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ОРГАН КІРОаОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ АКСМУ

ЗАВІСА
СВЯТА
ПІДНЯТА

Минулої суботи осінній Кіро
воград оозцвів барвистим роз
маїттям прапорів, щасливих 
усмішок, квітів, національних 
костюмів. У строгій шерензі 
біля величного монумента 
«Слави» завмерли учасники 
VIII свята театрального мис
тецтва на Кіровоградщині, яке 
відкрив начальник обласного 
відділу культури М. І. Сиченко.

Сонячно просурмили фанфа
ри. І ось на проспекті Правди 
з’явилась незвичайна колона 
прапороносців, музикантів, ар
тистів професіональних колек
тивів і учасників художньої са
модіяльності. На цей раз ім
провізованою сценою для них 
стали кузови вантажних авто, 
на яких кіровоградські /литці 
відтворили фрагменти вистав 
«Кришталевий черевичок» 
(студенти Кіровоградського 
педінституту). «Івасик-Телєсик» 
(Кіровоградський ляльковий 
театр), «Вдови» (народний те
атр Палацу культури імені 
Жовтня), «Сорочинсьиа ярмар
ки» (український музично-дра
матичний театр ім. М. Л. Кро- 
пивницького) та інші.

(Див. 2-у стор.).

ВРОЖАЄВІ ЦУКРИСТИХ — 
КОМСОМОЛЬСЬКУ 
ГАРАНТІЮ

■ ■ОЧНІІ ямгіільців - 
■■ ся максимального 
продукції з кожного 
посівів 1 _ 
знайшов палкий відгук у всіх 
трудівників, ордена Трудового 
Червоного Прапора Другого 
імені Петровського цукрокомбі- 
пату. Колектив комбінату взяв 
підвищені соціалістичні зобо
в’язання по прийманню, збері- 

переробні 
цукрис-

добити- 
виходу 
гектара 

цукрових буряків —

кііішо і своєчасній 
цьогорічного врожаю 
тих. Ремонт заводу було за
вершено достроково.
тонн коренів одночасно збері- 
іатнмуться вперше із застосу
ванням активної вентиляції.

8 тисяч

СЕРЦЕ, 
ВІДДАНЕ 
ДІТЯМ

Людина великого серця, 
вдумливий дослідник ди
тячої душі, чуйний настав
ник молоді — таким зали
шився в нашій пам’яті 
член-кореспондент Акаде
мії педагогічних наук 
СРСР, Заслужений вчитель 
Української РСР, Герой 
Соціалістичної Праці В. О. 
Су.хомлинський. Поклавши 
в основу своєї творчості 
/марксистсько - ленінське 
вчення, він розробив 
струнку, цілісну систему 
теорії і практики навчання 
і виховання учнів, охопив
ши всі сторони ДІЯЛЬНОСТІ 
загальноосвітньої школи.

22 вересня в київському 
державному педагогічно
му інституті імені О. М. 
Горького відбулось уро
чисте засідання, пр-ісзя- 
чене 60-річчю з дня на
родження В. О. Сухомлип- 
ського. В ньому взяли 
участь вчителі і представ
ники громадськості столи
ці України, гості з Кірово- 
градщини.

Засідання відкрив пер
ший заступник міністра 
освіти УЯСР М. В. Фомен- 
ко, Доповідь зробив го
лова педагогічного това
риства України, директор 
науково-дослідного Інсти
туту педагогіки УЕСР 
М. Д. Ярмаченко.

Про вклад В. О. Сухо- 
млинського в радянську 
педагогічну науку говори
ли начальник управління 
шкіл /Міністерства освіти 
республіки Є. С. Берез
няк, директор Богданів- 
ської середньої школи 
імені В. І. Леніна на Кіро- 
воградщині, Герой Соціа
лістичної Праці І. Г. Тка- 
ченко, директор науково- 
дослідного інституту пси
хології УРСР В. І. Войтко, 
організатор позакласної 
роботи Павлиської серед
ньої школи імені В. О. Су- 
хомлинського Т. Г. Федо
рові.

(РАТАУ),

Середньодобова продуктивність 
заводу буде збільшена проти 
планового завдання на 150 
тонн. За рахунок цього сезон 
переробки коренів скоротиться 
па 8 діб.

Актнвиу участь у виконанні 
соціалістичних зобов’яза’нь бе

руть комсомольці підприємства неї о доочищеная, чимала за 
Гіо-ударному трудяться в ці 
дні відбірник проб Тетяна Ліс- 
і.ова, лаборант Валентина По- 
тапенко. Дівчата прискіпливо 
слідкують за якістю відбору 
проб, вчасно відправляють ма
шини, навантажені коренями,

ДОРОГА до поля
ДЛЯ МИКОЛИ ОРЛОВА 

НЕ БУЛО ПРОБЛЕМИ 
ПРИ ВИБОРІ ПРОФЕСІЇ. 
ВІДРАЗУ Ж ПІСЛЯ ЗА- 
КІНЧЕННЯ 8 КЛАСІВ ВІН 
ПОДАВ ДОКУМЕНТИ ДО 
НОВГОРОДКІВСЬ КОГО 
СІЛЬСЬКОГО ПРОФЕСІЙ
НО-ТЕХНІЧНОГО УЧИЛИ
ЩА № 6. КОМСОРГ ГРУ
ПИ, ВІДМІННИК НАВЧАН
НЯ, МИКОЛА СТАРАННО 
ОВОЛОДІВАЄ СПЕЦІАЛЬ
НІСТЮ МЕХАНІЗАТОРА 
ШИРОКОГО ПРОФІЛЮ.

ЦІ ЧЕТВЕРО НОГО РО
ВЕСНИКІВ ПІЗНАЮТЬ 
СЕКРЕТИ МАЙБУТНЬОГО 
ФАХУ. ВИБРАВШИ ДО
РОГУ ДО БАТЬКІВСЬКО
ГО ПОЛЯ.

ла кагатне поле. Тут же, па 
приймальному пункті, створено 
тимчасовий ко’мсом ол ьс ькн її
пост якості. Його очолила член 
комітету комсомолу заводу Га
лина Тищенко. В тому, що бу
ряки надходять па підприєм
ство якісні, пе погребують руч 

слуга техніка-хіміка комсомол
ки Лелеківського буряконувк- 
•;у Люби Кравченко. І хоча по
тік цінної сировини з иершщх 
днів сезону досить великі;!!, 
все ж неякісних коренів Любов 
Кравченко не пропускає.

НА ФОТО: МИКОЛА ОРЛОВ. ВНИЗУ 
СЕРПИ СЛАВНЕВСЬКИИ, ПЕТРО Г2. 
ПАНЧЕНКО. ВІКТОР ТУЛЯНЦЕВ Е.. -
МАЙСТЕРНІ. Фото В. ГРИБА.

Змагання за високі темпи на 
всьому потоці переробки цук
рових буряків нового урожаю 
між молодими трудівниками 
комбінату наростає На кагат
ному полі, наприклад, вони до
биваються щозмінного виробіт
ку 120 і більше процентів. Рів
няються у трудовому супер
ництві тут па операторів буря- 
і-овклада.іьної машини Сергія 
Глушина, Костянтина Папазо- 
па, Олексія Усатснка. Хлопці 
приймають по 360—400 гонл 
коренів за зміну при нормі 350.

Комітет комсомолу комбіна 
і у для переможців соціалістич 
ного змагання встановив пере
хідний вимпел. Змагання наби
рає розмаху.

Н. КОРОВІНА, 
перший секретар Олек- „ 
сандрівського райкому 
комсомолу.

---- ’.Z'J (ЗЛІВА НАПРАВО) — 
о' ГОЛОВАНОВ, ВОЛОДИМИР 
НА ЗАНЯТТЯХ У НАВЧАЛЬНІЙ

РАХУНОК
ВЕДУТЬ
УМІЛЬЦІ

Як ніколи плідно дбають про 
зростання ефективності вироб
ництва у рік ювілею комсомо
лу раціоналізатори Бобринець 
кої райсільгосптехніки. Впро
ваджено оецпропозиції кожно
го другого з них. Творчий по
шук умільців приніс об’єднан
ню 16 тисяч карбованців еко
номії.

Поважають у колективі ком
сомольців Володимира Пули- 
ківського та Василя Фещука. 
Хлопці сконструювали оригі
нальну установку для згинання 
труб різного діаметра. Раніше 
це робили вручну. Економіч
ний ефект від впровадження 
установки склав 480 карбован
ців. Пройшла випробування 
вже й друга раціоналізатор
ська пропозиція В. Пуликів- 
ського — вакууммийний апа
рат для тваринницьких ферм. 
Річна економія від впровад
ження винаходу становитиме 
300 карбованців.

Володимира занесено на 
Дошку пошани райсільгосптех
ніки, йому за рішенням адмі
ністрації, Партійної, профспіл
кової і комсомольської органі
зацій винесено подяку на за 
гальних виробничих зборах.

Своїм раціоналізаторська 
досвідом молодий робітник 
охоче ділиться з товаришами 
по праці.

П. ВИШНЕВЕЦЬКИЙ, 
виконроб лінійно-монтаж
ної ремонтної дільниці 
Бобринецької райсільгосп- 
техніки.



„Молодиі жоагувглрЗ стор

> ЗУСТРІЧ ДЛЯ ТЕБЕ

НА центральній вулиці 
Канемо — приміщен

ня середньої школи. По
гоном пливуть туди що
ранку учні. Довгий то, у 
десять років, шлях. До 
світла, до знань.

І щороку, коли ходить 
землею червень, запаш
ний, барвистий, відбуває
ться наче й непримітна, 
але радісна подія — ви
пуск десятикласників.* їм, 
комсомольцям, вручають 
атестати. Перед ними, ще 
юними й недосвідченими, 
постають шляхи у велике 
й цікаве життя Вітчизни. 
Який з них вибрати? їм у 

цьому допомагають їхні 
добрі й вірні друзі — вчи
телі. До них приходять 
інженери і агрономи, 
зв’язківці і лікарі, пере
довики колгоспу, щоб 
розповісти про свої про
фесії. Особливо люблять 
діти, коли візит наносить 

■їм кращий механізатор 
місцевого колгоспу Павло 
Олександрович Григорчук. 
У колі учнів — він свій. З 
ним завжди легко й ціка
во.

Приходить він із кличем 
іти з поле. Вітчизні по
трібні і робітники, І 8ОЇНИ, 
але потрібні й хлібороби. 
Доглянута, оброблена 
земля дарує людям деда
лі щедріші врожаї. І оді, 
коли він уперше вів ком
байн, урожай пшениці з 
гектара в 25 центнерів 
був рекордним. А тепер 
п ятдесят не межа. Сіль
ське господарство зігріте 
турботами партії. Ще ж 
так недавно в пслі були 
колісні ХТЗ, комбайни 
«Комунар», а нині грим
лять богатирі Т-150, «Ко
лоси» і «Ниви».

ЙОГО слухають, затаму
вавши подих. А скін

чить — зливою запитання. 
Іноді й зовсім несподі
вані:

— Павле Олександрови
чу! Ми знаємо — нас наго
родили орденом Трудового 
Червоного Прапора, юві
лейною Ленінською ме
даллю, бронзовою- медал
лю Ьиставкн досягнень 
народного господарства, 
багатьма грамотами, вам 
присвоїли звання відмін
ника соціалістичного зма
гання, преміювали мото
циклом. радіолою, вас 
відзначили цінними пода
рунками. Заробіток у вас 
великий. Скажіть відвер
то, ви працюєте заради 
слави, подарунків, гро
шей?

— На відверте запитан
ня — відверта й відповідь. 
>1 дуже радію урядовим 
нагородам. Радію і пре
міям, .задоволений заробіт
ком. Ного завжди виста
чає, щоб у сім'ї був доста
ток. А якщо говорити Про 
славу, то вона у нас не 
просто слава, а трудова 
слава. Вдумайтесь у це 
слово — трудова... Відвер
то кажу, що коли жнивую, 
то не думаю про нагороди 
і премії. Зрозумійте мої 
почуття. Ось Вітчизна да
ла мені в руки машину. 
Мої друзі в складній бо
ротьбі виростили врожап. 
На мене під час жінці — 
це не перебільшення — 
дивиться не тільки село, а 
вся держава. Чи маю я 
право працювати як-не
будь? Чи маю я право за
губити хоч одну зернину? 
Скажу відверто й про ін
ше. Не відразу, а з роками 
виробилось у мене почут
тя господаря наших піїв. 
почуття відповідальності. 
І ще одне. Коли кінчаю
ться жнива, коли я підби
раю останній валок, мене 
сповнює радість, що не
дарма були і втома, і не
доспані ночі...

— Павле Олександрови
чу! Вам часто дають но
вий комбайн?

— Кував, що іі дають. 
Останнім вже сьомий се
зон збираю хліб.

— Чому у вас щороку 
такі високі намолоти — 
но десять, по одинадцять 
тисяч центнерів?

— Мабуть, тому, що бе
режу кожну зернину.

— Павле Олександрови
чу! Що ви думаєте про 
подвиг? Ви ж не заперечи
те, що подвиги можливі, 
скажімо, в підкоренні кос
мосу, па будівництві 
ВЛМу, а тут, куди кличете 
ви,—лиш звичайна праця!

— О, ні! Заперечу. Міс
це для подвигу є й тут. Я 
вам наводив цифри: 25 
центнерів, 50. А вже є й 
90. Недалеко той день, ко
ли хлібороби виборюва
тимуть і по 100 і по 150 
центнерів пшениці з гек
тара. Хіба то не буде 
подвиг?

«Ми, комуністи, пишай
мося нашою молоддю. Не 
тисячі і навіть не мільйо
ни, а десятки мільйонів 
юнаків і дівчат нашої краї
ни зв'язують свою долю з 
комсомолом. Для багатьох 
мільйонів радянських лю
дей комсомол став не- 
від.’ємною частиною біо
графії, а для нашої Бать
ківщини — уособленням її 
вічної молодості».

Це слова Леоніда Ілліча 
Брежнєва. Велику увагу 
приділив XXV з’їзд КПРС 
питанням виховання моло
ді. Та це й закономірно, 
адже молодь—ьаше май
бутнє.
ПАРТІЙНА організація, 
■■ правління колгоспу 
імені Леніна багато роб
лять, щоб наші учні вли
валися в трудовий колек
тив. Ось ви нещодавно 
одержали нову чудову 
школу. Є тут і тир, і 
спортзал. У господарстві 
працює чимало молодих 
людей... Я один із настав
ників молоді. І ось фак
ти. ■ Чотирнадцять юнаків 
торік, закінчивши серед
ню школу, отримали по
свідчення тракториста і 
прийшли у тракторні 
бригади. Цього року а 
нашому збиральному за
гоні працювало шість 
комбайнів. І помічниками 
були молоді хлопці. Доб
ра наша зміна.

Мені не раз доводилось 
бути свідком виявлення 
поваги до Павла Олександ
ровича і з боку дорослих. 
Нуки у нього золоті. Цо 
про нього з повним пра
вом можна сказати: май
стер, умілець. Він може 
відремонтувати і годинник, 
і телевізор. Для нього не
має секретів чи перепон і 
в найхимернішій схемі. Та 
не о цьому суть, а о ін
шому — все своє вміння 
він віддає колгоспній тех
ніці, Таке ставлення до 
неї ГІзвло Олександрович 
прищеплює й молодим.

Отакий він у роботі. Від
ремонтував свій комбайн 
так, що комісія одностай
но поставила йому за це 
оцінку «відмінно». Бо 
знає Павло Олександро
вич усі марки тракторів і 
комбайнів, може повести 
будь-яку машину.

Не випадково Павла 
Олександровича тричі 
обирають депутатом сіль
ської Ради. На минулій 
районній парткоьференції 
комуністи обрали його 
членом райкому. Бути ко
муністом, депутатом — 
велика честь і відпові
дальність.

Цього літа у батька і си
на були завдання — зі
брати врожай -з 220 гек
тарів і намолотити 7500 
центнерів зерна. Насправ
ді ж із 323-гектарної пло
щі вони намолотили по
над 11 тисяч центнерів.

Осіннього світанку кро
кують поруч батько і син. 
Хода некваплива, впевне
на, хода господаря. На 
буряковому полі їх чекає 
потужний КС 6. їм іще не
обхідно зібрати цукристі 
ьа 180 гектарах. Таке зо
бов'язання взяли Григор- 
чуки — хлібороби, шано
вані в селі люди, вірні си
ни нашої Вітчизни.

Микола СТОЯН.
Колгосп імені Леніна 
1Іозомиргородського 
району.

ЗАВІСА 
СВЯТА 
ПІДНЯТА

(Закінчення 
Поч. на 1-й стор.).

Мітинг, присвячений 
відкриттю обласного теат
рального мистецтва, роз-

З ПОЧАТКОМ вересня 
добровеличкізські по

ля, сади, токи, ферми на
повнилися не притаман
ними їм барвами і розмо
вами—студентськими: по
над 200 вихованців Кіро
воградського інституту 
сільськогосподзрськ ого 
машинобудування «окупу
вали» сім колгоспів райо
ну, які на цілий місяць 
стали їм рід
ною домів
кою. Повинні 
були б ста
ти, скажемо^ 
так, бо на
справді не в 
кожному гос- 
п о дар с т в і 
створили умо
ви, про які б 
можна було 
сказати: май
же як удома. 

Звичайно, сту
денти при
їхали допо
магати селу, а 
не відпочивати. Приїхали 
тимчасово. Однак від то
го, як їх приймають, чи 
вчасно забезпечують ро
ботою, чи організовано 
проходить і робочий день,, 
і час після роботи, зале
жить віддача кожного 
кісміаця на ударних ділян
ках колгоспів. Цей місяць 
для студентства — про
довження третього трудо
вого семестру. А семестр, 
як відомо, не лише праця, 
але й громадська робота, 
активний відпочинок. От
же, поняття «віддача», ма
буть, включає з себе і хо
рошу роботу, і виступи 
агіткультбригади, і читан 
ня лекцій, і... Та хіба мало 
різноманітних заходів, які 
під силу студентському 
колективові у третьому 
трудовому? Об’єм віддачі 
кожного колективу зале
жить не тільки вуд умов, 
створених керівництвом 
колгоспу, але й від са
мого студентського ко
лективу, від його вміння 
прозести цей місяць 
справді корисно. Для се
бе, для держави, для кол
госпників, що працюють 
поряд. Ми побували у 
дзох студентських колек
тивах. Один працює в 
колгоспі імені Карпа 
Маркса, другий — « кол
госпі імені Горького. 

почазея на площі Кірова. 
Про трудові і таорчі здо
бутки трудівників області, 
про Тиждень свята теат
рального мистецтва, при
урочений річниці нової 
Конституції СРСР і 60-річ- 
чю Ленінського комсомо
лу, розповіла у своєму 
виступі голова оргкоміте
ту, заступник голови обл
виконкому Є. М. Чаба
ненко.

Перший секретар Кіро
воградського обкому

в гостях 
У ОПТИМІСТІВ

— Розказати про на
ших студентів? — перепи
тав голова колгоспу імені 
Карла Маркса К. А- Бі- 
лнк. — Багато ще немає 
чоіо говорити, бо ж тіль
ки тиждень минув, як во
ни у «ас, але загальне

Семестр третій, ф 
трудовий

СТУДЕНТ
У КОЛГОСПІ...

— - - —

враження скажу: хороші 
студенти. Працьовиті, ве
селі. Спортсмени. Дівчата
ми на току не нахваляться. 
Семеро їх там, але робо
ту чималу виконують. 
Хлопці працюють в основ
ному з саду. Щодня ма
шину фруктів відправля
ють. Це 18—20 центнерів.

До роамони 'підключає
ться ватажок колгоспної 
комсомолі! Василь Мамде- 
бура:

— Я кожного дня у них 
буваю. Приніс м’яч, шахи, 
шашки. Свіжі газети що
дня у студентів. Я теж 
скажу: хороші хлопці і 
дівчата...

— От тільки б. — під
тримує розмову голова 
колгоспу, — виступили б 
вони перед нашими кол
госпниками з концертом, 
хоч невеликим. Може б, 
яку лекцію прочитали.

— Готуються, Кузьма 
Андрійович, — говорінь 
Василь Мандебура, — 
зробити вечір для нашої 
молоді \ клубі. Я вже їм 
дозволив користуватися 
музичними інструментами, 
що у нас є Так що скоро 
вечір буде.

Залишали кабінет голо
ви колгоспу, чесно кажу
чи. деякою недовірою ДО 
почуіого. В'Є добре. Сту
дент не? і 5 іЮІЬ НІЯКИХ 

ЛКСМУ О. О. Скічко, зо
крема, сказав на мітингу.

— Сьогодні в обласіі 
працює більше 700 дра
матичних гуртків, що охоп
люють помад Ю тисяч 
аматорів театрального
мистецтва, більшість із 
них — молодь. В числі 
кращих сільських самоді
яльних можна назвати 
колективи Іванівського
сільського Будинку куль
тури Новоукраїнського
району і Катеринівського 

претензій. До студентів 
теж — ніяких претензій, 
.інше побажання. Розвіяти 
цю непевність могли самі 
студенти. А їх " (правда, 
лише дівчат) ми скоро по
бачили. Пообідавши, воїш 
відпочивали біля колгосп
ної їдальні. Розговорили
ся. Як їм живеться? Доб
ре. Житло, звичайно,, не 
міське, але нормальне. 
Щоб не мерзли, колгосп 
виділив електронні рівач 
на дівчачу кімнату.

Хлопці розповідали про 
свою організацію праці, 
навіть про першу раціона
лізаторську пропозицію, 
про соціалістичне змаган
ня. яке першого ж трудо
вого дня розгорнулося МІЖ 
трьома утвореними брніа- 
дами. У передовиках весь 
час трималися хлопці Во
лоді Макатьора. (Воші ро
били ремонт на колгоспній 
фермі і вп'ятьох за день 
.майже вдвічі перевикону
вали задане).

— Нічого, — пообіцяв 
Володимир, — до кіоця 
дня далеко. Позмагаємось!

ВИ — НАМ, А МИ...
У колгоспі імені Горько

го працюють 53 кісмівці, 
тобто вдвічі більше, ніж у 
будь-якому пішому. Три 
групи з другою та третьо
го курсів. Умові: їхньої 
роботи і відпочинку дещо 
ВІДМІННІ ВІД умов ЖИіТЯ 
групи, про яку йшлося 
вище.

— Все ніби для них зро
били, — дивувався секре
тар партійної організації 
колгоспу 1. 3. Кубзль- 
ськии, кили ми повідоми
ли йому претензії студен
тів. — Я майже кожного 
дня буваю у Макарові, де 
живуть студент, з викла
дачами бачимося щодня. 
Ніхто ніяких претензій не 
пред’являв.

Можна зрозуміти Івана 
Захаровича, адже студен
ти виклали другому сек
ретареві Добровсличків- 
ського райкому ЛКСМУ 
та кореспондентові те. чо
му можна було б заради
ти протягом короткого ча
су. Ось ці «незначні пре
тензії*: па 53 кісмівці — 
трохи більше 20 тарілок, 
ложок, кухликів, отож 
черга в їдальні, неодно
часний внїід па роботу і 
від’їзд з обідуі двері у 
дівчачій кімнаті не при
криваються. а гачка обі
цяють зробити вже протя
гом тижня; на 53 — два 

сільського Будинку куль
тури Долинського район- 
та інші.

60-річчю комсомолу бу. 
ла присвячена 19 театраль
на весна, на якій показа
ли цікаві роботи колект^^ 
ви самодіяльних нарОдИик 
театрів Світловодського і 
Маловисківського район
них Будинків культуру 
Новоукраїнського Будни' 
к/ культури «Ювілейний» 
те інші.

Схвильовано і піднесе
но прозвучали виступи 
заслуженого артиста УРСР 
М. О. Донця, директора 
Кіровоградського театру 
ім. М. Л. Кропивницького 
С. 1- Чорноморченко, ар- 
тиста неродного театру 
Палацу культури ім. Жовт
ня М. Калкіна,

Після мітингу вулиця 
Леніна заграла веселкою 
святкової колони. Біля по
стамента пам’ятника М. Л. 
Кропивницькому крильно 
стишились прапори. Квіти 
до підніжжя поклали 
представники партійних і 
громадських організацій, 
діячі культури, шануваль
ники театрального мисф 
тецтва.

Завіса тижневого свята 
театрального мистецтва 
на Кіровоградщині під
нята.

В. ГОНЧАРЕНКО.
На знімку: учасни

ки театрального свята на 
площі ім. Кірова.

Фото В. ГРИБА.

рукомийники (уявіть, що 
робиться біля них вран
ці); немає де взяти теплої 
води і ніде помитися, це, 
так би мовити, побутові 
проблеми. А ось вщіоіь 
ничі;

— .Часто буває, — гово
рить'Валерій подреза, що 
працює на току, — іс за- 
ОезГЮ'-іуЮіЬ РОООТОЮ. гісі- 
приклад, одного разу, ми 
вчотирьох за день наван
тажили лише дві машини. 
Та вії нас ще и накричали, 
що погано працюємо. Д 
хіба ж мн винні?

Дівчата на городі:
— Наш робочий день * 

кінчається звичайно піз
ніше, ніж треба, оо роїю- 
іа пізніше починаєтеся, 
обід розтягується на дві, 
а ти и більше годин, бу
ває. що сидимо оез Діла, 
і все через нерегулярні 
рейси машин. Рідко хто 
норму денну виконує. Це 
майже неможливо.

— Чим окрім роботи 
займаємося? — питає Лю
ба Ткачук, комсорг групи. 
Поки приїдемо та помне
мося, то висе й дев'ять ГО
ДІ’!.. ідемо в клуб 11,1 тан
ці. Дооре, що хоч клуб 
близько.

У цих студентів питання 
про створення агіткульт
бригади викликало здиву
вання. Коли, мовляв, ще й 
концерти готувати, лкщо* 
весь день — робота.

Таке ж саме здивування 
викликало і запитання 
про комсомольські збори.

— Які збори? — відказа
ла Люба Ткачук. — Хіба 
збереш усіх разом? Та й 
для чого тут збори?

Впадала в око і якась 
байдужість, пасивність, 
безініціативність хлопців 
і дівчат, що приїхали У 
колгосп Імені Горького. А 
їх же у два з половиною 
рази більше, ніж студен
тів у колгоспі імені Карна 
Маркса. Можна було б ці
кавіше лепти.

Студенти гільки стена
ють плечима.

Місяць роботи в колгос
пі — це період тісного 
спілкування студентів з 
житіям села. Підкреслюю, 
тісного. Тобто такого, ко
ли колгоспники добрим 
словом згадують не один 
день своїх помічників, і 
коли у самих студентів 
це випадає з серця цікаво 
й корисно проведений we. 
коли надовго залишаю
ться почуття до кінця 
виконаного обев’язку.

Л. ВАСИЛЕНКО, 
спецкор «Молодо* 
комунара».

Добровеличківськин
. район.



зв «ереелж 1978 року ,,1Ж1олгодкА колхуклр** З стоп.ДО 60-Р1ЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Т Е Л Ь
3. ПРО СІМ’Ю І ЛЮБОВ

И КИГИ і статті Василя 
* Олександровича Су- 

хомлииськоіо цікавлять не 
лише вчителів, працівників 
народної освіти, 
привертають увагу 
ків, молоді, широкої гро
мадськості — сотень ти
сяч людей, які знаходять 
у них відповіді на хви
люючі питання сімейного 
життя, роз яспеніїя бага
тьох педагогічних фактів і 
явищ, корисні поради що
до виховного виливу на 

У багатьох творах 
торкається тонких 
взаємин між бать- 

між батьками і

Воин 
бать-

дітей.
автор 
струн

■ камн, 
дітьми.

и. о. Сухомлинський вба
чав у сім’ї могутній фак
тор виховання, вважав її 
надійною школою форму
вання кращих почуттів — 
любові, сердечності. щи
рості, чуйності. Але для 
цього виховання в сім’ї 
має відповідати певним 
педагогічним вимогам. Це, 
передусім, високе почуття 
громадського обов’язку у 
батьків і відповідна пове
дінка. їх моральна чистота 
і доброзичливе ставлення 
до людей, взаємини між 
батьками, що характери
зуються дружбою, . до
вір’ям І взаєморозумінням. 
Такі стосунки між чолові- 
ном і дружиною, між бать
ком і матір’ю 
педагог вважав 
школою
головним смислом і метою 
сімейного життя.

видатний 
головною 

виховання дітей,

(Закінчення. 
Поч. в №№ 115, 114).

Звертаючись до радян
ської молоді, в. о. Сухо- 
млинський закликав її 
добре готуватися до сі
мейного життя. Юнакам 
він радна: раніше, ніж по
любити а діачині жінку, 
полюби а ній людину; по
важай дівчину, оберігай її 
честь і гідність; дівчина, 
яка тебе приваблює — це 
твоя майбутня дружина, 
мати твоїх дітей, вона по
вторює тебе; раніше ніж 
створювати сім’ю, перевір 
себе, чи готовий ти до 
цього, чи немає в тобі его
їзму, безсердечності, бо 
закоханий в себе не може 
бути здатним на справжнє 
кохання; чи зможеш ти 
забезпечити сім’ю мате
ріально, бо дружина мо
же тривалий час не пра
цювати — вона вихова
тель своїх дітей.
Д ОСЬ деякі поради дів- 

чатам: будь мудра і 
вимоглива в коханії), па
м’ятай, що кохання_— га
ряче почуті я, але волода
рем над ним повинен бути 
розум; ти — майбутня ма
ти, природою і суспіль
ством па тебе покладена 
величезна відповідаль
ність; не забувай, що твоя 
мудрість, витриманість і 
ВИМОГЛИВІСТЬ — головні 
вихователі юності, там, де 
є суворість і вимогливість 
жінки — дівчини, юнак 
стає справжнім чоловіком. 
Дружба і єдність батьків 
зміцнюють сім'ю, ство
рюють теплі і сердечні 
стосунки. Все житія сім'ї, 
атмосфера, що в ній па

нує, як у дзеркалі, відби
вається в настрої та пове
дінці дитини. По тому, як

дитина \?ебе почуває, по її 
повсякденній поведінці 
можна судити про взаєми
ни між батьками, про їх 
моральне обличчя, про 
стиль життя взагалі. 1 
В. О. Сухом.тинськпи час
то нагадував про-це баїь- 
кам. У стані «Слово до 
батьків», опублікованій в 
газеті «Правда» 5 січня 
1970 року, він писав;

«Бувають такі обстави
ни, коли перед дитиною 

■ наче гостре лезо ноша: во
на у жаху, зсе в ній за
вмирає. іаке почуття пе
реживається в хвилини 
оголення тих інтимних сі
мейних обставин, які ди-
тині хочеться прикрити, 
сховати. Ось чому хоче
ться сказати батькам: 
знайте і пам’ятайте — ді
ти перешивають ваше па
діння, як своє особисте го
ре, сприймають вашу ра
дість, як свою, бережіть 
же дитячу любов до люди
ни. Зміцнюйте віру в лю
дину».

Другий важливий фак
тор сімейного вихованця— 
дружнє ставлення до ди- 
тинк, намагання проникну
ти в її духовний світ, зро
зуміти її і допомогти ор
ганізувати своє,житія, за
довольнити потребу в 
спілкуванні, в повсякден
них відкриттях, 
навколишньої 
Важливо, щоб 
мі ас дорослими 
були емоційно 
ми, щоб дитина 

відчувала батьківську теп- 
• лоту. Тоді вона привчає
ться до красивих стосун-

пізнанні
дійсності, 
відносини

і дітьми 
наснчсин- 
повсякчас

ків між людьми, до готов
ності віддавати тепло і у 
свого серця пішим.
у СВОЇЙ повсякденній 
9 діяльності В. О. Сухо- 

м.іинськнй і сам викори
стовував паГітоиші інстру
менти виховання, щоб лі
пити іаку ж тонку і чут
ливу душу дитини, і за
кликав до цього усіх бать
ків, педагогів, виховате
лів. Він говорив, що ба
гатство духовною життя 
розпочинається гам, де 
благородна думка і високе 
почуття, зливаючись 
єдино, породжують 
ШІ ВЧИНКИ,

Успіх сімейного 
вашім вирішує 
батька і магері до своїх 
батьківських обов’язків, 
бажання бачити в своїй 
дитині повноцінного гро
мадянина, розумну, діяль
ну людину, яка погрібна 
суспільству. В основу сво
го ставлення до вихован
ня днгипи воші, як і вся
кий вихователь, мають по* 
сгавити віру в їх духовні 
скли і можливості, постій
но ВИЯВЛЯТИ РОЗІМІШІЯ 1 
чуйність.

Спостерігаючи за жит
тям сімей, В. О, Сухо- 
млниський відзначав, що 
часто батьки зосереджу
ють свою увагу на бороть
бі з недоліками у поведін
ці дитини, Така одна з 
найбільш поширених по
милок у сімейному вихо
ванні. Суть виховання по
лягає не в усуненні окре
мих 
псині та розвитку 
найкращого в 
Життя вчить, що 
часто здійснюють 
вчинки не і ому, що 
навчили робити, а 
що їх не. ВЧИЛИ, 
внльио вести себе, 
дитину ВЧИТИ доброму 
постійно спиратися

кращі її якості, недоліки 
зникатимуть самі, без спе
ціально спрямованих зу
силь.

Поняття «любов» в. О. 
Сухомлинський розглядає 
різнобічно, в найширшому 
розумінні. Він говорить 1 
про кохання, але більше 
про любов до Батььівщи- 

до батьків, 
її з сімейним

ТЯЖІННЯ
ПАВЛИСЬКЕ

во- 
хоро-

пихо- 
ставлення

недоліків, а в зміц- 
всього 

дитині, 
діти 

погані 
їх так 
тому, 

як пра- 
Колн 

і 
на

іш. до людей 
І пов’язує і 
вихованням,

У любові до людей В. О. 
Сухомлинський вбачає мо
ральну серцевину людини, 
що формується ще з ди
тинства. Бути справжньою 
людиною —• значить від
давати сили своєї душі в 
ім’я того, «щоб в КОЖНІЙ 
людині, з якою ти стика
єшся в житті, залишилось 
щось хороше від тебе від 
твоєї душі».

Панамська- школа зав
жди дбала і нині дбає про 
зростання авторитету 
батьків. У численних бесі
дах і розповідях вчителі 
прагнуть звеличіпн в очах 
дітей пращо батьків, по
казати почесне місце кож
ного ззіих у загальній бо
ротьбі радянського народу 
за комунізм. Багатьма за
собами школа виховує у 
дії єн глибоку любов і по
вагу до Магері. Традицій
ними стали вирощування 
учнями дерев і квітів для 

• матерів, проведення осін
нього свята матері, про
ведення свята бабусі. Ді
ти привчаються робити 
приємне для оточуючих, 
приноси пі їм радість, і цс 
облагороджує їх, виховує 
найкращі почуття.

Сім’я і любов — ці по
няття нерозривні. Любов 
породжує сім'ю, а остан
ня у свою чергу — любов. 
Разом вони виховують 
людину, яка має своїми 
діями, своїм життям при
красити рідну землю. Ба
гато'зробив видатний пе
дагог, щоб звеличити 
сім’ю і любов в ім’я ЛЮ
ДИНИ. 1 наступні покоління 
будуть йому за це вдячні.

А. РОЗЕНБЕРГ, 
доцент Кіровоград
ського педінституту 
імені О. С. Пушкіна.

ПАВЛИШ, Кіровоград
ської області, 22 вересня. 
Сорокатисячного відвіду
вача прийняв сьогодні ме
моріально - педагогічний 
музей В. О. Сухомлинсько- 
го, створення у Гіавли- 
ській середній школі, де 
більше двох десятиріч 
жив і працював видатний 
радянський педагог.

До 60-річчя з дня на
родження В. О. Сухомлии- 
ського музей оновив і 
розширив багато розділів 
експозиції. Тут представ
лені п’ятитомник вибра
них творів ученого, випу
щений недавно видав
ництвом «Радянська шко
ла», зарубіжні видання 
більш як десятьма мова
ми. Відвідувачі вперше 
побачать невеликий авто
мобіль, сівалку, молотар
ку, виготовлені школяра
ми під керівництвом учи
телів. Це не тільки музей
ні експонати. Такою’ са
мою сівалкою третьоклас
ники, як і за життя свого 
наставника, засівають ози
мою пшеницею частину 
пришкільної ділянки, і ста
ранно доглядають у. А 
після збирання діти влаш
товують радісне свято 
першого хліба, на якому 
пригощають вихователів, 
батьків/ колгоспників ,- ко
роваями і пиріжками з 
«свого» зерна.

У трьох залах мурею, 
робочому кабінеті, квар
тирі сім’ї Сухомлинського, 
де одну з-кімнат відведе
но під тисячотомну біб
ліотеку, відтворено твор
чу лабораторію сільсько
го вчителя, який стаз чле- 
ном-кореспондентом Ака
демії педагогічних наук 
СРСР,

(РАТАЙ)

І

ЗЛОЧИННОЮ діяльністю 
неофашистів у міжна

родному масштабі керу
ють західні секретні служ
би, і передусім Центральне 
розвідуеальне управління 
США. Такого висновку ді
йшли французькі журна
лісти Ф. Лоран і Н. Сюгтон 
у книзі «Чорний оркестр», 
що вийшла недавно в па
ризькому видавництві
«Стон».

На основі багатого доку- 
ментального й фактичного 

. матеріалу автогш показу
ють, як ЦРУ. а також 
французька Служба доку
ментації і контррозвідки, 
ніночеТівська ДІНА та Ін
ші офіційні шпигунські ві
домства використовують 
неофашистів для того, щоб 
завдавати з-за рогу уда
рів» по лівих і демократич
них силах. Фашизм, гово
риться в книзі, потрібний 
імперіалістам як випробу
ване знаряддя боротьби 
протп комунізму. В Захід
ній Європі, ураженім гли
бокою соціально-економіч
ною кризою, неофашист
ські групи стають знаряд
дям у рудах реакції, од
ним із засобів для того, 
щоб перешкодити прихо
дові до влади лівих сил. 
Саме в цьому, підкреслює
ться в книзі, полягає суть 
«стратегії напруженості», 
яку міжнародний імперіа
лізм застосовує в Італії.

Особливу відповідаль
ність за відродження фа
шизму несуть монополіс
тичні й правлячі кола 
США. Відразу ж після дру
гої світової війни амери
канці та англійці відмови
лись від денаціфікації, від
давши перевагу над цим 
антикомуністичній стра
тегії. Вони звернулися до 
послуг своїх недавніх про
тивників — есерівців, гес
тапівців та інших «спеціа
лістів по антикомуністич
ній боротьбі». їх не турбу-

ПІД КРИЛЬЦЕМ 
У СЕКРЕТНИХ 
СЛУЖБ

оало те, що це були воєнні 
злочинці. 1946 року шпи
гунські служби США роз
горнули так звану «опера
цію Огайо», до участі в 
якій вони залучили зрад
ників з «організації укра
їнських націоналістів» 
(ОУН). Оунівцям було до
ручено вербування агенту
ри в таборах для перемі
щених осіб у Західній Ні-

В ОБ’ЄКТИВІ — БОНН
НА ЗНІМКУ: ВУЛИЧНІ МУЗИКАНТИ (ТЛІ? 

ПІДЗАРОБЛЯЮТЬ ТУТ СТУДЕНТИ)
Фото В. СОБОЛЄВА, 
Фотохроніка ТАРС.

•)йєчччні та Австрії, а та
кож фізичне усунення «не
бажаних і підозрілих еле
ментів». Крім того, . ЦРУ 
закидало оунівців як своїх 
агентів на територію СРСР. 
Ці нові союзники «вільно
го світу», нагадують Ф. Ло
ран і Н. Сютгон, були за
взятими поплічниками гіт
лерівців. 1941 року з них 
комплектували батальйони

«Нахтігаль» і «Роланд», що 
брали участь у розправах 
над радянськими грома
дянами.

«Програма Огайо», за
значається далі, свідчить 
про те, що фашизм не 
зник після краху гітлерів- 
сьного режиму лише зав
дяки зворушливому піклу
ванню катівських міліта
ристів та американських 
секретних служб. Наведені 
в книзі документи показу
ють, як ЦРх та інші сек
ретні імперіалістичні служ
би збивали в Італії, Іспанії, 
Франції та інших західних 
країнах неофашистські ор
ганізації. Нині в обстанов
ці загострення загальної 
кризи капіталізму і підне
сення класової боротьби 
імперіалістичні кола спри
яють об’єднанню неофа
шистської потолочі на За
ході, налагоджують взає
модію ультраправих банд.

Породженням ЦРУ є все
світня . антикомуністична 
ліга а Тайбеї (Тайвань), яку 
фінансують також . Саудів
ський, південнонорейський 
та інші реакційні режими. 
На гроші американського 
шпигунського відомства 
виникли такі легіональні 
фашистські об’єднання, як 
«латиноамериканська ан
тикомуністична конфеде
рація» і «конференція со
лідарності Середнього Схо- 
ЯУ».

У квітні 1976 року захід
ні розвідки створили «нову 
організацію свободи Афри- 

1 ни» з метою об’єднати всю 
і африканську реакцію і з 

єдиного центру в Західній 
. Європі вести підривну ді
яльність проти прогресив
них нраїн континенту. Як 
радника до неї було при
кріплено одного з ватаж
ків військово-фашистської 
«організації» дій проїм 
міжнародного комунізму» 
Герена-Серакд.

Це угруповання вже 
брало участь у травні 1977 
року в агресії проти На
родної Республіки Бенін. 
Один із ватажків операції, 
що провалилася, Боб Де- 
нар недавно командував 
також висадкою найманців 
на Поморських островах.

У книзі вказується на 
духовну близькість фашиз
му і сіонізму. Неофашис
там імпонують мілітаризм 
Ізраїлю і його по-гітлсріВ- 
ському нахабна загарб
ницька політика, пишуть 
Ф. Лораіі І Н. Сібттоп. В 

ідейному арсеналі неона
цизму знайшлося місце и 
для «великого керманича», 
про цс свідчить, зокрема, 
один із лозунгів сучасних 
італійських ультра: «І’ітлер 
і і\1ао об’єдналися u спіль
ній боротьбі».
y/lMoHtnuH метод дій 

неофашистів — терор, 
убивства з-за рогу. Харак
терним прикладом цього є 
вбивство за завданням 
ЦРУ і ДІНа колишнього 
міністра уряду Альенде 
А. Летельєра.

У Франції орудують 
дрібні неофашистські бан
ди на зразок «групи Герін- 
га», «міжнародного чор
ного порядну», «групи 
Пайпера», «групи дій мо
лоді». Французькі неона
цисти вдаються до теро
ристичних актів проти лі
вих сил і профспілок, ан- 
тирасистських організацій, 
і, звичайно, проти радян
ських представництв.

«Боротьба проти кому
нізму і СРСР — головна 
стратегічна мета міжна
родного імперіалізму, кот
рий максимально вико
ристовує в ній фашистів. 
Ііід егідою ЦРУ, — під
креслюють автори, — було 
сформовано «антибільшо
вицький блок націй». Він 
включає в себе різношерс
тих елементів — від ко
лишніх есесівців ДО «дис- 
сиденгів».

На антирадянсьній про
паганді і шпигунстві, за
значається далі, спеціалі
зується інша організація 
фашистського напряму — 
НТС, яка працює на ЦРУ і 
західнонімецьку розвідку 
БНД. Члени НТС діють у 
Франції і ФРН.

Неофашизм, підкреслю
ють наприкінці автори, 
небезпечний передусім 
тим, що йому сприяють 
агресивний блон НАТО і 
західні секретні служби. 
Не випадково неофашисти 
заповзято ратують за зміц
нення Атлантичного сою
зу, за об’єднання навколо 
нього своїх прихильників. 
Автори книги виступають 
за міжнародний осуд 
«злочинного «чорного ор
кестру», що перебуває на 
службі расизму та імперіа
лізму, закликають до згур
тування всіх антифашист
ських сил.

В. КОРОЧАНЦЕВ, 
кореспондент ТАРС. 

Париж. . .

ФУТБОЛ

«МЕТАЛІСТ» -ч 
«ЗІРКА» — 3:0.

Зовсім не схожою була 
зустріч цих суперників у 
першому і другому .КОЛІ. 
Перша з них, що проходи
ла в Кіровограді, була на
пруженою і цікавою..Тоді 
було зафіксовано нульову 
нічшо. А ось остання, на 
стадіоні «Металіст», пока
зала що за час, який про
йшов від початку червня 
до кінця вересня, одна 
команда значно покращи
ла свої бійцівські якості і 
стала одноосібним ліде
ром другої української зо
ни, а друга їх знизила і 
погіршила своє турнірне 
становище. Але поверне
мося до подій звітною 
магму. Господарі з самого 
початку гри почали штур
мувати позиції гостей. У 
першому таймі вони заби
ли два голи. Другий .тайм 
також проходив при пе
ревазі «Металіста». Хар
ків'яни забили у ворота 
«Зірки» іще один гол. От
же, «Металіст» здобув 
важливу переконливу пе
ремогу (3:0), значно зміц
нив своє лідируюче стано
вище і зараз е одноосіб
ним претендентом до за
воювання звання чемпіона 
України. Що ж до «Зірки», 
то вона черговою втратою 
двох очок, поставила себе 
в хитким стан,

У наступному турі, що 
відбудеться 29 вересня, 
«Зірка» в Полтаві зустрі-ї 
петься з місцевим «Коло
сом».

В. иіАБАЛІН.

Редактор
М. УСПАЛЕНКО.
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27 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 

«Час». 8.35 — Гімнастика.
8.55 — Фільм «Чоловіки си
ніють рано». 10.15 — «У сві
ті тварин». 11.30 — Твій 
▼РУД — твоя висота». Док. 
фільми. 15.15 — «Життя і 
книги А. Гаидауа». 18.00 — 
Концертині; зал телестудії 
«Орля.». 17.20 -- Чемпіонат 
світу з волейболу. Чоловіки. 
1В 00 — Новини. 13.15 — 
Мультфільм. 18.20 — •; Насе
ленню — про цивільну обо
рону». іК-д). 13.50 — «День 
за днем -. (К-ц). їй.ОО — Ку- 
Оик вслодапів С.ілв фут- 
бейту «Шахтар* — •'Барсе- 
л<-па» (Іспанія). :*.1.00 .— 
« Час». 21.30 — < Альти оліям». 
22 Сі' —- «Ку(йл: УЕФА з 'І ут- 
бпчу: «НаполЬ (Неаполь) -• 
«Динамо» (Тбілісі). Но ьаиін- 
чепні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
Новини. 10.10 -- Фільм 

«Земля стрибала мені ра
зу стріч». 11.40 —• < Шкільний 
екран». 10 клас. Істерія. 
12.10 — Для малят. -Сріб
ний дзвіночок». 12.33 —
М Скорульськпй. Філімба- 
.’нгт «Лісова пісня». 13.30 — 
«На лаках песпубшіні».
17.25 — «Харків — Баку». 
13.00 — К. т. «Павлиські 
казки». (К-д на Республікан
ське телебачення). 18.30 —

Вісті. 13.55 — Урочистий ве
чір. присвячений відкриттю 
Днів літератури і мистецтва 
Азербайджанської РСР в 
Українській РСР. ГІо закін
ченні—Кубок європейських 
чемпіонів з футболу: «Ди
намо» (Київ) — «Валкеакос- 
хен» Хака (Фінляпдія). Ві- 
дсозапис. По Закінченні — 
новини. >

-Четвер —
——■   - •  

28 ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 

—«Час». 8.35 — Гімнастика.
8.55 — - Концерт — дітям». 
9.10 — Телефільм «Гірська 
станція». 10.45—Фільм-кои- 
Ц'рт. 14.30 — «По Сибіру і 
Далекому Сходу». Кінопро- 
грама. 15.25 .— «Знайомство 
з професією. Металісти».
15.55 — «Рідна природа».
16.15 — Концерт артистів 
Білоруської державної фі
лармонії. 16.45 — «Відгукні
ться. сурмачі!» 17.15 — Чем
піонат світу з волейболу. 
Чоловіки. 18.00 — Новини.
18.15 — «Хочу все знаті'». 
Кіножурнал. 18.25 — Роман
си М. Гліііки У ВИК0НЄ11І1І 
К. і Р. Лісіціап. 18.-10—«Наш 
огляд». 19.25 — «До 60-річчя 
Ленінського комсомолу». 
Фільм -Весна па Зарічнії) 
вулиці». 21.00 — - Час». 21.30

До 70-річчя з дня народ
ження І. Аидроппнкова. Те
лефільм. «Повернення до 

Нсвського». 22.25 — «Му
зичне ЖИТТЯ». ТеЛежуріНіЛ. 
По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.23 — Кубок 
європейських чемпіонів з 
футболу: -Динамо» (Київ)— 
<Валкеакоехсн> Хака (Фін
ляндця). 12.10 — Для малят. 
«Срібний дзвіночок». 12.30
— «Золоті Зірки України».
Кінопарис. 12.45— «Імпульс».
13.15 — Концерт камерної 
музики. 16.35 - «Народні
таланти» Концерт. 17.20 -- 
< Рсспу бліпанська фізико- 
матсматична школа». 17.50
— «На ланах республіки». 
18.03 — «Міфи і дійсність». 
18.1а — Музичний фільм.
13.30 — Вісті. 19.00 — Ко
ней: «Сокіл.» (Київ) — «Тор
педо» (Горький), 1 і 2 періо
ди. 20.15 — «На добраніч, ді
ти;» 21.00 — «Час». 21.30 — 
Хокей: «Сокіл.» (Київ) — 
• і'орпедо» (Горький). З пе
ріод 22.10 — Відеорепортаж 
з урочистого вечора, при- 
свяченого відкриттю літера
турної частини Днів 
ратурн і мистецтва 
баі.лжапської РСР в Україи 
ськіп РСР. ГІо закінченні — 
новини.

літс-
Азор-

-пятниця-
29 ВЕРЕСНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
— «Час». 8.35 — Гімнастика. 
8.35 — «Роби з нами, роби, 

як ми. роби краще пас». 
9.53 — Фільм «Весна на За
річній вулиці». 11.25 — Кон
церт. 11.55—Док. телефільм 
«Шостка». 12.10 — Для ма
лят. «Срібний дзвіночок».
14.30 — Док. фільми до Дня
учителя. 15.20 —’«Шахова 
школа».* 19.50 — О. РадіщсБ. 
• Подорож з Петербурга в 
Москву». 16.45—« Об’ єктив.».
17.15 — - Один за всіх, усі за 
одного». 18.00 — «День за 
днем». (К-д). 18.15 — К. т.
«До Дня вчителя». (К-Д).
18.30 —«Москва і москвичі/-.
19.00 — Хокей: ЦСКА —
«Спартак». 21.00 — «Час».
21.30 — Кінопаїюрама. 23.00 
— Фільм-копцерт «Танцює 
Бернара Карібва». По закін
ченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. ' 10.00 
-- Новини. 10.15—Телефільм 
«Осіння новела».- 11.05 — 
«Інформація та науково-тех
нічний прогрес». 11.25 — 
Концерт. 11.55 — Док. теле
фільм. 12.10 — Для малят. 
«Срібний дзвіночок». 12.30— 
Фільм «Микола Бауман». 
14.00 — Музичний фільм. 
15.40 — «Туристи і псевдо- 
туриеіи». Репортаж із стан
ції Чоп. 16.20 — Співає 
Л. Сметанников. 16.55—«На 
лавах республіки». 17.05 — 
Науково-популярний фільм 
«На Північ під вітрилами». 
17.20—Кают-компанія «Гло
бус». 18.00 — «Людина і 
світ». 18.30 — Співає Є. Ко
лесник. 19.00 — Вісті. 19.30 

— Концерт симфонічного 
оркестру. 20.15 — «Серце 
віддано дітям». До 60-річчя 
:: дня народження В. О. Су
хом лине ь кого. (К-д на Рес
публіканське телебачення). 
20.45 — «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час», 21.30 — Те
лефільм «Зустріч на дале
кому меридіані». 1 серія. 
2'2.35 — Концерт народної о- 
артиста СРСР М Мипой.та.

ЗО ВЕРЕСНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 

— «Час». 8.35 — Гімнастика.
8.55 — «Читаючи вірші...».
9.25 — «Для г>ас, батьки».
9.55 — «Ранкова пошта».
10.25 — .Більше хороших 
товарів». 10.55 — «По му 
зеях і виставочних залах».
11.25 — «Людина. Земля.
Всесвіт». 12.10 — Тслсклуб 
«Москвичка». 13.25 — Про
грама «Здоров’я». 14.10 — 
Тиране «Спортлото». 14.25 — 
Тележурнал «Співдруж
ність». 1 1.55 — «Мол п’яти
річка». 16.05 — Фільм «Міс
це під сонцем». 17.00 — 
«Очевидне — неймовірне». 
18.00 — Новини. 18.15 — 
Мультфільми. 18.35 — «9-а 
студія». 19.35 — Фільм «То
му що люблю». 21.00 — 
«Час». 21.30 — «Лев Тол
стой — драматург». 22.35 — 
По сторінках передач « Зпіс-

ною по життю». По запій« 
«•енні — повніш.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Повніш. 10.15 — 'Субот
ній репортаж». 10.45 -4
«Любителям балету». 11.'..0
— «ївся комсомольськії 
юність». 12.20 — Програма 
документальних фільмів 
Азербайджанського телеба
чення. 13.00 — «До Дня вчи
теля.». Кіноварне, 13.15 “ 
Фільм «Семеро моїх сивів». 
14.45—«Пісні юності». 15.10
— «На ланах республіки»’. 
15.20 — До 60-річчя ВЛКСМ. 
«Комсомольська традиція». 
16.20—Фільм-копцерт. 16.50
— «.Сатиричний об’єктив».
17.15 — 'Новини кіноекра
на». 18.30 — Вісті. 19.00 —- 
Футбол: «Динамо» (Київ) —- 
«Локомотив» (Москва). 20.45
— «На добраніч, діти’.» 21.00
— «Час». 21.30 — Телефільм 
«Зустріч на далекому ме
ридіані». 2 серія. 22.35 -Д 
Футбол: «Шахтар» (Донецьк)
— «Кайрат» (Алма-Ата). 2-й 
тайм. Відеозапис. По закін
ченні — повний.

ЗНАМ’ЯНСЬКЕ СЕРЕДНЄ МПТУ № З
ДОДАТКОВО ПРИЙМАЄ УЧНІВ на 1978—1979 навчальний рік.

Заклад готує кваліфікованих робітників таких 
спеціальностей:

електрогазозварник (строк навчання — 3 роки), 
електромонтажник освітлювальних і силових уста

новок (З рони),
монтажник по теплових і водяних магістралях 

(З роки),
машнніст-кранівнии мостових, нозлових та інших 

нранів (3 рони),
маляр по альфрейно-живописних роботах (3 роки), 
муляр-монтажник (3 рони).
Особам, що закінчили училище в групах із серед

ньою освітою, видають диплом про середню освіту з 
присвоєнням розряду по професії.

Поряд з ним заклад готує кваліфіковані кадри за 
програмою професійно-технічних училищ:

лицюаальиииіс-плитновинів-штукатурів (строк на
вчання — 2 роки), 

столярів будівельних (2 рони), 
електромонтажників (1 рік), 
електрослюсарів (1 рік), 
глулярів-монтажників (1 рік), 
електрогазозварників (1 рій).
Училшцс забезпечує гуртожитком (іногородніх), 

підручниками і навчальними посібниками, обмунди
руванням, триразовим харчуванням. Учні одержують 
33 проценти заробітку.

До закладу приймають юнаків і дівчат з восьми- і 
десятикласною освітою, віком 15—17 років, а також' 
звільнених у запас із лав Радянської Армії.

Училище падає випускникам роботу за спеціаль
ністю па Одесько-Кишинівській залізниці, воші корис
туються всіма пільгами працівників залізничного 

транспорту: дворазовим безплатним квитком (однії— 
для проїзду Одесько-Кишинівською залізницею, дру
гі й — мережею залізниць СРСР). вугільною карт
кою, гуртожитком, їм надають місячну або двотиж
неву відпустку, право вступу поза конкурсом до ви
щих і середніх спеціальних навчальних закладів (тим, 
що закінчили училище з відзнакою). Час навчавші в 
училищі зараховують до трудового стажу.

Вступники подають на ім’я директора заяву, сві
доцтво про народження, свідоцтво про освіту, довід
ку з місця проживання, характеристику зі школи, 
5 фотокарток (розміром 5X6 см).

Документи можна направляти в училище попи сю. 
Адреса училища: Кіровоградська область, м. Зна

м’янка, пров. Свердлова, 4. Телефони: 20-75 — Ди
ректора училища, 22 18 — заступника директора но 
навчально-виробничій роботі.

ДИРЕКЦІЯ.

ХАРКІВСЬКИЙ ЗООВЕТЕРИНАРНИЙ ІНСТИТУТ
ПРИЙМАЄ СЛУХАЧІВ
на підготовче відділення, яке готує вступників 
на перший курс' інституту.

Строк навчання — 8 місяців.
Початок занять з 1 грудня.
На підготовче відділення приймають осіб із закін

ченою середні ою освітою з числа передових робітни
ків та колгоспників, а також звільнених у запас із 
лав Збройних Сил СРСР. що мають стаж практичної 
роботи не менше одного року.

Слід мати па увазі, що стаж практичної роботи

повинен бути безперервним протягом останнього ро
ку роботи па даному підприємстві (в колгоспі) ро
бітником чи колгоспником.

Інститут готує зооіі’.жеисрів і ветеринарних лікарів 
для сільськогосподарського виробництва, сільсько
господарської науки і ветеринарних закладів.

Вступники подають заяву, направлення віл госпо
дарства (звільнені в запас — направлення з військо
вої частішії), документ про середню освіту (в оригі
налі), характеристику, 6 фотокарток (знімок без го-

ловпого убору, розміром 3X4 см). медичну довідку 
(форма № 286), виписку з трудової книжки.

Слухачів підготовчого відділення забезпечують 
гуртожитком і стипендією па загальних підставах.

Слухачів, які усТіішио витримали випускні екзаме- 
ли, зараховують па перший курс без складання вступ
них екзаменів.

Приймання документів — з І жовтня по І .листо
пада.

Адреса: 312050. Харківська обл.. Дсргачівськнй . 
район, п/в Мала Данилівна, Харківський зооветери
нарний інститут, підготовче відділення.

РЕКТОРАТ.

ДО УВАГИ ЛЮБИТЕЛІВ
СПОРТИВНИХ ЛОТЕРЕЙ

НОВІ УМОВИ «СПОРТЛОТО»:
ЄДИНИЙ ІИРАЖННЙ ДЕНЬ, 
МАКСИМАЛЬНИЙ ВИГРАШ ЗБІЛЬШЕНО 
ВДВОЄ,
ПЕРЕВАГИ БЕ31ИРАЖНЙХ КАРТОК.

ШАНОВНІ
ДРУЗІ!

Триває передплата на га
зети і журнали на 1979 рік! 
Не забудьте передплатити і 
свою обласну молодіжну га
зету «Молодий комунар».

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА НА
РІК — 2 НРБ. 40 КОП.

Індекс 61197.

ПЕРЕДПЛАТУ МОЖНА ОФОРМИ
ТИ У БУДЬ-ЯКОМУ 
ЗВ’ЯЗКУ, АГЕНТСТВІ 
КУ», В ЛИСТОНОШ 
СЬКИХ РОЗПОВСЮДЖУВАЧІВ Г1РЕ-

ВІДДІЛЕННІ 
«СОІОЗДРУ- 

ЧИ ГРОМАД-

3 І серпня 1978 року запроваджено 
нові умови «Спортлото». Для зручності 
люби гелів тиражі обох лотерей проходи
тимуть в один день тижня, в суботу.

Максимальний виграш у лотереях «6 із 
49» і «5 із 36» збільшено вдвоє — до 
10 тисяч карбованців, і він став таким 
же, як у «Міжнародному Олімпійському 
Спортлото» і спецвипусках лотереї 
«Спринт».

Ціна карток «Спортлото» не змінилася. 
Бсзтиражні картки «Спортлото» зруч

ні для гравців їх можна заздалегідь за
повнити на будь-який тираж року і на
віть на кілька тиражів наперед.

Будь-яка безтиражна картка, що на
дійшла в управління «Спортлото», якщо 
гопа заповнена за правилами вказаними 
на її зворотному боці, обов’язково візь
ме участь у грі. Якщо ви забули вчасно 
спустити частини «Б» і «В» картки в 
ящик «Спортлото», І 1І0ІЧ1 спізнилися до 
зазначеного в них тиражу, картка брати
ме участь у наступному тиражі. Якщо

картка спізнилася більш як па тиждень 
до зазначеного в ній тиражу або ви за
були вказати помер тиражу — картка 
візьме участь в останньому тиражі по
точного кварталу. Інформація про номе
ри наступних’тиражів року і дати їх про
ведення знаходяться в кожній точці 
реалізації карток. Інформацію про ос
таны строки виймання з ящиків «Спорт
лото» заповнених частіш «Б» і «В» кар
ток до наступної суботи для кожного на
селеного пункту поміщено на ящиках 
«Спортлото».

Номер тиражу при заповненні карток 
може проставляти від руки сам гравець 
або ж па його просьбу цс зробить роз
повсюджувач карток «Спортлото».

Номери наступних тиражів 1978 року 
і лати їх проведения:

ТУ Наша адреса і телефони
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.
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