активу, що в 
республіці успішно вико
нуються основні соціаль
но-економічні завдання 
десятої п’ятирічки і соціа
лістичні зобов'язання, взя
ті на нинішній, ювілейний 
рік. У промисловості до
строково завершено про
граму восьми місяців по 
реалізації продукції і ви
пуску більшості найваж
ливіших видів виробів. У 
ході обговорення проекту 
нової Конституції СРСР 
колективи багатьох під
приємств, цехів, змін, діль
ниць, бригад, 250 тисяч 
виробничників перегляну
ли раніше взяті зобов’я
зання в бік їх підвищення. 
Б результаті збільшився 
випуск валової продукції 
порівняно з відповідним 
періодом минулого року. 
Понад план її реалізовано 
на суму 906 мільйонів кар
бованців. Введено в дію 
нові виробничі потужноС-

ті, споруджено велику 
кількість житлових будин
ків, дитячих дошкільних 
закладів та інших об єктів 
культурно-побутового при
значення. Зріс роздрібний 
товарооборот і обсяг по
бутових послуг. У респуб
ліці вже понад 150 тисяч 
виробничників завершили 
завдання . двох років п я- 
тирічни, близько Д5ОХ ти
сяч — завдання трьох ро
ків.

Трудівники сільського 
господарства під керів
ництвом партійних органі
зацій, доклавши багато 
зусиль і творчості, здійс
нивши комплекс додатко
вих заходів, забезпечили 
найвищий за всі роки ва
ловий збір і засипали в 
засіки Батьківщини ре
кордну кількість зерна. На 

’ хлібоприймальні пункти 
вже надійшло 18 /мільйо
нів 171 тисяча тонн, або 
1 мільярд 109 мільйонів 
пудів, у тому числі 859 
мільйонів пудів основної 
продовольчої культури ---
пшениці. Господарства за
сипають насіння, створю
ють фуражні та інші необ
хідні виробничі фонди. 
Тривають заготівлі проса, 
гречки, рису і кукурудзи.

Знаменно, що в ювілей
ному році всі області 
виконали свої соціалістич
ні зобов’язання по прода
жу зерна державі.

Таким чином, поставлене 
товаришем Л. І. Брежнє- 

тому 
щоб 
став

ЕИМ чотири роки 
завдання про те, 
мільярд пудів хліба 
для хліборобів республіки
мінімальною нормою, вті
люється в життя. В 1973 і 
1974 роках господарства
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ВСІХ БАЖАЮЧИХ ПРОПАГАНДИСТІВ І СЛУ
ХАЧІВ КОМСОМОЛЬСЬКОГО ПОДІТІ1АВЧАІІНЯ, 
ЮНАКІВ 1 ДІВЧАТ, ЯКІ ПРАГНУТЬ ЗАГАРТУВА
ТИ СВОЮ КОМУНІСТИЧНУ ІДЕЙНІСТЬ, пар
тійність. ЗАПРОШУЄ НА ЗАНЯТТЯ ЗЛОЧИНІ! 
ГУРТОК «МОЛОДОГО КОМУНАРА» «школа 
ЛЕНІНА».

ТЕМА СЬОГОДНІШНЬОЇ РОЗМОВИ: «ЯК ЗРО
НИТИ ЗАНЯТТЯ ЦІКАВИМ’»

КО.ЖІ.Ч1 СЛУХАЧ «ШКОЛИ ЛЕНІНА», КОТРІ IIІ 
візьме найактивнішу участь в обгово
ренні па сторінках молодого комуна
ра» АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТ11В)юсті комсомольського гіоліт- 
ііавчання, ОДЕРЖИТЬ «диплом «школи 
ЛЕНІНА».

\ (Див. 2-у стор.).
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V ОРСШЕ слоео «традиція». Якщо вжи:и його сто- 

*• совно до комсомольської роботи, воно має озна
чати спадковість цікавих і корисних справ спілчан, 
кипучу активність членів комітету, комсоргів, усіх, 
хто носить комсомольський значок. Традиція — це 
коли успадковуються ‘<раш,і риси стилю діяльності 
активістів, коли стає непорушним правило: обов’яз
ково збагатити їх своїм досвідом.

Вітаг.ій Кириченкс, секретар комітету комсомолу 
Кіровоградського заводу дозуючих автоматів, трохи 
своєрідно тлумачить зміст цього поняття:

— Сумна традиція прижилась у комсомольській 
організації нашого підприємства, особливо серед 
активістів, — нікого не робити. І виникла вена не 
сьогодні, не вчооа — давно.

Чесно кажучи, якась надто вже разюча невідповід
ність існує між словами Віталія і тим фактом, ще’ 
просто над його столом висить грамота Ленінського 
райкому ЛКСМУ Нею спілчанську організацію під
приємства нагороджено за успіхи у виконанні рі
шень XXV з’їзду КПРС, за високі досягнення у ви
робничій і громадській діяльності А секретар гово
рить пре» повний розвал у комсомольській роботі і 
навіть знаходить цьому пояснення:

(Закінчення на 2-й стор.).

продапи державі більш 
по мільярду пудів, і за 
перші два роки десятої 
п’ятирічки Батьківщина 
одержала понад два міль
ярди пудів українського 
зерна. Всього, з урахуван
ням вкрай несприятливого 
1975 року, за п’ять остан
ніх років у державні ре
сурси надійде близько 
п’яти мільярдів гудів зер
на. В цілому по республіці 
врожайність зернових (без 
кукурудзи і . рису) перед
бачається 27,7 центнера з 
гектара, а озимої пшениці 
зібрано по 31,7 центнера. 
Колгоспи і радгоспи 
Херсонської області намо
лотили з кожного гектара 
по 33,4 центнера, Крим
ської — 32,6, Черкаської 
— 33,6, Чернівецької — 
34,3, Запорізької, Київ-, 
ської, Кіровоградської, 
Вінницької, Одеської, Тер
нопільської — по 30—31 
центнеру. -

Вагомість результатів
великої роботи, проведе
ної партійною організа
цією республіки по вико
нанню завдання, поставле
ного товаришем Л. І. 
Брежнєвим на партійно- 
господарському активі 
1973 році, стає 
відчутною, 
ти те, що 
останні п ягь років, з 
переднім п’ятирічним 
ріодом.

Середньорічна врожай
ність зернових зросла на 
4,2 центнера з гектара, 
або на 19 процентів, і до
сягла 26,5 центнера, зби
ральні площі їх розшири
лися більш як не мільйон 
гектарів. Валовий збір 
зерна збільшився ‘ майже 
на 10 мільйонів тонн, або 
на 28 процентів. До речі, 
одна ця прибавка майже 
дорівнює середньорічно
му обсягові продажу зер
на у восьмій п’ятирічці. За 
цей час також збільшились 
державні закупки цукро
вих буряків, соняшнику, 
льсно-волокна, картоплі, 
овочів, фруктів і ягід. За
готівлі м’яса і молока 
зросли на 25 процентів, 
яєць — в 1,7 разе.

У доповіді і виступах 
учасників зборів підкрес
лювалось, що в трудовій 
перемозі хліборобів 
раїни 
праця 
ського господарства, про
мисловості, транспорту, ін
ших галузей, вона стала 
своєрідним звітом трудя
щих республіки 
партією і країною 
додні славного 
радянської влади.

У боротьбі за 
другого року 
знов яскраво 
велика сила союзу робіт
ничого класу і колгоспно
го селянства, непорушна 
дружба і братерська взає
модопомога народів на
шої Батьківщини. Напере
додні і в ході жнив на 
хлібні ниви республіки 
прийшли тисячі потужних 
комбайнів, жниварок, трак
торів десятки тисяч авто
машин, виготовлених на 
заводах нашої країни.

З винятковою силою ви
явилась мобілізують роль 
партійних організацій кол-

і •

в
особливо 

якщо порівня- 
зроблєно за 

по- 
пе-

Ук- 
втілена героїчна 
трудівників сіль-

перед 
напере- 
ювілею

врожай 
п’ятирічки 
виявилась

госпів і радгоспів, райко
мів, міськкомів і обкомів 
партії, особистий приклад

- комуністів Саме еони
творчо, по-бойовому орга
нізували соціалістичне
змагання, підняли людей 
на розв язання складних 
господарських і політич
них завдань. У Запорізькій 
області, наприклад, для 
участі в збиранні було до
датково направлене близь
ко тисячі комуністів. Тут, 
як- і в інших областях, на 
жнивах було широко вико
ристано всі засоби полі
тичної роботи. Безпосе
редньо в полі, на токах, 
хлібоприймальних пунктах 
зосередили свою діяль
ність агітатори, пслітін- 
форматори, лектори, до
повідачі, агіткультбригоди, 
працівники преси, радіо, 
телебачення.

Віддаючи належне до
сягнутим результатам, 
учасники пберів говорили 
також .поб те, що ще ке 
скрізь по-госпсдарськсму 
використовуються зрослі 
можливості колгоспів -і • 
радгоспів, внутрішні ре
зерви.

У привітанні Генераль- , 
ного секрет аса ЦК КПРС, 
Голови Президії Верхов
ної Ради СРСР товариша 
Л. І. Брежнєва поставлено > 
завдання і далі нарощува- ■ 
ти валові збори зерна, 
збільшувати рік у рік об
сяги засипки його в засі
ки Батьківщини, добива
тись дальшого зростання 
виробництва цукрових бу
ряків, соняшнику, картоп
лі, овочів, фруктів та ін
ших культур прискорено
го оозвитку тваринництва.

Комуністи, всі трудящі 
Радянське? України з пал
ким схваленням сприйня
ли ці побажання. Першо
черговим завданням є ор
ганізоване завершення 
польових робіт, успішне 
виконання планів і соціа
лістичних зобов’язань 
ювілейного року і пер
ших двох років п’ятирічки 
по виробництву і заготів
лях продуктів землероб
ства, СЕОЄЧоСне І якісне 
проведення сівби озимих, 
створення надійних пе
редумов для одержання 
високих урожаїв у 1978 і 
наступні роки.

Тепер дуже важливо, 
наслідуючи схвалений ЦК 
КПРС почин трудящих 
Полтавської області, в усіх 
бурякосіючих господар
ствах і підприємствах ор
ганізовано і без втрат 
провести збирання, виве
зення і переробку цукро
вих буряніе, усе зробити 
для того, шоб заготовити 
їх не менш як 50 мільйо
нів тонн. Необхідно вико
ристати всі можливості 
для збільшення заготівель 
кормів, добре підготува
тись і організоване про
вести зимівлю худоби.

Найважливішим сбов яз- 
ком партійних, профспіл
кових комсомольських ор
ганізацій, радянських ор
ганів, міністерств і 
домств, колективів 
приємств і сб єднань, бу-

(За ні вчення на 2-й стор.).
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у системі
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коли

Л. 3/гВРАЖНИЙ: Хорошим 
дистом можна стати тільки тоді, 
невпинно ^працюватимеш над собою, ово
лодіватимеш обов’язково знаннями.пси
хології, педагогіки...

Зостається побажати, щоб такий же 
інтерес був у наших слухачів до кож
ного заняття в системі комсомольської 
політосвіти.

Н. ЖОСАіі: Безумовно. Та головне 
тут — глибокий, цікавий і змістовний 
іиклад будь-якої темп заняття.

ЦЬОГО разу за «круглим столом» «Молодечо комунара» зібралися ке тільки 
пропагандисти і комсомольські працівники, а н слухачі деяких гуртків.

Учасниками розмови стали пропагандисти Л. Завражний з Кіровограда, М. На- 
умцев з Олександрії, А. Коваленко зі Світловодська, П. Синиця з Ульяновки, дру
гий секретар Зиам’яі.сі кою міськкому комсомолу В. Сироміпников, дру

гий секретар Кіровського райкому комсомолу міста Кіровограда 11. Жосап, другий 
секретар Цдвоархыисльс'.коїо райкому комсомолу І. Александров, слухачка, ста
роста гуртка Т. Почкай-з Кіровоградського заводу радіовиробів, слухач цього ж 
гуртка О. Ямшаков, завідуючий відділом пропаганди і культурно-масової роботи 

і обкому комсомолу М. Гарба, консультант Буднику політосвіти обкому Компартії 
України О. Касяііеико,

0. КАСЯНЕНКО: Мста нашої зустрі
чі — розглянути найголовніші аспекти 
роботи пропагандистів, поділитися до
свідом, спробувати розв'язати наболілі 
проблеми. Вважаю, буде доречним по
чати розмову з того, як підвищити роль 
політиавчашія в комуністичному вихо
ванці молоді.'

М. ЗАВРАЖНИй: Вилив політичної 
освіти па трудову діяльність робітників, 
наприклад, безсумнівний. Тут конкрет
ніше треба виділити роль пропагандиста 
в підвищенні трудової і громадсько-по
літичної активності слухачів. Адже го
ловне — чи стають набуті знання пере
конанням- людніш, як воші виявляються 
в конкретних справах, вчинках. Згадай
мо почин москвичів «Знання, ідейну пе
реконаність, організаторський талант 
пропагандиста — на службу п’ятирічці». 
За їхнім прикладом я щороку складаю 
особистий творчий план. Цього року 
прагнутиму поєднати практичні заняття 
слухачів з роботою гуртків за професія
ми.

H. ЖОСАН: Вам, пропагандистові з 
великим досвідом роботи, краще знати, 
хто може і повинен вести політиавчаїція 
юнаків і дівчат.

Л. ЗАВР АЖН И И: І І а га м перед—звіль
нені комсомольські працівники, які ма
ють певний стаж роботи з молоддю.

I. АЛЕКСАНДРОВ: Я теж такої дум
ки, До нас найчастіше звертаються за 
порадою пропагандисти комсомольської 
політосвіти. Виходить, нам необхідно бу
ти хорошими пропагандистами. Мені на
віть дивно чути, що в деяких 
мої колеги не ведуть занять 
політиавчашія.

О. ЯЛА ШАКОВ: Звичайно. Як слухач 
іуртка політосвіїн я зовсім недавно 
провів кілька бесід по обговоренню про
екту нової Конституції серед молодих 
робітників цеху.

Т. ПОЧКАй: Цс одна з форм роботи 
нашого пропагандиста М. Завражного 
— практичні доручений слухачам.

М. НАУМЦЕВ: Хороша форма, 
ниття в гуртках позитивно 
па розвиток соціалістичного 
і ідвищєіііія трудової акіивності. 
значення тут мають громадські 
ЧСНІІЯ.

Наведу приклад. Позериувся 
на завод з армії Юра Карцев, 
комсомолець, але спочатку 
тримався. Все сам, без 
Спробували потоваришувати ним, по
чім запросили на занят і я гуріка комсо
мольської політосвіти. Минув час, і 
хлопчина став активним його слухачем. 
Працює добре, успішно виконує гро
мадські доручення. Товариші обпали 
ІЇОГОДО редколегії СТІННІВКИ; А почалося 
есе з гуріка.

А. КОВАЛЕНКО; Туї ми підійшли 
до одного з важливих факторів у ро
боті пропагандиста — фактора зацікав
леності. Завдяки зацікавленості у пас 
рік у рік і зростає кількість гуртків. Щоб 
легше було молодій людині вибрати 
пиття до душі, щоб їй було цікаво.

П. СИНИЦЯ: Не втримаюсь від реп
ліки. Чисто ми, проти апдисти, одним 
лише формулюванням теми заняття на 
зразок «Про дальше вдосконалення не
обхідності поліпшення...» відбиваємо 
охоту до занять.

Н. ЖОСАН: А .те ж теми добираю
ться за планом... ’

А. КОВАЛЕНКО: Можу пригадати 
дещо зі своєї практики. Часто добре 
продумані назва лекції та її иідзаіи- 
ловкп викликають посиленні! інтерес до 
неї. У своїй аитире.тії іїшій пропаїалді 

- я це вккорисіозую. «Антирелігійна про
паганда на службі комунізму» — тут 
усе правильно, але на лекццо з такою 
назвою навряд чи прийде багато слу
хачів. «Ісус Христос — людина? Леген
да? Міф’», «Біблія — пам’ятка культу
ри» — це вже цікавить, ііпрпгує. Чи не 
так?

виливають 
змагання, 

Чимале 
дору-

до нас 
Хоч і 

одинаком 
ко.іекшву.

Л.Т вересялг XÖ7T poJKjr

ЗАКРІПИТИ
УСПІХИ;

досягти
нових

П. СИНИЦЯ: Тим часом на семіна
рах, що організовуються для нас, бра
кує саме таких лекцій. Тематику іншії:-; 
можна було б обмежити.

М. ГАРБА; Семінар дас загальний на
прям роботи пропагандиста. Одним з 

■ ооковиях методів підготовки його до 
занять була, є і лишається самостійна 
робота над книгами, періодикою.

Т. ПОЧКАЙ; Це стосується й слуха
чів. Самостійна робота — основний ме
тод оволодіння теорією марксизму-лепі- 
ііізму. Але не слід забувати її про інші. 
Осі, я« -це робиться, скажімо, у нас. 
Мені як -помічникові пропагандиста і як 
слухачеві хочеться, щоб заняття прохо
дили цікаво. Тому-то ми для кожної 
темп своїми силами виготовляємо пла
кати й інші засоби наочної агіїації. Не
абияке .трачений має ії сама кімната, де 
ми проводимо заняття. Бо хороший на
стрій потрібний не тільки на роботі, а 
її під час навчання. А добір меюдичіїої 
літератури? Особисто для мене це — 
задоволення. Правда, існують і деякі 
проблеми. З окремих тем дібрати лііе- 
ратуру практично важко. Не стосується 
переважно додаткових тем. Маленька, 
але проблема...

0. ЯМШАКОВ: Та ще коли врахува
ти, що слухач — цс теж агітатор серед 

хто з будь- 
. ................  ....._ змоги

відвідувати заняття. Знаниями, що їх 
здобуи слухач на заияітях гуртка, він 
зобов’язаний поділишся з іншими юна- 

Сками і дівчатами. Для цього треба ще 
активніше готуватися самостійно.

В. СИІ’ОМЯ ГІіИКОВ: Ми трохи від- 
мілилгся від теми. Хочу продовжити 
думку і ані Почкаїї. Цікаве заняття. У 
нас це передусім Ленінський урок. Чу
дова форма! Особливо чим, що в за
нятті бере участь і неспілкова молодь. 
А минулою року на Ленінському уроці 
г групі паровозного депо, де пропаган
дистом С. Ф. Токар, побували її учні 
підшефні ї школи.

Звіряти себе по Леніну — як це від
повідально її почесно!

Про велику популярність ленінських 
уроків свідчить такий факт. Міськком 
комсомолу запропопуваз кільком не
численним організаціям провесні об'єд
наний Леніїїськнїі урок. Ті відмовились 
Кожен комсомолець хотів узяти в його 
підготовці найактивнішу участь. У під
готовці! Пе кажу вже про саме занят
тя.

иеспілкової МОЛОДІ, тих, 
яких поважних причин не

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

— Моя біда, мабуть, у тому, що я еідразу всіх хо
тів примусити поацювати. І тепео мене мало не оои- 
котуюіь. Яіс виявляється цей «бойкот»? Ну, наприклад, 
відповідальні за певні ділянки роботи члени компо
ту комсомолу, незважаючи на рішення засідань, зз 
які голосув.іпи одностайно, свої обоз язки звалюють 
на мої і Валерія Чегьника, заступника, плечі, Не хочу 
звинувачувати колишнього секретаря Світлану Чаба
ненко, але склад комітету, на мою думку, дібрано 
невдало.

Скажемо, що комсомольську організацію »аноду К»і|Мі- 
чепко очолює порівняно недавно, всього нівроку. А до тою 
був заступником секретаря. Іо.ь він і сам цього не ^.іпс- 
речуе, uitoMiiM багааем досвіду ватажка похвалитися «' 
може. І з перших же кроків — нерозуміння з ооьу іовари- 
шів, відчуженість... Не позаздриш.

Ллє віддамо ііа.-сжпе справедливості. Виробничий с -і.тор 
комітету, за роботу якої о відповідає інженер відділу праці 
і зароб'ггої плати Олексій Мої нлт чськиіі, на фоні інших 
віняядає не так- уже іі погано. Забезпечено широку’ і.іаь- 
іисть соціалістичного змагання молоді за право підписати 
['апорт Ленінського комсомолу ЦК КГІІ'С до (Ф-рі'шя Ве
ликого Жовтня, в цехах підсумки иідбнваюті» щотижня, а в 
масштабі заводу — щомісяця. Микола Ьар.иіець, Фсдір іІІ і- 
лиіін, Юрій Гаї'иа, Валерій Дриіа та інші молоді вирооіьи: 
пики вже виконали особисті дворічні плани. В цехах і на 
дільницях створено комсомольські пости якості, проте, як 
сказав Віталій, їх ще треба навчити працювати.

І все ж оцінки «відмінно» секторові не посталиш. 
Та про це трохи пізніше. Чому новий секретар не 
сподобався «старим» членам комітету? Думаю, мож
на категорично ставити питання, бо саме взаємна 
неприязнь між секретарем та активістами привела до 
такого стану справ у комсомольській організації. 
Другий секретар Ленінського райкому ЛКСМУ Те
тяна Лебедева сформулювала питання трохи інакше: 
чому Кириченко на перший план поставив своє «я» 
і при кожній нагоді намагається довести, що, мобляь, 
переважна більшість членів комітету нічого не ро
бить, а основний тягар доводиться нести йому, що, 
взагалі, з таким комітетом працювати далі немож- 
лиєо?

— Are ж я пам'ятаю інші часи, коли комітет був 
єдиним механізмом, — каже Т. Лебедева. — Звичай
но, були у них недоліки, райком комсомолу вказував 
на них. І те, що вирішували активісти на засіданнях, 
було для кожного законом. Віталій скаржиться; «Рід
ко з райкому приходять на завод, цікавляться наши
ми справами». У Чабаненко я особисто б/вала рідше, 
ніж у нього. Вже якщо на цю організацію ми не 
звеотаємо уваги, то... А комітет став набагато гірше 
працювати, хоч у його складе досить досвідчені акти
вісти. І єинен у цьому секретар.

Справді, на завод приходили цього року і праців
ники апарату, і члени райкому, робили зауваження, 
контролювали. Та й сам Кириченко щоіижня буває 
в райкомі. І замість того, щоб відверто розповісти 
г.ро все наболіле, пояснити свою позицію, стає в позу 
ображеного: «Ну й розкритикували ви мене». До 
об єктчвності тут, звичайно, далеко.

Але чи відзначаються об'єктивністю самі члєни- 
комітету комсомолу? Вени не придумали нічого кра
щого у відповідь на, м'як з кажучи, неправильну по
зицію нового секретаря, ніж заявити; «Ти секретар 
звільнений, у тебе більше часу. Тоне і бери на себе 
всю відповідальність, якщо лій вже такі погані». А ми, 
мовляз, подивимося, що з цього вийде.

І вийшло. Штаб «Комсомольського прожектора» 
знизив свою активність, а його начальник Федір Ша- 
лигін фактично всю ініціативу передав у руки Вя
чеслава Яроеого. Художня самодіяльність перестала 
існувати, але Віталій Кириченко но сумує; «А що во
ни вміли? Бринькати кабацькі пісеньки?» і навіть ви
робничий сектор, який непогано виглядас на фоні 
інших, не так глибоко, як хотілося б, «копас» пробле
ми трудової діяльності юнаків і дівчат. Було таке, иш 
дехто з молоді не виконував змінних завдань. Пого
ворили з ними, покритикували (слова секретаря). 
Еиявляєтєся, майстер ставив їх у гірше становище по
рівняно з досвідченими робітникал\и, яким давав 
«вигіднішу» роботу. Мовляв, старі виробничники Й 
після роботи на півгодини залишаться, а молодь... 
І >с-ча того майстра вже звільнили, хоча комітет мав 
розмову з наставниками, та й сьогодні дехто (в тому 
числі й секретар) упевнений: все-таки на молодих 
надії менше.

Звичайно, уражене самолюбство — не доібниця. 
В комітеті всі знають свої плюси і міч/си не гірше за 
Кириченка. Не в усьому він був правий, коли крити- 
куєав промахи в роботі. Але замість серйозного ана
лізу причин цих промахів, замість принципової роз
мови з деякими відповідальними за свої ділянки ро
боти комсомольцями поставив діагноз: комітет ніку
ди не годиться. Хоча з окремих питаннях не гріх би 
було йому повчитися у активістів. Адже молодий 
секретар...,

Кириченко не може покластися на активістів вони 
н? довіряють йому..Хто перший дав привід до цього? 
Мабуть, не так важливо. Жодну із «сторін» не можна 
визнати правою Бо і та й друга поставили своє обра
жене самолюбство на перший план, забувши про 
СГЛГ.ЬН! інтереси. Невідомо тільки, про що думають 
комсомольські активісти, коли дивляться на грамоту 
сь?ій огг°? СвК^ТЛРЯ' ГраМОТу крвщій «омсомоль- 
комітету? ' р° ТраДИЦІЇ' по° стиль роботи

РУБЕЖІВ
(Закінчення. 

Поч. на 1-й стор.).

дївельних і 
організацій 
поліпшення 
галузей, насамперед чор
ної металургії, вугільної 
промисловості, забезпе
чення взедення передба
чених планом виробничих 
потужностей, житла, об'єк
тів соціально-культурного 
і побутового призначення. 
Треба і далі розвивати 
шефську допомогу 
госпам і радгоспам 
ку промислових та 
підприємств місі.

Необхідно вдосконалю
вати організаторську і по
літичну роботу партійних, 
радянських, профспілко
вих, комсомольських орга
нізацій, соціалістичне зма
гання, активніше підтри
мувати патріотичні почи
нання, наполегливо поиіи- 
рюеати передові прийоми 
і методи праці, поліпшува
ти роботу з кадрами, роз
вивати їх ініціативу, підви- 
и’.увати відповідальність за 
доручену справу, за 
безумовне виконання зав- 

'дань п'ятирічки. Слід ак
тивніше використовувати 
підготовку до 60-річчя Ве
ликого Жовтня, всена
родне обговорення проек^ 

ту Конституції СРСР для 
дальшого підвищення тру
дової і політичної актив
ності трудящих.

Із заключним словом 
виступив член Політбюро 
ЦК КПРС, Перший секре
тар ЦК Компартії України 
товариш В. В. Щербицькии,

У прийнятій постанові 
збори партійно-господар
ського активу республіки 
запевнили ЦК КПРС, Гю- 
літбюро ЦК і особисто І с- 
нерального секретаря ЦК 
КПРС, Голову Президії 
Верховної Ради СРСР това
риша Леоніда Ілліча Бреж
нєва в тому, що трудящі 
Радянської України зроб
лять усе для втілення в 
життя історичних рішень 
XXV з'їзду КПРС, примно
жать свій вклад у зміцнен
ня економічної і оборон-^»- 
ної могутності нашої ве
ликої багатонаціональної 
соціалістичної 
щини,

З величезним 
ням. учасники 
прийняли вітальний 
Центральному Комітетові 
КПРС, Генеральному сек
ретареві ЦК КГІРС-, Голові 
Президії Верховної РаДИ 
СРСР товаришеві Леоніду 
Іллічу Брежнєву.

Того ж дня керівники 
Комуністичної партії і 
уряду республіки зустрі
лися з учасниками нар*- 
ди — передовиками зма
гання за великий хліб юві
лейного року.

транспортних 
є всемірне 

роботи ВСІХ

* ♦ ♦

коп- 
з бо- 
іншях

Батьків-

піднесе»*- 
зборів 

Лист

Учасники зборів активу 
були присутні на заключ
ному концерті 
першого 
фестивалю 
художньої творчості Тру
дящих а Українській РСР, 
який пройшов з великим 
успіхом.

лауреат» 
Всесоюзного 
самодіяльної

(РАТАУ),
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І МІЙ, ТВІЙ,
Зелене диво планета, її «легені», 

велетенський фільтр Землі... Яких 
тільки метафор не шукали люди, 
щоб висловити свою любов до лісу’

НАШ - НАРОДНИЙ
" “*■■■” ©.ЇМфр» «■■■ «

пі?кЕп?£їїї£!!НЯ и,ЛІ<ом РЕЗОННО АДРЕСУЄ 
пм»иітг«КЛМ ОБЛАСНОГО ПОБУТКОМБІНАТУ 
уіи пи Н . КІРОВОГРАДСЬКОГО ТЕХНІЧНОГО. 
ПИТІТІЛ1 ••ЗАХАРЕНКО. БАЗОВЕ П1ДПРИ- 

ВЖЕ ДОВГІ РОКИ ОБІЦЯЄ ПОЧАТИ БУ- 
Д«18гН™Н*° Н0В,,Х НАВЧАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ 
АЛЕ ДОСІ НЕ НАВАЖИТЬСЯ ЦЕ ЗРОБИТИ

свое захоплення ною красою, щоб 
підкреслити ного значення для на
шого буття, — і «зелений Друг», і 
«зелене золото»... Він — лікар, за
хисник, джерело багатства, нарешті, 
еліксир бадьорості, бо, напевно ж’ 
ніхто не відмовиться після трудо
вого тижня втекти від гамору и ме
тушні міста і привести до порядку 
свею нервозу систему. Від целюло
зи та будівельних матеріалів до лі
карських препаратіз — такий діапа
зон використання деревини в нашо
му повсякденні.

Тільки Радянська влада по- 
справжньому, пО-господарськ!і роз
в'язала проблему охорони і при
множення цього народного багат
ства. Вже 27 травна 1918 року бу
ло прийнято Декрет про ліси, під
писаний Володимиром Іллічем Ле
ніним. З того часу лише на нашій 
степовій Кіровоградщіціі створено 
близько 75 тисяч гектарів лісона
саджень, у тому числі 45 тисяч гек
тарів захисних. XXV з'їзд КІ1РС 
поряд із завданням підвищення 
продуктивноегі лісів висунув і таку 
вимогу до керівників підприємств і 
відомств різних галузей: раціональ
ніше використовувати багатства лі
сів. Тобто виявляти максимум 
господарської мудрості, внкористо-' 
вуючи ресурси «зеленого золота».

Яскравим свідченням турботи 
партії та уряду про збереження 
природник багатств країни є проект 
нової Конституції Радянського Со
юзу. Наприклад, у статті 18-й гово
риться: в інтересах нинішнього і 
майбутніх поколінь в СРСР вживає
ться заходів по раціональному 
використанню землі і її надр, рос
линного і тваринного світу. А стаття 
67-а прямо гласить, що громадяни 
СРСР зобов’язані охороняти при
роду та її багатства. Отже, кожна 
радянська людина в одвіті за це пе
ред суспільством, перед народом.

Наша область степова, але я на- 
веду одну цифру, і ви зрозумієте, 

’ яке величезне значення має тут іцлі- 
родоокороииа діяльність: 145 тисяч

іекгарів лісових масивів маємо ми 
НИНІ. Порівняно з дев’ятою в деся
тій п ятирічці приріст промислової 
продукції з деревини становитиме 
17 процентів. Випуск ліпне сувенір
них виробів збільшиться в три рази. 
Л це ставить перед нами нові 
проблеми.

На Кіровоградщині функціонують 
шість впсокомеханізовапих лісових 
господарств — 4 лісозаготівельні 
організації і 2 лісомеліоративні 
станції, що об’єднують 21 лісництва 
і 9 виробничих дільниць. Відновлен
ня впрублепик площ увіходить в 
обов’язки їхніх працівників не в

• Статтю 67-у проек
ту нової Конституції 
СРСР коментує голов
ний інженер обласного 
управління лісового гос
подарства і лісозаготі
вель П, П. ХАРЧЕНКО.

меншій мірі, ніж заготівля дереви
ни. Появилося 1937 гектарів нових 
насаджень, иа егорежі хлібних ла
нів стали полезахисні смуги загаль
ною площею 335 гектарів. А скільки 
гектарів навколо балок і ярів, не
придатних для сільського госпо
дарства, трудівники пере І порили в 
зелені масиви, скільки збережено 
від ерозії орної землі!

1 тут просто не межна не згадати 
добрим словом комсомольців, юна
ків і дівчат, школярів, які навесні 
виходять на суботиики, щоб пере
творити свої міста і села в зелені 
сади, а вссен.іі збирають насіння де
рев.

Нині діють 12 шкільних лісництв 
і два гуртки юних лісівників. За ни
ми закріплено 664 гектари насад
жень. 1 учні зарекомендували себе 
справжніми господарями в цих во
лодіннях. Нинішнього року ВОНИ 
посадили 10 гектарів лісу, догляну-

л:і за лісокульїурами на 36 гекта
рах, за 201 гектарами лісосмуг. Доб
ра слава йде про шкільне лісництво 
імені J1. Леонова, створене на базі 
Бої дамаської середньої школи №2 
Знам’янського району (керівник — 
директор школи 10. Т. Крайванов, 
лісник — учениця дев’ятого класу 
Люба Кпиш). Лісництво імрні Яші, 
Матвіснка (Олсксандрівська серед
ня школа), До.ншсы.е лісництво 
(Долныська восьмирічна школа 
№ 3;... Та хіба мало їх, юних люби
телів природи, наших перших поміч
ників! Воин прилучаються до'пре
красного, виховують у собі кращі 
людські риси. А як багато можна 
розповісти про «зеленіш патруль».

Не гріх би повчитися у друзів лісу 
людяності деяким «відпочиваючим» 
(еро таких правду кажуть: наче з 
лісу). Після їхніх відвідин сумно 
дивитися иа те місце, де вони ноб>- 
Е*гли: «автографи» у вигляді злама
них гілок, а ю й молодих дерев, 
пляшки, банки з-під консервів, па
пір, тліючі багаття... Отак дехто 
«прилучається* до природи, до пре
красного. А браконьєри? Недалеко 
втекли від цієї компанії і керівники 
деяких колгоспів і радгоспів, які 
безвідповідально ставляться до збе
реження лісосмуг (у кінцевому, ж 
підсумку це, як бумеранг, обертає
ться проти них).

Але росте армія друзів лісу. По
пулярним став серед школярів кон
курс «Операція «Мурашка». Та й 
працівники лісових господарств з 
кожним роком знаходять шляхи ра
ціональнішого використання насад
жень. Збільшується площа зеленого 
масиву Кірової радщіїни (щороку 
вирубуєтеся лише 60—65 процентів 
дерев від відновлюваних площ).

Гордість охоплює від усвідомлен
ня того, що в проекті Основного 
Закону нашого життя є пункт про 
збереження всенародного багат
ства — лісу. А боротися з тим«, хто 
нівечить цю красу, легковажно ста
виться до цього скарбу природи, по
винен кожен. Адже цс скарб народ
ний, ного дав нам Жовгсно. Даг. 
громадянам країни, на території 
якої знаходиться більше чверті лі- 
СОЕОЇ площі світу.

з •:—--—.лпі. с~ :-T

та загальноосвітньої школи.

У ПОСТАНОВІ ЦК
КПРС і Ради Мі

ністрів СРСР «Про лаяв
ше вдосконалення про
несу навчання і вихо
вання учнів системи 
.нрофесіииО-технічної ос
віти» значна увага при
діляється розвиткові 
технічних училищ. На
вчання в цих училищах 
кваліфікується як най- 
раціоналілііший шлях 
професійної підготовки 
випускників середньої

У справедливої, і і цих слів я переконався давно. Сім* 
надцять років нашому технічному училищу № 4. Понад 
;> тисяч швачок, закрійниць, ткаль, перукарів випустило 
воно за цей час. 1 в нашій області, і в сусідині. Дніпро
петровській, куди ми направляємо працювати наших ви
пускників, добре відзиваються про спеціалістів, яким 
дало путівку в життя технічне училище.

Але з кожним роком нам, педагогам і працівникам 
навчального закладу, все складніше задовольняти по
греби часу. Вимоги зростають. 1, щоб бути на рівні їх, 
погрібна дс-бра матеріальна база. Звичайно, щороку ми 
отримуємо чимало коштів для того, щоб підготувати 
навчалвні приміщення, поповнити наочність, устаткуван
ня. Але вже сьогодні видно: слід розширити, оновити 
нашу матеріально-технічну базу, організувати навчаль
ний процес у. нових аудиторіях, які б відповідали остан
ньому слову техніки. Певно, це добре розуміють і керів
ники нашего базового підприємства — обласного побуг- 
ко.мбіиату. Вже довгі роки вони обіцяють нам спорудити 

'нові навчальні приміщення. Початок будівництва намі
чався спершу на 1972, потім па 1975 рік, та поки іцо ми 
маємо лише обіцянки. Не впевнені, що наступний, 1976 
рік виссе якісь переміни. Доки ж відкладати?

3. ЗАХАРЕНКО, 
директор Кіровоградського технічного училища № 4-

На екрані — 
подвиг хліборобів

У пам'яті учасників ііиіііік- 
ІІІХ ЖІІНв ЩС свіжі епізоди LC- 
роїчноі битви зл високий уро
жай ювілейного року, .урочис
того вшанування тих. хто у 
важких вііпробуїгаїїііях виявив 
справжню хліборобську май
стерність. На ударній ділянці 
роботи — зерновому вироб
ництві трудівники республіки 
здобули чудову перемогу — 
успішно виконали соціалістич
ні зобов'язання, продали дер
жаві один мільярд IDS мільйо
нів пудів зерна.

Іяпузіатм кліборобіа. їх тру
довий героїзм на урожайній

ниві відображені у фільмі 
к Хліб України ювілейного ро
ку», створеному на україн
ській студії хронікально-доку
ментальних фільмів.

На урочистому засіданні, 
приспяченому вручению рес
публіці ордена Дружби наро
дів, товарної Л. І. Брежнев 
підкреслив, що мільярд пуді» 
продажу зерна державі пови
нен стати в дальшому для 
хліборобів України мінімаль
ною нормою. Фільм розпові
дає, як на ділі здійснюється 
це почесне і відповідальне 
завдання.

Кадри нового фільму даюгг. 
широку і яскраву панораму 
гарячих буднів сільських тру
дівників.

(РАТАУ).

ЦІНОЮ ЖИТТІ!
У колгоспі «Прогресе» 

Дуброзенського району 
був звичайний трудовий 
день, збирали картоплю.

Михайло ДАороз, який 
був на своєму ззичайному 
робочому місці на ком
байні, раптом помітив, як 
по транспортеру рухається 
мегалезий предмет. «Сна
ряд!» — промайнула дум- 
ка-

Щоб запобігти біді, 
Михайло підхопив снаряд 
і пішов з ним до яру. До 
безпечного місця лишали
ся лічені кроки, але вони 
виявилися фатальними; 
снаряд вибухнув...

Вихованець Ленінського 
комсо/лопу Михайло Мо
роз зробив героїчний 
подвиг на мирному полі 
боротьби за «другий хліб». 
Подзиг його навічно зали
шиться в пам’яті земляків 
як приклад виняткової 
мужності і самовідданості.

С. ШАІРКО, 
(кор. ТАРС).

Дубровно.
Вітебської області.

ХВИЛИНА МОВЧАННЯ
НА «МАЛІЙ землі»
ВЕРЕСЕНЬ уже приніс осінню 

прохолоду і шкільні турбо
ти, та й досі живуїь у пам'яіі 
дітей сонячні дні. Особлизо ті, 
котрі подарували найцікавіше— 
зустріч із новим, незвіданим. 
1 спогади ці — найприємніші.

Вони навчаються з різних 
класах і назіть школах. Та піс
ля уроків обов'язкове збираю
ться разом і поспішають до 
піонерської кімнати свого же
ну. Там у них тепер відпові
дальна рсбота: вони готують 
альбом про літній відпочинок. 
Це значить — про свою подо
рож. Ьо найяскравішим спога
дом для членів зведеної піо
нерської дружини жеку № І 
м. Кіровограда стала туристич
на поїздка до міст-героїв Се
вастополя, Керчі, Новоросій
ська та міста Феодосії.
- До походу готувалися зазда

легідь. Так, Костя Ляшенко, 
Вітя Ткаченко і два Володі — 
Кукуленко і Шевелєз цілий рік 
були зайняті у фотогуртку — 
їм доручили зробити фого- 
літопис майбутнього походу. 
Сашко Бабієнко і Таня Качало- 
ьа готувалися стати «лікаря

і

ПІОНЕРСЬКІ 
МАРШРУТИ

ми», Оленка Шишненко — 
«літописцем».

Нині про гюдорож знають 
не тільки шістнадцять школя
рів, котрі влітку йшли маршру
том «Моя Батьківщина—СРСР»; 
Про поїздку в міста, овіяні сла
вою, зони розпозіли в щоден
нику, розповіли своїм одно
класникам, друзям. Про землю, 
котру до останніх краплин 
крезі відстоювали чорномор
ські моряки, про героїчну бо
ротьбу підземного гарнізону— 
аджимушкайських партизанів, 
про штурм Сапун-гори, про 
Вічний вогонь і хвилину мов
чання на «Малій зе ллі». Роз
повідали, бо дза тижні подоро
жі ввійшли в їхнє життя на
завжди. Щирість людей, з яки
ми зустрічалися, історія, перед 
якою хочеться е пошані схили
ти голову, сьогодення відвойо
ваної землі — це і є наша Бать
ківщина. Відтепер це розумін
ня й усвідомлення буде з ними 
завжди,

к. БОРИСЕВИЧ, 
голова ради громадськості 
по сприянню сім’ї та 
школі.

Ііа фсґто: ос«. еони, сліди героїчних боїв па «Малій землі». 
Учасники подорожі в Новоросійську.

Фото К. ЛЯШЕНК4.

Ми часто прощаємо 
молодим їхні помилки, 
мовляв, у них попереду 
ще ціле життя, щоб ви
правити їх, щоб сплатити
людям борги за їхню тур
боту, піклування. І моло
да людина, відчувши 
вседозволеність, ІНОДІ ро
бить помилки, котрих 
^киття потім не проїдає.

Мені, лікареві, не раз 
доводилося зустрічатись 
із молодими матерями-
одиначками, котрі відмов
ляються від немовляти. 
Дитина в такому разі за-
пишається з пологовому 
будинку, маючи замість

теплого слова матері та 
ласки офіційний папірець: 
«Від дитини відмовля
юсь...» Рідше медичні 
працівники передають си
рітку до дитячого будин
ку, а здебільшого тут же, 
в лікарні знаходиться лю
дина, котра, взявши чуже 
немовля на руки, вже не 
може розлучитися з ним. 
Теплоту свого серця, ВІЛЬ
НИЙ час віддає вона цій 
дитині, щоб почутй зго
дом ніжні і вдячні слова: 
мама, тато.

Я завжди замислювався 
над тим, що відчуває ма
ти пізніше, чи згадує вона

А ГРАНІ ДЮРАЛІ

«ВІД доньки
ВІДМОВЛЯЮСЬ...»
свою дитину? Адже па
м’ять — не аркуш папе
ру, на якому можна за
креслити написане.

І ось лист, що цими 
днями прийшов до лікар
ні. Всього лише два роки 
минуло відтоді як ця 
двадцятирічна молода 
жінка відмовилась від ди
тини. Я не буду перепоаі-

дати листа, пропоную йо
го читачам газети, не 
змінивши ні рядка цього 
зойку відчаю:

«Дорогий лікарю, звер
тається до Вас Ковален- 
ко Ганна Федорівна, 1955 
року народження.

Я лсжаЛа у Вас у поло
говому будинку два роки 
тому. Народила донечку,

вона мала родимочку на 
лівій щічці. Я назвала її 
Дюбочкою. Дуже прошу 
Вас. напишіть мені, де 
вона зараз, кому ж вона 
говорить «мама». Ой, ду
же я хочу бачити її. по
вірте мені! У мене серце 
розривається... Що я на
робила, кого ж послуха
ла! Моя донечко, мій бо
лю. моя кров, моя радо
сте, обізвися до мене!

Люди добрі, вірте мені 
що я сивію, коли думаю 
про неї. Скільки треба, я 
заплачу, все віддам, лиш 
верніть мені донечку мою, 
Любочку.

Лікарю, я дуже Вас 
прошу, вишліть хоча б 
фотокартку з неї. Я пишу, 
а сльози, як дощ. котять
ся, повірте мені».

Що відповісти цій мо
лодій жінці? Як зарадити 
її горю? Виправдати чи 
засудити зз легковажність 
вчинку?

Щоб не завдавати їй 
іще болю, я змінив у лис
ті прізвище. Та що з того?

А. КОХАЙ, 
лікар.

м. Олександрія.
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Чемпіони області з 
багатоборства ГПО на 

І призи «Комсомоль
ской правды»:

Л. КОРІ ІЄНА В. КОВЯЗШ В. ПАСЮКОВА В. ТВЕРДОСТУПМ, СІ іРОТА

О. ЗАЄЦЬ О. ГУРОВ \ М ЛАХАУЗОВ О. КОРОЛЬОВА О МИКОЛАЄВІ«)

свое сердце,

МУЗЫКА Вл. МКГУЛИ.

СЛОВА Вл. ЛАЗАРЕВА.

Понеділок-

сынок!

Есть городок на огромной 
планете — 

Пс-н-ю над речкой четыре 
огня. 

Это отсюда Д.1ЯНО 
нА расе веге 

Ты проводила в доро|у 
меня.

Вижу- тебя побледневшей 
и строгой. 

Скорбные руьп и белый 
платок’.' 

Тихо сказала ты мне
на доро:у: 

• Не остуди свое сердце, 
сыпок!»

Я р и я С н:
Тихо река мне тогда 

повторила.
Чв.єгое поле вдали 

повторило 
Веткой береза, качнув, 

повторим;
• Йе остуді* свое сердце, 

сынок!»
Эти слова позабыл я до 

срока.
Сколько промчалось снегов 

и дождей.
Столько я встретил 

іід дальних дорогах 
Добрых людей и недобрых

ЯГ' ’’•И .

С ІІ ОиС,

Все в этом ярзезном мире 
непросто.

Вог уж и мне забелило 
весок.

Вспомнил п «друг 
об.-ккгающе остро;

' Нс остуди свое сердце, 
сыпок!»

Припев:
Тихо река мне опять

повторяет. 
Чистое поле вдали 

повторяет, 
Веткой береза, качнув, 

повторяет: 
«Не остуди свое сердце, 

сынок!»
В (Ибо .’.! лез, 

замерзал я под снегом. 
Еле живой выходил из огня. 
Нот и зажглась запоздалая 

нежность.
Слоено подснежник, н душе 

у меня.
Блудный зной сын, 

твой мальчишка упрямый 
Ходит по 1Вегу и обмотках 

дорог.
Ходят но свезу слова твои, 

мама:
< Нс остуди свое сердце, 

сынок!»
Н р и >1 с в: 

Тихо река мне опять 
повторяет. 

Чистое поле вдали
повторяет,

Веткой береза, качнув, 
повторяет: 

• Не остуди снос сердце, 
сынок!»

7) Наша адреса і телефонії
316050. ГСП Кіровоград 50, ауп Пуначарського, 26. 
Телефони: відпоеідапьнсго секретаря та відділу 
комсомольського імитт«—2-45 35. відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій' 
ськсво-патріотичного виховання та сперту — 2-46-87.

ЬК 197150,

І!) ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Попиііи. 9.10 — К г. Гімнасти
ка. 9.30 — К. г. «в гостях у 
казки». Мультфільм. 10.25—К. г.
• Очевидне — неймовірне». 1125 
— К. т. «Місто на Камі». Док. 
телефільм. 11.30 — К. т. Док. 
телефільм «Ефіопія; минуле і 
теперішнє». 1'1.55 — К. т. А. П. 
’•схов. »Гри сестри». 15.55 — 
Фільм для дітей. «Першокласни
ця». 17.00 — К. г. »Папі сад».
17.30 — К. т. «Дітям про я;і- 
рят». 14.00 — Новини, 18.15 — 
К. т. Народний артист РРФСР 
Е. Хіль виконує пісні А. Остроа- 
ською. 18.50 — К. з. ФільМ-п’н- 
етава «-Розлом». 21.00 — «’lac».
21.30 — К. т. Міжнародний тур 
нір і хокею: збірна СРСР — 
команда ВУА «Цінціннаїі». 
(Прага). Під час перерви —по
зиви.

ДРУГА ПРОГРАМА.' 10.00 — 
К. т. «Наша біографія. Рік 
1967». 11.00 — К т. Новини. 
11.15 — «Поезія». (С Горде* в). 
11.40 — «Шкільний екран». Фі
зика для учнів Г) класе. 12.15— 
К. г. «Під планером Жоні на». 
Звітують трудящі Дніпропетров
ської області. 17.30 — Тележур
нал «Партійне життя*. 18.00 —
• Для гас. учителі*. Навчальні
передачі з фізики. >8.36 — Те
лефільм «ДТСААФ». 19.00 —
К. т. «Вісті». 19.30 — К. т. «Сто
рінки твоочосп» (1. Мнкіїтенко). 
20.00 — Музичний фільм. 20.40— 
*ІІа добрані*: діти!» 2100 — 
«Час». 21.30 — К. т. Фільм «Ко
роль манежу». 22.40 — К. г. 
«Зустрічі з піснею». По закін
ченні — новини.

(50-річ**я змаїання Донбас — 
Кузбас). 19.(10 — К. т, «Вісті».
19.30 — К. т. О. Фсльцмаи. «Хяіі 

■ ітара грає». Вистава. 20.30 — 
Телефільм «Майстри Дим кік
сі кої іграшки». 20.45 — «На 
добраніч, діти!». 21.00 — «Час*.
21.30 — К. т. Продовження ви- 
стави *1 Хай гітара ірае*. В не— 
рерні - к. т. Новини.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 
Новини 9.10 — |(. т. Гімнасти
ка. 9.3’1 — К. т. В. Ланреньої». 
• Розлом». Фільм-внсгава. 14.30— 
К. г. Док. фільм «Буду лісово
дом». 14.50 — «Музей-квартнра 
О. С. Пушкіна». («Мойка. 12»). 
15.35 — К. г. - «Конституція
( РСР — Основний Закон Ра
дянської держави». 16.05 — К. г.* 
«Об’єктив». 16.35 — К т. Кои 
иерт ансамблю пісні і . танцю 
Будячку піонерів м. Мелітопо
ля. 17.00 — «Подвиг». 17.30 — 
К т. «Хлопці справжні» 18.00— 
Новини. 18.15 — К. т «Народна 
зворчісгь». Гелеогляд. 19.00 — 
«Змаїяються трудящі Кемеров
ської області». 19.40 — Опера 
С Гулака-Артемовського «Заіі-т- 
рожеііь за Дунаєм». 21.00 — 
«Час». 21.30 - К. т. Телефільм 
«Особисте щастя». 1 серія. 22.25
— К. т. «Грає лауреат міжна
родних конкурсів' Л. Тимо
фієві». Фі.чьм-кониерт. Но за
кінченні — новини.

ДРУЇД ПРОГРАМА. 10.00 - 
Док. телефільм «Слідами льодо
вої кішці». 10.30 — К. т. «Зу
стрічі з піснею». 11.00 — К. г 
Нояиніі Н.І5 — к. т. «Сторінки 
творчості», (і. Мнкіїтеїіко). Н.45
— К г. Фільм • Король мане
жу». 16.20 — «Обговорюємо нро- 
сьт Конституції СРСР». 16.35— 
«Рубеаі десятої п’ятирічки». 
17.05 — «Бесіда лікаря». 17.15— 
К. г. Концертний іал «Дружні». 
(Виступають митці Таджикиста
ну). 18.00 — Реклама, оголошен
ня. 18.30 — «Шахтарські обрії»

2) ВЕРЕСНЯ
мЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

ііокціііі. 9.10 — К. т. і імнастп- 
і.а. 9.30 — К. т. Мультфільми. 
іО.ОО — К. т. Телефільм «Осо
бисте щастя», і серія. 11.05 — 
К. г. «Клуб ніпоподорожсн». 
14.30'— «Твій труд — твоя висо
та». Док. фільмі*. 15.00 — К. г. 
• Ми знайомимося з природою». 
15.20 — К. т. Фільм-для дітей. 
«Знайді* мене, Льоню». 16.45 — 
К. т. «Наука сьогодні». 17.15 — 
К. т. «Відгукніться, сурмачі». 
18.00 — Новішії. 18.13 — К. т. 
«Веселі нотки». 18.30 — К. т. 
.Міжнародний турнір з хокею: 
збірна ЧССР — збірна СРСР. 
(Прага). В перервах — к. т. 
Чемпіонат світу ) важкої агле- 
інкн. (ФРН), к. т. Тираж 
«Спортлото». 21.30 — «Час».
21.30 — К. т Телефільм «Осо
бисте щастя». 2 серні. 22.40 — 
К. т. «Співає народний артист 
СРС.Р К. Заріпьін». (Рига). По 
закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Док. телефільми. 11.00 — К. г. 
Повний. 11.15 — Концерт кла
сичної музики. 11.40 — «Шкіль
ний екран», історія для учнів 
10 класу. 16.10 — К. г. «Сме
речина» з Сііньогір». Концерт.
16.45 — Для школярів. «Ком
пас». 17.15 — «Щоденник соціа
лістичного змагання». 16.00
К. т. «Палітра». 18.30 — Люби- 
іелям балету. 19.00 — К. т. 
• Вісті». 19.30 — «Сільської-оенч- 
дарський тиждень». Телсогляд.
19.45 — К. т. «Наша біографі-.:.
Рік 1968». 20.45 — К. т. «11а
добраніч, діти'». 21.00 — «Час». 
21.30 — «Композитори України». 
(Народник артист СРСР Г. Май- 
борода). 22.30 — К. т. Міжна
родні змагання з художньої 
гімнастики. По закінчсііііні — 
к. т. Ііовинн.

22 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новіш::. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.33 — К. т. «Відгу: иітьс-.і, 
сурмач:!». 10.15 — К. т. Теле
фільм «Особисте щасія». 2 се
рія. 11.25 — К. т. «Наша біогра
фі::. Рік 1970-й». 14.30 - К. Т. 
Док. телефільм. 15.05 — К. т 
«Російська мова». 15.35. — Кон
церт. 16.05 — К. т «Шахова 
школа». 16.36 — К. г. «Літера
турні читання», зі. Ссйфулліиа. 
«Лист». 17.00 — К. т. «Вперед, 
хлопчаки!» 18.60 — Повніш. 18.15 
■- К т. »Ми граємо й співаємо» 
'8.30 — К. т. «Бесіди про проект 
Конституції». Передач:: 9.19.00 
- К. г. До 60-річчя Великого 
Жовтня. Радянська Білорусія. 
В передачі бере участь канди
дат в члени Політбюро UK 
КПРС. иерігіїй секретар ЦК 
Компартії Білорусії П. М. Иа- 
шеров. 21.00 — «Час». 21.30 — 
К т. Телефільм «Особисте іпас-

Газета виходить

«МОЛОДО ґ! КОММУНАР» - 
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ля». З серія. 22.40 — К. г. Чем
піонат Європи з-баскетболу: чо
ловіки. Півфінал. (Бельгія). По 
закінченні — новії ш.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.06 - 
Для дітей. «Весела подорож». 
11.00 — К. т. Новини. 11.15 — 
Док. телефілєм «Головне — 
-.■кість», 11.25 — «Композитори 
України». (Народний артист 
СРСР Г. Маііборода). 16.35 — 
'Золоті зірки України». Кігю- 
иаріїе про бурильника Криво
різькою рудника ім. Комінтер
ну. Героя Соціалістнчнпї Прані 
В. О. Ковнакова. 17,00 — Рес
публіканські: фі р.іко-маїематнч- 
на школа. 17.30 — К. т. Для ді
тей. «Зелений иогпик». 18.00 — 
Реклама, оголошення. 18.30 — 
К. т. «Народі:;: творчість». 
(Львівський самодіяльний ан
самбль танцю «Дружба»). 19.00 
-- К. г. «Вісті». 19.30 — К. і. 
Е. Скріб. «Склянка води». Ви
става. 20.-15 — «На добоапіч. ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.30 — К. т. 
Продовження вистави «Склянка 
води». Під час перерин — К. т. 
Новішії.

23 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. <1.00 — 

Пошити. 9.10 -- К. г. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. «Веселі старти». 
10.15 — К. т Телефільм «Осо
бисте щастя». З сепія. 11.25 — 
К. т. «Господарі лісів». Док. те
лефільм. І ЕЗО — К. т. «Знання— 
народу». Док. фільм. 14.55 — 
К. т. «Поезія Е. Мсжелайтіса».
15.25 — К. т. Фільм для дітей. 
«Нерозлучні друзі». 16.40—К. т. 
«Москва і москвичі». 17.ПІ — 
К. т. «Книгарня». 19.00 — По
лини. IS. 15 — К. г. Мультфільм.
18.25 — К. т. Док. телефільм. 
«.’Хлопчачі комісари». 19.15 — 
К. т. Фільм-копцсрт «Зеленими 
просторами». 19.45 — К. т. «Сб- 
юворюсмо проект Конституції 
СРСГ». 20.(10 — К. т. «Наша 
Cioi paiphi. Рік 1071-й». 21.00 — 
«Час». 21.30 — К. т. Телефільм 
«Особисіс щастя». 4 серія. 22.40 
— К. г. «Мелодії і ріп ми зару
біжної естради». По закінчен
ні — новини.

ДРУГ,А ПРОГРАМА. 10.00 — 
К. т. »Наша біографія. Рік 
1968». 11.00 — К. т. Новини.
11.15 — «Галузі.: цосьід. пробле
ми». 16.30 — «Кубок надій». 
Дитячі спортивні змаїання. 17.00
— «Екран молодих». «Господарі 
іе.илі». 17.30 —' «(.карби наро
ду». 18.00 — К. т. «Вісті». 18.30
— К. т. Ill і|іесгиналі> молоді 
Україні!, присвячений 6(>-річчю 
Великого Жовтня. 20.45 — К. г. 
«На добраніч ціпі!» 21.00 — 
«Час». 21.30 — Фільм «Вони бу
ли першими»-. По закінченні —

т. Новини.

18.00 — К. т. Чемчіонат СРСР S 
футболу: ЦСКА — «Динамо»
(Київ). У перерві — новини'. 
19.45 — К. т. Тираж «Спортло
то:’. 19.55 — К. т. «Артлото».
21.00 — «Час». 21.30 — К. т. Те
лефільм «Особисте щастя». 5 сС^- 
ріп. 22.40 — К. т. Концерт ар
тистів Державного академічного 
Великого театру СРСР. 23.15 -5* 
К. г. Чемпіонат Єкрсіііі з бис,- 
кегболу. Чоловіки. Фінал. (Бель
гія). По .закіїіьеі ні — иоицни.'

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 -« 
Док. телефільм :іро машинобу
дівників. 10.35 — «Рицар рево
люції». (Ф. Е. Д ісржіїисьііийК. 
І і.00 — Повний. 11.15 — К. Т- 
І’ідсофільм «Хліб України»' 
12.15 — К. т. «Хвала рукам, іцо 
чахнуть хлібом». (Коїщсрт-ні- 
таиня тиупівникам села респуб
ліки). 13.25 — К. т. Завтра —* 
День машинобудівника. «Суботі» 
ній репортаж». 14.30—♦ Мальок; 
пича Україна». 15.00 — К. т. 
«Наша біографія. Рік !969»\ 
16 00 — Кіііопрогнама. 17.30 -* 
К. т. «Вісті*. 18.00 — К, т. Фс£* 
іиналь молоді України, присип; 
•іений 60-річчю Великого Жовт
ня. 20.00 — Танцює народна 
артистка СРСР В Калиновська. 
20.45 — «На добраніч, діти!»*, 
21.00 — «Час». 21.30 - Кінонро; 
і рама «У світі цікавого». 22.05^7 
Футбольний огляд. По закінчен
ні — к. т. Новини.

25 ВЕРЕСНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА 9.00 -р 
Новини. 9.10 -• К. т. Гімиаі ги; 
і-а для дітей. 9.39 — К т. «■ в»у'- 
ліі.'іьі.ик». 10.0.) — К т. «Служу 
Радянському Союіу». 11.00 
К. т. Телефільм «Особисте оіасг 
то». 5 серія. 12.10 — К. т. Док. 
телефільм. 12.30 — К т. «і’і.чь- 
ська юдина». 13.30 — Фільм 
«Біли озера». 1 серія. '5.20 — 
К. т. «Музичний кіоск». 15.50 .-у- 
К. т. Сьогодні — День мапіин*)- 
будівііика. Виступ міністра важ
кого і транспортного машиїїиб^е—' 
лупання СРСР В. Ф. Жталіиа. 
10.65 — К. т. Mvi.i’H.a прої рамр 
до Дня машинобудівника. Ні.55 
— К. т. «Міжнародна панорама».
17.25 — К. т. Док. телефільм 
♦ П’ять дні'! і однії ранок». 18.60 
—і Новини. 18.15 — К. т. Мульт
фільм ‘«Гран.’ моя сопілочко»*.
18.25 — К. т. Телефільм «Грі); 
мадська дія і;.вість». 19.15
К. т.’«ОбгоТЬоіоєчо проект Кон
ституції СРСР». 19.50 — К V. 
«Піснл-77» . .20.00 — К. т. «Клуб 
кіноііодорожгн». 21.00 — •Чвс»'. 
21.30 — К. т. «Кіпопанорама». 
22.-15 — К. т. Чемпіонат світу з 
важкої атлетики. (ФРН). По за
кінченні — новини.

24 ВЕРЕСНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.10 - К т. Гімнастг- 
і.з. 9.30 — К. т. «Виставка Бу- 
раііно». 10.00 — к. г. «Для вас. 
батьки». Відповіді из листи. 
10.30 — «Ранкова пошта». II.он 
— К. т. Телефільм «Особисте 
шастя». -1 серія 12.05 — К. т. 
«Це пн можете». Конкурс піша- 
хідпиіііз. 12.55 — к т. «Люди
на. Земля Всесвіт». 14.35— К т. 
«R гостях v казки» 15.20—К. т. 
•Здоров’я». 16.05 — К т. Гслс 
журнал «Сііівдрукність». 16.30 
—* К. т. «У свіїі тварин». 17.30— 
К. т. Док. те ісфілі.м « Гам, де 
Полі а зустрічається з Окою».

ДРУГА ПРОГРАМА. 13.35 
Сьогодні — День мзпшиобудіи- 
і'ика. «Змагаються гннрці ма,- 
іініі: Харківщини'!. 1-1.05 — К. г. 
Для дітей «Знай, люби, бере
жи». 1-1.35 — «(лапа солдат
ська» 15.20 — К. т. «Під пра
пором Жовтня». Звітують тру
дящі Хмельницької області. В 
передвчі бере участь неіипий 
секретар Хмельницького обкому 
Компартії Уксіаїпи Т. Г. Лісо
вий. 16.55 — К т ії! фестиваль 
молоді України. присвячсіца^ 
f-0-річчіо Великого Жовтня. 19.03 
— 1(. т. «Вісті». 19.3(1 — «Обгін 
горюємо проект Конституції 
СРСР». 19.45 — К т. «Знайом
ство зблизька». (Творчий вечір 
кіноактриси А. Лефіїй). 20.45— 
«На добраніч, літи!». 21.00 ‘г1 
«Час». 21.30 — Фільм «Новень
ка». Но закінченні — к. т. І«О- 
вини. >
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