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Комсомольці та молодь об

ласті з великим трудовим під
несенням борються за достоо- 
нове виконання планів десятої 
п’ятирічки. Більше 15 тисяч 
глухачів гуртків та семінарів 
комсомольського та політично
го навчання достроково вико
нали соціалістичні зобов'язан
ня трьох років п'ятирічки. Під
вищенню їхньої трудової актив
ності ефективно сприяє ви- 
гчення найважливіших доку- 
.меьтів партії і уряду, зокрє/га, 
рішень липневого (1978 р.) 
Пленуму ЦК КГіРС, положень і 
висновків, які є в книгах Л. І. 
Брежнева «Мала земля», «Від
родження», «Цілина», у праці 
«Актуальні питання ідеологіч
ної роботи КПГС».

Виконуючи постанови ЦК 
КПРС «Про завдання партійно- 
ю навчання у світлі рішень 
XXV з’їзду КПРС», «Про робо
ту партійних організацій Башки
рі! по посиленню ролі еконо
мічної освіти в підвищенні 
ефективності і якості роботи в 

сеітлі рішень XXV з’їзду КПРС» 
і відповідних постанов ЦК 
БЛКС/Л, вважаємо одним з ос
новних методів вирішення по
ставлених завдань метод полі
тичної самоосвіти. Активно ви
користовуючи його при прове
денні політичних занять, ми 
звертаємось до всіх комсо
мольських пропагандистів Кі- 
ровоградщини мобілізувати 
слухачів політичних гуртків і 
семінарів на ударну трудову 
вахту на честь ІіО-ї річниці з 
дня народження В. І. Леніна.

Виступаючи ініціаторами і 
організаторами цього руху, бе
ремо на себе такі зобов’я
зання:

— глибоко, наполегливо і 
послідовно вивчати теорію 
марксизму-ленінізму, тісно по
в’язуючи її з практикою кому
ністичного будівництва;

— приймати активну участь і 
всебічно розвивати патріотич
ний рух «Пропагандист — п'я
тирічці»;

— надавати допомогу слуха
чам в економічному обгрунту
ванні і прийнятті підвищених 
соціалістичних зобов'язань на 
четвертий рік десятої п’ятиріч
ки, особистих комплексних пла
нів «Вчимося комунізму, бу
дуємо комунізм», у виконанні 
Ленінського заліку «Рішення 
XXV з'їзду КПРС — у життя»;

— добиватися, щоб кожний 
слухач став ударником кому
ністичної праці, раціоналізато
ром або винахідником, прий
мав активну участь в громад
ській роботі;

— найповніше використову
вати різноманітні форми полі
тичної самоосвіти: вивчення 
першоджерел, лекції, робота з 
книгою, написання рефератів 
тощо;

— постійно підвищувати рі
вень своїх теоретичних знань, 
удосконалювати форми і ме
тоди політичної самоосвіти, 
працювати за особистими твор
чими планами.

Закликаємо всіх пропаган
дистів системи комсомоль
ського політнавчання області 
підтримати наше звернення, 
ще тісніше пов'язувати свою 
діяльність з вирішенням зав
дань, які стоять перед вироб
ничими колективами. Словом і 
ділом мобілізувати слухачів на 
дальше підвищення продуктив
ності праці, ефективності і 
якості всієї роботи, на безу
мовне виконання соціалістич
них зобов’язань десятої п’яти
річки, здійснення істооичних 
рішень XXV з'їзду КПРС!

Звернення обговорено і 
прийнято на обласній на- 
уково-практн іній конфе
ренції пропагандистів ба
зових гуртків системи 
комсомольського ПОЛІТИЧ
НОГО навчання.

УДАРНОМУ РОКУ —

Гонар Гайеоронсьного тепловозоремонтного заводу Олег 
Люльчан зобов'язався виконати свою п'ятирічну до 59-ї річниці 
створення першого комсомольського осередку в Гайворон», 
тобто до 20 вересня наступного року.

Свідчення того, що слова молодого токаря підкріплюються 
високими здобутками,— цехова «Блискавка», де його прізвище 
постійно з'являється серед л:дсрів соціалістичного змагання 
металістів. 15 — 20 процентів понад план — тзна щоденна норма 
Люльчака.

Олег — молодий комуніст, член партійного бюро механічного 
цеху, наставник. За відмінну роботу він нагороджений орденом 
Трудової Слави III ступеня.

На фото: Олег ЛЮЛЬЧАН за роботою.
Фото В. ГРИБА.

ТРИТИСЯЧНИЙ
РУБІЖ
ПОДОЛАЛИ
Не таємниця, то гваринни- 

кем Дслинського району в 
останні кілька тижнів третього 
року п’ятирічки доеедеться 
добре-таки напружити всі си
ли, пустити е дію всі резерви 
підвищення продуктивності 
дійного стада, щоб виконати 
річний і трирічний плани ви
робництва і продажу молока 
державі. Але умови для цього 
с. Отож на кожній молочно
товарній фермі нині посилено 
контроль за дотриманням ра
ціону годівлі, за якістю підго
товки кормів.

Багатьом колективам ферм є 
чим похвалитися й сьогодні. 
Так, на п’яти з них ще на по

чатку листопада одержано по
над 3000 кілограмів молока на 
корову. Це, зокрема, МІФ 
колгоспу імені Леніна, очолю
вана Д Цвиндою, радгоспу 
імені Карла Маркса (завфер
мою — В КуШНІренКо) КОЛ
ГОСП'' «Родина» їзаєідуюча — 
О Пльшанська) дві ферми з 
юпгоспч імені Шорса очолю
вані М Баловою та К Лац. А 
чільна лиів тому вийшла у 
число Ферм-тритисячниць і 
гочгр Нтеомл КОЛГОСПУ «РОДИ- 

н?» де завідуючим член 
ЧПИГМ Федір Короіцук.

Серед комсомольців і моло
ді району високими досягнен
нями у праці відзначаються 
доярки них Ферм Любов Кап- 
пунпва. Валентина Поклад. Іри
на Вітряк Марія Толубяк та 
інші Особливої напруги наби- 
ргє змагання за успішний фі- 
і-іш третього року п’ятирічки.

В. ДОРОШ. 
завідуючий відділом ком
сомольських організацій 
Дотииського райкому ком
сомолу.

Колективне читання спогадів 
А. 1. Брежнєва 

«Ц І Л И Н А»
За комсомольською 
путівкою!

О АНАТОЛІЄМ Михай- 
ловичем Константино- 

вим, викладачем педаго
гічного інституту імені 
О. С. Пушкіна, перегля
даємо фотографії, приве
зені у вересні 1956 року з 
Казахстану, згадуємо лю
дей, з якими збирали вро
жай у радгоспі «Україн
ський». «Все у них було 
тимчасове, незатишне, по
хідне. Та гляньте на об
личчя цих людей — які 
вони веселі, радісні, — 
так пише про цілинників 
Леонід Ілліч Брежнєв. — 
Оптимізм і впевненість 
видно в кожній усмішці, в 
кожному жесті. Всі ми, 
хто працював тоді на ці
лині, відчували цей опти
мізм, цю душевну настро
єність людей, які усвідом
лювали свою силу».

Борис Лавриненко, Ва

дим Смотренко, Анатолій 
Кодацький, Іван Нестерен
ко, Федір Талпа, Тамара 
Ковінька, Володимир Коб
зар, Павло Мусієнко, Во
лодимир Кравцов, Тетяна 
Уткіна, Тамара Крижанів- 
ська, Валентина Новак, 
Іван Погрібний. Вглядус- 
мось в обличчя на по
жовклій фотографії. Дійс
но: скільки оптимізму і 
впевненості в усмішках!

Вони, як і всі добро- 
вольці-цілинники з Кіро
воградського педагогічно
го інституту, знали тоді, у 
червні п’ятдесят шостого, 
на цілині буде нелегко. 
Врожай передбачався ба
гатий. Зібрати все треба 
було до зернини, допо
могти вивезти хліб.

Того дня ми дізналися, 
що Добиратися доведе
ться у товарних вагонах, а 

жити — в палатках або ва
гончиках. Та це не викли
кало навіть подиву: йшло
ся ж про велике держав
не діло. Тоді ще ніхто з 
нас не знав, що через 22 
роки Леонід Ілліч Бреж
нєв назве 1955 рік «роком 
відчаю» на цілині. «Ми на
полегливо готувалися до 
нової весни, — пише він. 
Один був порятунок, одна 
надія, одні ліки — працю
вати».

...Три дерев’яних двопо
верхових, два десятки од
ноповерхових будиночків, 
на «окраїні» селища — ва
гончики, палатки. Жодно
го деревця. Такою була 
тоді центральна садиба 
радгоспу «Український».

— Роботи у нас усім ви
стачить — будувати при
міщення, токи, ремонтува
ти техніку, розорювати ці

лину, а тижнів чеоез три— 
жнива. Ось тоді буде жар
ко! — зустрів доброволь
ців голова робіткому гос
подарства І. Маков- 
ський. — Зараз розподі
лимо вас у бригади, 
завтра — за справу.

Знову — в дорогу. До 
польового табору третьої 
бригади добралися вран
ці. Те, що побачили, стри
вожило. Вісімнадцять ком
байнів С-6, десять тракто
рів стояли розібрані. Біля 
двох комбайнів і одного 
трактора поралися моло
денькі, років по 15—16, 
хлопчаки. У юних ремонт
ників нічого не виходило, 
а до жнив залишалося 
якихось двадцять днів.

Невдовзі біля крайнього 
С-6 з’явилася табличка: 
«Тут працює комсомоль
сько-молодіжний студент

ський колектив». Два пер
ших дні справи йшли по
вільно. Далі все швидше 
ставили комбайни на лі
нійку готовності, за ни
ми — трактори. За три 
дні до початку косовиці 
всю збиральну техніку 
відремонтували, переві
рили в роботі.

«Нинішня карта Казах
стану свідчить: цілину 
справді освоювала вся 
країна. її географія відо
бражена в самих назвах 
радгоспів — «Москов
ський», «Ленінградський». 
«Мінський», «Київський», 
«Дніпропетровський», «Ар
мавірський «Полтавський», 
«Пермський», «Ярослав
ський». «Воронезький». — 
згадує Леонід Ілліч Бреж
нєв Наш радгосп — «Ук
раїнський». Організували 
його за рік перед нашим 

звати, бо в цих місцях віч
ним сном сплять україн
ські кулеметники. Корінні
жителі цього степу збері-

приїздом хлібороби Пол
тавщини, Харківщини, Дні
пропетровщини.
- Інакше й не могли на

гають у пам’яті спомин 
про бій. що відбувся тугу 
далекому двадцятому. За
гін чонівиів відбивав тоді 
атаки басмачів. У нерівно
му бою загинуло чимало 
наших земляків.

Працювали ми не шко
дуючи сил. Тут мені випа
ло щастя прокласти на 
землі могутнім С-80 свою 
першу борозну. Тут. підні
маючи цілину, кожен із 
нас по-справжньому впер
ше зрозумів, що значить 
своїми руками вирощува
ти хліб усвідомив справж
ню иіну йому.

Ю ЛІВАШНИКОВ, 
колишній боєць-цілнн- 
ник студентського за
гону педінституту І«С- 
ні О. С. Пушкіна.
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ПЕРЕДМОВА
ДО ПОЛІТЗАНЯТЬ

ТРИВАЮТЬ заняття в си- 
■ стемі економічної ос

віти молоді. Значною по
дією для нинішнього на
вчального року була прий
нята в серпні постанова 
ЦК КПРС «Про роботу 
партійних організацій Баш
кирі? по посиленню ролі 
економічної освіти трудя
щих у підвищенні ефек
тивності виробництва і 
якості роботи у світлі рі
шень XXV з'їзду КПРС». 
У ній підбито підсумки 
розвитку економічного 
навчання з нашій країні, 
намічено шляхи його вдо
сконалення.

Відзначаючи зростаюче 
значення економічної ос
віти трудящих у комуніс
тичному будівництві, по
станова націлює партійні, 
профспілкові й комсо
мольські комітети на під
вищення її якості, дієвос
ті. При цьому необхідно 
керуватися вказівкою Л. І. 
Брежнєва про те, що курс 
партії на ефективність і 
якість—це не тільки клю
чове завдання поточної 
п’ятирічки, а й визначаль
ний фактор нашого еко
номічного й соціального 
розвитку на багато рокіз 
наперед, програма цілого 
покоління радянських лю
дей.

Щоб бути активним бор
цем за ефективність і 
якість, треба наполегливо 
й глибоко оволодівати 
знаннями, підвищувати 
свою професійну майстер
ність. У новому навчаль
ному році економічну під
готовку юнаків і дівчат 
слід будувати на глибоко
му вивченні творіз класи
ків марксизму-ленінізму, 
рішень партії, праць това
риша Л. І. Брожнєва. Про
пагандисти мають повніше 
і яскравіше розкривати 
переваги соціалізму, кон
ституційні права та обо 
в’язки радянських людей, 
основні завдання розвитку 
народного господарства.

Одним із головних на

ДЛЯ пропагандиста шко
ли комуністичної пра

ці по вивченню курсу «Со
ціалізм і праця» (2-й рік 
навчання) колгоспу імені 
Зайковського Вільшан- 
ською району Г. П. Пилип- 
чук стало правилом: на 
кожному занятті викори
стовувати технічні засоби 
пропаганди. На власному 
досвіді Ганна Пантеліївна 
переконалася, що вони 
розширяють можливості 
пропагандиста, сприяють 
підвищенню його май
стерності.

В?ке при першій зустрі
чі зі своїми слухачами, 
коли вона ознайомлювала 
їк з ходом виконання рі
шень XXV з’їзду КПРС, 
Г. П. Пилипчук виявила, 
що ті з них, хто має неви
сокий загальноосвітній рі
вень, важче засвоюють 
окремі положення програ
ми. Щоб полегшити їм 
навчання, вона вирішила 
використовувати кольоро
ві діафільми і діапозити
ви, які сприяють яскраві
шому, дохідливішому і 
переконливішому викладо
ві матеріалу, кращому 
його засвоєнню.

У ході занять перекону
валася, що багато товари
шів, яким раніше важко 
давались теоретичні знан
ня, тепер стали значно 
краще розбиратися у 
змісті матеріалу. Зорові 
враження були настільки 
сильними, що під час бесі
ди слухачі посилалися не 
тільки на розповідь про
пагандиста, а й на те, що 
бачили на екрані.

— Правда, — розпові
дає Ганна Пантеліївна, — 
спершу окремі мої коле
ги поставились до ідеї на
сичення занять технічними 

прямків роботи комітету 
комсомолу повинно стати 
створення системи обліку 
пропозицій і критичних за
уважень щодо поліпшен
ня організації праці, що 
їх висловлюють слухачі в 
ході занять і при написан
ні рефератів.

Цікавий досвід такої ро
боти склався у виробничо
му об'єднанні «Альфа» 
міста Риги. Ось уже кіль
ка років тут діє комісія в 
складі дев’яти чоловік по 

ЗНАННЯ 
ЕКОНОМІКИ- 
КОЖНОМУ
реалізації критичних за
уважень і пропозицій слу
хачів. Комісію, створену 
при парткомі об'єднання, 
до якої входить також 
представник комітету ком
сомолу, очолює заступник 
генерального директора 
«Альфи» по виробництву. 
Пропозиції і зауваження, 
висловлені на заняттях і в 
референтах, реєструються 
пропагандистами і внося
ться в підсумкову допо
відь комісії. Потім на ім’я 
начальника відповідного 
підрозділу направляють 
офіційний лист, де вказу
ють суть тієї чи іншої про
позиції, прізвище слухача 
і строк відповіді. У свою 
чергу слухача інформують 
про розгляд його пропо
зиції.

Результат діяльності ко
місії в наявності до 80 
процентів зауважень і 
пропозицій, висловлених 

ЯК ЖИВЕ СЛОВО
.• З досвіду використання па заняттях технічних засобів 

пропаганди і наочності

засобами пропаганди де
що скептично. Хіба мо
жуть, заперечували вони, 
мертві картинки замінити 
живе слово пропагандис
та? Та й клопотів, мовляв, 
багато. Я погодилася з ни
ми лише в тому, що справ
ді ніяка техніка не може 
дати більшого ефекту, ніж 
безпосередній вплив про
пагандиста на аудиторію. 
Але діафільм допоможе 
роз’яснити те чи інше пи
тання наочніше й дохідли
віше.

І, щоб повністю розсія
ти їхні сумніви, Г. П. Пи- 
липчук привела колег на 
заняття, коли вивчали те
му «Великий Жовтень і 
будівництво комунізму». 
Ознайомлюючи слухачів з 
доповіддю Генерального 
секретаря ЦК КПРС, Голо
ви Президії Верховної Ра
ди СРСР Л. І. Брежнєва та 
матеріалами спільного 
урочистого засідання Цен
трального Комітету КПРС, 
Верховної Ради СРСР і 
Верховної Ради РРФСР 
2 листопада 1977 року, во
на вміло використовувала 
показ таких стрічок, як 
«Ми до комунізму три
маємо крок», «До єдиної 
мети». А під час вивчення 
питання про розвиток сві
тової системи соціалізму 
взяла собі на підмогу на
бір діапозитивів про даль
ший розвиток співробіт
ництва країн РЕВ-

„Молодий коіяупл?(( 28 листопадл 1978 року

слухачами, в тому числі й 
молоддю, реалізується.

У процесі економічного 
навчання юнаки і дівчата 
розширяють свою участь 
в управлінні виробниц
твом. Велику допомогу 
подають їм у цій справі 
пропагандисти. Сюди вхо
дять і розроблення зу
стрічних планів, особистих 
рахунків економії, і скла
дання обгрунтованих со
ціалістичних зобов’язань, 
і вироблення пропозицій, 
спрямованих на підвищен
ня ефективності виробни
цтва і якості роботи. Ми
нулого навчального року 
в системі комсомольсько

го політичного й еконо
мічного навчання, за да
ними комітетів комсомо
лу, слухачі гуртків і семі
нарів розробили та об
грунтували з допомогою 
пропагандистів близько 
1,3 мільйона зустрічних 
планів, понад 50 процен
тів слухачів розробили со
ціалістичні зобов’язання, 
близько 13 процентів — 
особисті рахунки економії. 
В ході виконання практич
них завдань і рефератів 
молоді люди подали по
над пізмільйона пропози
цій, спрямованих на Під
вищення ефективності ви

робництва і якості роботи, 

у СИСТЕМУ комсомоль- 
* ського політичного й 

економічного навчання ни
нішнього року впровадже
но новий курс — «Соціа
лізм і праця», окремо для 
робітничої і сільської мо
лоді. Програмою перед-

— Одначе, — наголо
шує Ганна Пантеліївна, — 
мати багатий арсенал тех
нічних засобів — це ще не 
все. Треба, і це головне, 
ефективно їх використо
вувати.

Цьому празилу вона вір
на завжди. Так, напри
клад, коли почалася спів
бесіда на згадану вже те
му, пропагандист вико
ристала діафільм «Шлях, 
що дорівнює століттям». 
І слухачі М. І. Циртій, М. І. 
ГІогорілова, К. П. Величук, 
розказуючи у своїх відпо
відях про розвиток і даль
ше зміцнення світової со
ціалістичної системи, по
глиблення інтеграції між 
країнами — учасницями 
РЕВ, обов’язково посила
лися на зображені на ек
рані схеми і діаграми, кот
рі засвідчували велетен
ський крок, що його за 60 
років здійснила Країна 
Рад під мудрим керівни
цтвом Комуністичної пар
тії.

Цікаво побудувала Г. П. 
Пилипчук також бесіду 
«Сучасне виробництво і 
дисципліна праці». Зазда
легідь готуючись до кож
ного заняття, вона ставить 
мету — зробити все необ
хідне, щоб кожен слухач 
був активним співрозмов
ником, викривав недоліки, 
що заважають краще пра
цювати, ефективніше вико
ристовувати техніку і ме

бачено поглиблене ви
вчення питань праці з со
ціалістичному суспільстві, 
зростання її продуктив
ності і підвищення якості 
роботи в усіх ланках на
родного господарства. 
Значне місце відведено 
вивченню наукової орга
нізації праці. В курсі роз
глядаються особливості 
сучасного виробництва, 
питання трудової дисцип
ліни, проблеми участі тру
дящих в управлінні ви
робництвом.

Впровадження програ
ми «Соціалізм і праця» в 
систему комсомольського 
політнавчання дає можли
вість юнакам і дівчатам 
перейти до другого етапу 
вивчення економічних пи
тань, які висвітлювались у 
курсі «Основи економіч
них знань». І тут, видно, 
доцільно, як це зробили з 
Чарджоуській обласній 
комсомольській організа
ції, націлювати молодь на 
вивчення програми «Со
ціалізм і праця» після 
оволодівання курсом «Ос
нови економічних знань».

Сьогодні особливо акту
альна проблема коорди
нації і наступності еконо
мічної освіти молоді. Те
пер юнаки і дівчата мають 
можливість продовжувати 
свою економічну піді о- 
товку в системах партійно
го й комсомольського на
вчання, в школах комуніс
тичної праці, з народних 
університетах, різних шко
лах підвищення кваліфіка
ції. Комітети комсомолу, 
спільно з партійними і про
мисловими організаціями, 
повинні добиватися взає
модії всіх видів економіч
ної освіти молоді. Не ос
таннє слово тут можуть 
сказати секції комсомоль
ського навчання при ме
тодичних радах по еконо
мічній освіті.

Заздання комітетів ком
сомолу — уважно аналі
зувати хід економічної 
підготовки юнаків і дівчат, 
постійно впливати на на
вчальний процес із метою 
його дальшого вдоскона
лення.

ханізми, які є в господар
стві. За тиждень до бесі
ди Ганна Пантеліївна дала 
завдання дояркам Н. Цир
тій та В. Євко — на основі 
місцевого матеріалу виго
товити таблиці, що відби
вають зростання ефектив 
ності праці в колективах 
тракторних бригад і фер
ми, затрати на один кар
бованець товарної про
дукції, хід виконання со
ціалістичних зобов'язань, 
кількість втрачених люди
но-днів на всіх ділянках 
колгоспного виробництва 
через прогули. Дояркам 
допомогли сільські еконо
місти, тож під ьас прак
тичних занять кожен із 
слухачів оперував кон
кретними цифрами, і всі 
побачили, як дорого обхо
диться господарству втра
чений день у гарячу пору 
жнив чи восени, коли йде 
збирання цукрових буря
ків. Тоді ж пропагандист 
використала для показу 
набір діапозитивів «Науко
ва організація і дисциплі
на праці», плакат «Соціа
лістична дисципліна пра
ці», діапозитив «Вихован
ня дисципліни праці» 
тощо.

Ведучи розповідь про 
стимули до високопродук
тивної праці, Ганна Панте
ліївна тісно пов'язувала її 
з рішеннями XXV зїзду 
КПРС, липневого (1978 р.) 
Пленуму ЦК КПРС, іншими

ЗНАЧНУ роль у дальшо
му розвитку економіч

ної освіти молоді покли
кані відіїрати пропаган
дистські кадри. Робота з 
ними — одне з централь
них завдань у системі по
літичного і економічного 
навчання. Комітети ком
сомолу під безпосереднім 
керівництвом партійних 
організацій постійно дба
ють про пропагандистські 
кадри для гуртків і семі
нарів, де вчиться /АОЛОДЬ. 
Минулого навчального ро
ку в системі комсомоль
ського політичного й еко
номічного навчання серед 
пропагандистів понад 89 
процентів становили ко
муністи, близько 90 про
центів мали вищу Й неза- 
кінчену вищу освіту, коло 
70 процентів пропагандис- 
тіа — керівники, інженер
но-технічні працівники, 
спеціалісти сільського гос
подарства.

Стабільність роботи гурт
ків і семінарів великою 
мірою залежить від вчас
ної і доброякісної підго
товки резерву пропаган
дистських кадрів. Для цьо
го треба ефективно вико
ристати наявні форми на
вчання, підготувати резер
ви пропагандисті» у ра
йонних Р міських школах, 
в університетах марксиз
му-ленінізму, на факуль
тетах громадських профе
сій, в інститутах підви- 
щення кваліфікації.

Дальший розвиток еко
номічної освіти молоді 
повинен іти шляхом якіс
ного вдосконалення всіх 
сторін цього виду навчан
ня. Боротьба за ефектив
ність і якість не може до
сить успішно розвиватися 
без постійного підвищен
ня рівня економічних 
знань у бійців трудового 
фронту. І чим успішні не 
буде розв’язано цю про
блему, тим ефективніше 
буде виконано завдання, 
постазлене партією, в га
лузі соціалістичного ви
робництва.

В, ГОРЛОПАНОВ, 
відповідальний органі
затор ЦК влкєм.

партійними документами, 
матеріалами XVII! з'їзду 
влкем.

— Рішення з’їзду і нові 
документи партії, — діли
ться думками Ганна Пан
теліївна, — вражають на
самперед масштабністю і 
глибиною. Тому, говорячи 
про виконання наших пла
нів чи ефективне викори
стання фонду заробітної 
плати і форм матеріально
го й морального стимулю
вання, я стараюся з усьо
го цифрового матеріалу 
відібрати такий, який най
краще ілюструє основні 
завдання пятирічки, скажі
мо, по виробництву моло
ка в масштабах, країни, об
ласті, району і нашою 
колгоспу. Зосереджую 
увагу на цих цифрах, зна- В 
ходжу для їх розкриття 
зрозумілі й переконливі 
порівняння та зіставлення, 
і цифри стають більш зри- 
мими, доступними, краще 
запам'ятовуються.

Інтерес у слухачів ви- | 
кликають образні поріз- І 
няння, застосовувані при І 
розгляді питань розвитку І 
сільського господарства у | 
світлі рішень XXV з’їзду І 
КПРС. При цьому Ганна 
Пантеліївна обоз язкозо 
використовує діаграми, 
діафільми і діапозитиви. 
Своє головне завдання во
на вбачає в тому, щоб до
помогти кожному усвідо
мити велич завдань деся
тої п’ятирічки, надихнути 
трудівників села на нові 
звершення з ім’я побудо
ви комунізму в нашій 
країні.

Т. МІЛЬТО, 
завідуюча кабінетом 
політосвіти Більшай- | 
ського райкому пар
тії.

його запрошують на 
вечори інтернаціональної 
дружби в робітничі і уЧ. 
нізські колективи, аін ви
ступає перед своїми ОД. 
нокурсниками. і перше 
його слово — про далеку 
і близьку Кубу, де він -"М 
побував ян делегат XI 
фестивалю молоді і с7у. 
ден гів.

На ф от о: Ігор ПАВ- 
ЛОВ, студент Кіровоград, 
ського інституту сіль- 
ськогосподарського ма
шинобудування.

Фото В. ГРИБА

УСПІХ і
РАДЯНСЬКОЇ І

ВИСТАШ '
Десятки тисяч чоловік 

побували на виставці «Ра
дянська молодь вчора і 
сьогодні», яка понад два 
тижні проходила в панам
ській столиці. Відвідувачі 
ознайомилися з експона
тами, присвяченими ос
новним етапам становлен
ня Ленінського комсомолу 
й участі радянської моло
ді в комуністичному бу
дівництві, в боротьбі за 
мир на землі та щастя 
всіх народів. Великий інте
рес панамських студентів, 
молодих робітників, ви
кладачів викликав розділ, 
який розповідає про солі
дарність радянських юна
ків і дівчат з молоддю Чі
лі, Нікарагуа та інших ла
тиноамериканських країн, 
де правлять реакційні 
диктатури. У книзі відгу
ків зроблено записи, в 
яких висловлюється захоп
лення досягненнями пер
шої в світі держави робіт- ) 
никіз і селян.

На урочистій церемонії 
закриття виставки були 
присутні керівники націо
нальних зборів народних 
представників, провідних 
політичних і громадських 
організацій. Виступаючи І 
перед присутніми, заступ- « 
ник міністра освіти Клара ■ 
Німіа дель Басто підкрес- і 
лила, що проведення в і 
Панамі першої радянської і 

експозиції послужить і
зміцненню дружби й роз
витку співробітництва між І 
народами, між молоддю І 
обох держав.

У зв’язку з виставкою в ■ 
столиці відбулися цикл 
лекцій про життя трудя
щих СРСР, перегляд ра
дянських фільмів. Тисячі 
панамців взяли участь у 
аікторині «Що ти знаєш 
про Радямгиким Союз».

(ТАРС),
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До 325-річчя возз’єднання
України з Росією

ІСТОРІЇ

ми-

Відвідувачі нашого музею — ЛЮди 
допитливі Все їх цікавить. Експозиція 
наша розповідає історію Липняжки 
від найдавніших часіа до сьогодення. 
А хіба не цікаво довідатися про 
нуле рідного села?

Перед одним із стендів люди за
тримуються надовго. Тут йдеться про 
Запорізьку Січ.

Наше село було колись козацьким 
зимівником. Через " 
Умань після бою 
Жовтими Водами
Богдана Хмельницького, 
можливо саме тоді зміцніла Богдано-

Липияжку на 
з поляками під 
рухалися війська 

Хто знає,

ва апгвненість у необхідності міцно
го союзу з Росією.

На стендах показано схему органі
зації Запорізького війська, у вітринах 
виставлено різні речі періоду Запо
різької Січі: козача люлька, келих 
(михайлик), стремено, захисний ко
зацький «їжак», що застосовувався 
проти кінноти противника, криза ту
рецька шабля. Всі ці експонати знай
дені на території нашого села, його 
околиць.

Безперечне, напередодні 325-і річ
ниці возз’єднання України з Росією 
значно зростає інтерес до цього пе
ріоду в житті українського народу. 
Мені, як екскурсоводу і директору 
музею, доводиться відповідати на 
найрізноманітніші запитання, що сто
суються часів Хмельниччини. Це 
змушує мене старанно готуватись до 
кожної екскурсії, робити зустрічі 
липняжців з історією свого села ці
кавими і хвилюючими.

І. єзли. 
директор Ля»низького краєзнав
чого музею.

Добровеличківськіш район.

УРОКИ ПРАЩ

НАУКА ЛЮБИТИ
чути,

БЕЗСМЕРТЯ
Вони не ехнгнулись, від кулі не впали — 
У землю шорстку їх живими вкопали. 
Літі тупії і хрипла команда здаля. 
Невже задушила б їх рідна земля? 
Невже б уподібнивсь до чорної пащі 
Чорнозем, !ііо зцілює рани найтяжчі, 
В якому недуже зеренце — і те 
Проб'ється із тьми,

оживе,
проросте, 

Розправить стебельце відважно і яро... 
Спинімось на мить:

чи не ми їхня парость? 
Чи в гордім розгіллі юначих плечей 
Не з того коріння відвага гече?
Вини ж нс погасли, від кулі не впали — 
У землю ото їх живими вкопали, 
їм очі у смерті ніхто не стуляв — 
Чи вже ж би убила їх рідна земля?
То просто дерева і трави осінні 
У світ понесли їхні душі нетлінні;
То тільки з корінням злилися тіла — 
Хіба ж ня земля їх убити могла?

Дуже часто мені доводилось 
що уроки праці з школі не йдуть у 
порівняння з уроками математики, 
мови чи фізики. І, чесно кажучи, було 
образливо за появу такої думки. Не
правильної, непедагогічноі.

Кредо учителя праці — не просто 
ознайомити дітей з сільськогосподар
ським виробництвом, не просто озна
йомити їх з сучасною технікою, а 
виховати любов до праці. Мені завжди 
хочеться, щоб кожен школяр трудився 
не тому, що тан треба, а тому, що він 
не може інакше. Для цього самому 
вчителю слід бути прикладом, не цу-‘ 
ратися засукати рукава і стати поруч 
із своїми вихованцями. А ще я при
мітив, що з вогником учні діють тоді, 
коли відчувають результати вкладе
ного труда, коли вчитель може пере
творити звичайнісіньке копання, на
приклад, у незвичайну гру: хто пер
ший, хто краще, кого уквітчати спле
теним тут же вінком переможця?

Учитель повинен весь час знаходи
ти для своїх вихованців щось цікаве. 
Не повторюватися з уроку з урон, а 
робити кожен з них оригінальним, ці
кавим і захоплюючим.

У дев’ятому класі ми почали вивча
ти тракторну справу. Наша школа не 
має належної майстерні, наочних по
сібників, тому довелося використову-

вати вирізки з газет, журналів, плака
тів. Потім ходили до тракторної брига
ди і проводили там практичні заняття. 
Знайшли вихід. Та інакше й бути не 
могло, адже учитель праці повністю 
готує школярів до самостійної роботи.

Думається, що сільська школа по
винна стати міні-нолгоспом. Шишяін- 
ська десятирічка виступила з ініціати
вою виростити власний урожай на 
нолюспному полі. Виростити — це 
значить і посіяти, і обробити, і зібра
ти самим школярам.

Наш цьогорічний ужинок свідчить, 
що закладаються міцні підвалини ма
ленького колгоспу в колгоспі: по 350 
центнерів цукрових і по 600 центнерів 
кормових буряків з гектара зібрали 
учні на закріплених за шнолою полях.

«Якщо ми хочемо, щоб каші діти 
виросл і справжніми людьми, — пи
сав В. О. Сухомлинсьний, ми повинні 
з.-.бути легке, безтурботне дитинство 
для них. Життя в роки отроцтва і ран
ньої юності немислиме без праці, без 
фізичного і духовного напруження». 
Нехай же ці слова видатного педаго
га стануть змістом і програмою діяль
ності кожного учителя праці.

В. ГРОЛІКО, 
учитель Шншкінської серед
ньої школи Компаніїнського 
району.

ТАНОК
Сплелися, злилися пухкі мерехтливі кружальця, 
Натома у венах пульсує, вагома, як човник
Та в променях струп розпускаються лагідні пальці. 
Як сонцю навстріч розкривається стиглий

бавовник,
Під небом дірчастим на сивім помості дощатім, 
До ранку приспавши спої кілоірамн :і проценти, 
У колі таджиків танцюють русяві дівчата
Співучий гульноз із відчутним слов’янським акцептом. 
Так просто танцюють, так іцнро й захоплено-піжію, 
Немов га наука у них ще з дитинства осіла.
Мабуть, як таджик частку поля таврійського

вижне — 
Пісні України самі потечуть в його жилах.
Тому-то з-під змору спивають воші насолоду, 
Тому-то близьке їм, незвичною сказане грою...
Якщо ти душею торкнувся турботи народу, 
То й радість народу не буде для юбс чужою.

* * * 
Як пахло сіно в ту липневу піч 
В підітканому тьмою доокружжі 
Приглухої долини!

По Добруджі
Іиїлн жнива.

Через пучки сгоріч,
Така незвична і така знайома, 
Снувалась пісня: майже обривалась 
У німоті космічного огрому
І голосами повнилась за мить,
І знов міцніла.

Так, як і снувалась
Вона до того. (Певне, що й потому). 
Здавалося: звідтіль зайти додому — 
Що ці слова сприйнять і зрозуміть; 
Хіба не тзк резку.то і просторо 
В моїх краях співають жниварі?.., 
Л. дім же бус за морем,

па Дніпрі —
За стільки миль!

І цс було не вчора. 
Та й нині, в місті, стишено-суворім. 
Притоптані дощами буйних стріч, 
Розворуши ті спогади — й ночуєш, 
Як пахне сіно в цю липневу піч, 
Там, у Добруджі. ‘

• ЗУСТРІЧ ДЛЯ ТЕБЕ

ПУЛЬС 
СЛОВА 

аивавпннавмнввяоанммеван

Молодий поет Василь 
Моруга живе у Києві. 
Він автор кількох по
етичних збірок, член 
спілки письменників 
України.

Поезії В. Моруга — 
це пристрасні моноло
ги нашого молодого 
сучасника, в яких лю
бов до рідної землі чер
гується із першим світ
лим коханням, в яких 
тривожна луна героїч
них і вогняних років 
Великої Вітчизняної 
війни виповнює снупі і 
мужні строфи київсько
го поега.

Пульс поетичного сло
ва Василя Моруги чут
ливий до нашого сього
дення. до його радощів 
і тривог, до невтомних 
буднів, скрилених ле
нінською НОМСОМОЛІСіО.

Перебуваючи на Кі- 
роєоградщині, молодий 
поет завітав до нашої 
редакції і запропону
вав кілька віршів із 
свого рукопису. З цим 
поетичним доробком 
ми сьогодні хочемо по
знайомити читачів «Мо
лодого номунара».

ВТОМА
Летиш з дороги у дорогу: 
Гроза, вітри, веселка брів...
І в себе всотуєш потроху 
Тягучу отому вечорів.

Вона розійдеться, бо день же 
І Цс <аіїде в сонячні краї.
Але для інших гром; менше 
Тсііср залишиться її.

Гозп.тавить ніч будеш»; болі, 
З-під снігу лих проб’ється 

сміх
І ти піднімешся поволі, 
Як шерхле поле по зимі.

Ти знов піднімешся. А тільки 
В пожежі карих верховіть, 
А\г.в передчасно всохла сілка 
Тобі синдика заскрипить.

Іше лиш думам половіти. 
Іще, як сік, иезгусла кров. | 
А ти уперше запримітив,
Що бач, не зовсім одійшов. І

' Самодіяльному народному ансамблю «Колос» Палацу 
культури імені Жовтня заводу «Червона зіока» — 10 років, 
»оробок колективу — 500 концертів у містах і селах облас
ті, республіки, в Польщі і Чехословаччині. З нагоди ювілею 
самодіяльних митців минулої суботи прийшли вітати робіт
ники «Червоної зірки», шанувальнини їхнього таланту. Іан- 
цюристам було вручено грамоти облпрофради, завкому 
профспілки, завкому комсомолу.

На фото: вгорі — «Колос» виконує солдатський танок 
, Псии піПТ.ПЗПІПвнизу — «Угорський танок».

Конкурс на краще виконання танцю провели нещо
давно комсомольці та молодь колгоспу імені XXV 
з’їзду КПРС Онуфріївєького району. Переможцем 
цього своєрідного танцювального герцю стали 
Р. Кравченко і Р. Дудник (вальс), подружжя Крав
ченки (полька), О. Головчепко, С. Мокієнко (танго),

■ Р*. Василенко, Н. Стрижок («Яблучко»).
АА. ЛИТВИНЕНКО, 

громадський кореспондент «Молодого комунара».

* ТИЖДЕНЬ «ТЕАТР І ДІТИ»

АРТИСТИ
ДІТЯМ
РАДІСНИМИ дитячими вигуками, смі

хом, оплесками наповнені в ці дні 
театри, клуби, Будинки культури, шко
ли, дитячі садки. З 24 по ЗО листопада 
на Кіровоградщині проводиться Тиждень 
«Теагр і діти». Артисти і режисери укра
їнського музично-драматичного театру 
імені М. Л. Кропивппцького, обласного 
театру ляльок протягом тижня зустріну
ться з юними драмгуртківцями Кірово
градського палацу піонері» і школярів, 
любителями театрального мистецтва де
в’ятнадцятої та шостої шкіл міста, по
бувають в селі Володимирівні, Грузько
му Кіровоградського району, в дитячих 
садках обласного центру. Митці’ пока-

жуть дітям вистави «Лісовий годин
ник» Г. Степанова, «Івасйк-Телеснк» 
М. Иоффе і К. Губенка, «Викрадена п’я
тірка» В. Орлова і С. Когана, «Дикий 
ангел» О. Коломійця. Після вистав від
буватимуться зустрічі артистів з юними 
глядачами екскурсії по театру, на сце
ну, у виробничі майстерні.

Мстою тижня е пропаганда серед 
дітей театрального мистецтва, кра
щих творів радянської і зарубіжної дра
матургії. А головне — допомогти юному 
поколінню закохатися в театр, в мис
тецтво, зробити театр своїм другом, по
радником, наставником.

Всесоюзний тиждень «Театр І діти» 
проводиться лише другий раз. Митці 
працюють над тим, аби тиждень «Театр 
і діти» став справжнім святом мистецтва 
для хлоп’ят.

Г. ВО ИМЕН ко, 
старший методист ОБИТ по теаг- , 
ралыюму мистецтву.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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Комбінату виробничих підприємств 

управління «Ангербуд» м. Братська Ір
кутської області, який веде будів
ництво БАМу, на постійну роботу по
трібні: бетонники, стропильники, елек- 
тро- і газозварники, лісоруби, вантажни
ки, теслярі, столяри-верстатники, елек
трики і робітники, що не мають буді
вельних спеціальностей.

За довідками звертатися на адресу: 
м. Кіровоград, обком ЯКСМ України, 
відділ робітничої та сільської молоді: 
Тел. 2-53-78.або 2-45-97.

Довідки про виробничо-побутові умо
ви £ в міськкомах і райкомах комсомо
лу Кіровоградської області.

Кіровоградський ордена „Знак Пошани“ 
завод тракторних гідроагрегатів 
імені XXV з'їзду КII PC

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

з числа осіб звільнених із рядів Радянської Армії, по спеціальності токаря.

СТРОК НАВЧАННЯ 7,5 МІСЯЦЯ. ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ 15 СІЧНЯ 1979 РОКУ. 
ВИПЛАЧУЄТЬСЯ СТИПЕНДІЯ 77 КАРБОВАНЦІВ У МІСЯЦЬ І, КРІМ ТОГО, 
ОДНА ТРЕТИНА ЗАРОБЛЕНИХ ГРОШЕЙ ПІД ЧАС ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ.

„СВЕРДЛОВСІ»К-4“—
УЧНІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬСЯ ЖИТЛОМ У ЗАВОДСЬКОМУ ГУРТОЖИТКУ.

Зь-ертатпся у відділ кадрів заведу на адресу: м. Кіровоград, вул. Жданова, 5. 
АДМІНІСТРАЦІЯ.

•IstHft І
„Червона
лі 11 в а

із числа осіб, звільнених у аапас із лав Радянської 
Армії, на спеціальність токаря для роботи в інстру- 
мсі-г.з.тьних цехах.

НАБИРАЄ
УЧНІВ

Строк навчання —- 7,5 місяця.

Псча.ок занять — у міру комплектувати груп.
Учні одержують стипендію в розмірі 77 карбован 

еів па місяць. Крім того їм виплач»ют*. одну третину 
грошей, зароблених під час виробничої практики.

Час навчання зараховують до трудового стажу.

Звертатися у відділ кадрів заводу на адресу: 
м. Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 1.

ДИРЕКЦІЯ.

фотоекспонометр високого класу.
НИХ ФАКТОРІВ НА КАЛЬКУЛЯТОР] ВВЕ
ДЕНА СПЕЦІАЛЬНА ПІКАЛА КОРЕКЦІЇ.

Для забезпечення гарантії вимірювань 
є контроль настройки і, водночас, конт
роль бпвления.

«СВЕРДЛОВСЬЧ-4» ОБЛАДНАНИЙ ДО- 
ТОЧКОЮ, ЯКА ДОЗВОЛЯЄ БИКОРИСіО- 
ВУВАТИ ЯК ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ ЕЛЕ
МЕНТ 316, ЩО ДІСТАВ У НАШІЙ КРАЇ
НІ ШИРОКЕ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ.

Виготовлено експонометр «Свсрд- 
ловськ-4» на напівпровідникових еле
ментах і розрахований він на тривалий 
строк служби.

МАЛІ ГАБАРИТИ. ПРОСТОТА ВИМІРЮ
ВАННЯ. ЗМЕНШЕНИЙ КУТ СПРИЙНЯТ
ТЯ. ШИРОКИЙ ДІАПАЗОН РОБОТИ. ВИ
СОКА ТОЧНІСТЬ. ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ ВІ
ЗИР З РАМКОЮ. ДВА МЕТОДИ ВИМІРЮ
ВАННЯ ЕКСПОЗИЦІЇ — УСЕ НЕ РОБИТЬ 
ФОТОЕКСПОНОМЕТР «СВКРДЛОВСЬК-4» 
НАДІЙНИМ ПОМІЧНИКОМ ФОТОГРАФА.

ЦРКО «РАССВЕТ» 
ТЕЛЕПРЕСТОРГРЕКЛАМА.

експозицію двома спосо-Він визначає
ба ми:

— по яскравості об’єкту зйомки, коли 
вимірюється світло, відбите об’єктом;

— по освітленості об’єкту зйомки, ко
ли світлоприймач з надітою на нього 
насадкою молочного кольору направляє
ться від об’єкту на фотокамеру.

Для наведення па об’єкт зйомки є те
лескопічний візир із дзеркальною рам
кою і прямим зображенням.

Експонометр викопаний з індикацією 
по світлодіоду і не має проміжного пе
реносу показань з вимірника на кальку
лятор. що спрощує і прискорює процес 
вимірювання експозиції.

ДЛЯ ПОЛЕГШЕННЯ ОБЛІКУ РІЗНИХ 
ФАКТОРІЯ ФОТОГРАФІЧНОЮ ПРОЦЕСУ 
НА КОРПУСІ ФОТОЕКСПОНОМЕТРА НА
ВЕДЕНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ. А ДЛЯ ВНЕСЕН
НЯ ПОСТІЙНОЇ ПОПРАВКИ В ПОКАЗАН
НЯ ПРИЛАДУ 1 ОБЛІКУ ШДІІВІДУАЛЬ-

іІав'їалшкніі пункт 
тресту «Транссигналбуд» при БМП-816 

ПРОВОДИТЬ НАБІР

на шестимісячні к\рсн по підготовці електромонтаж
ників для роботи по будівництву пристроїв автобло- 
кіровки па залізничному транспорті.

Приймаються особи, що відслужили в Радянській Ар
мії. з счвітою не нижче 8 класів.

На тріод навчання надається гуртожиток і виплачує
ться стипендія в розмірі 75 карбованців на місяць.

Початок занять 15 грудня 1978 року.
За довідками звертатися на адресу: 316026, м. Кірово- 

град-26, вул. Желябова. 2, БМП-816. Відділ кадрів.
їхати тролейбусами № 2, № 4 до зупинки «Кінотеатр 

«Хроніка».

АДМІНІСТРАЦІЯ.

29 ЛИСТОПАДА

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
«Час». 8.45 — Гімнастика. 
0.05 — «Чигаю’Пі вірші...» 
0.35 — Телефільм «Стратегія 
риску». 1 сепія. 10.40 —
«Клуб кіногтодопоясей». 14.30 
-- Фільм «Ефект творчості».
15.25 — «Основи Радянської 
допитали і права». 15.55 —■ 
■»Щолковськнй бавовняний 
комбінат». Нарис про тру
довий колектив. 16.25 —
Концепт Державного ан- 
г.-.мбля народного танцю 
Вірменської РСР. 17.10 — 
Дон. фільм. 17.30 — «Відгук
ніться. сурмачі!» 18.00 — 
«День за днем». (К-д). 18.15 
— «Веселі нотки». 18.30 — 
«ІИЇья п’ятирічка». (К-д). 
19.01) - «Початок творчості». 
Передача про науково дос
лідницьку роботу студентів 
Кіровоградського інституту 
сї’іьгоспмягпинобулува п к я. 
(К-Д). 19.20 — Телефільм.
(К-д). 19.35 — «Третьому ро
ям п’ятирічки — ударний 
Фініш -. Передача з колгоспу 
Імені Зайковського Вільшин- 
ського району. (К-д). 19 45— 
Телефільм «Стратегія рис
им- 2 серія. 21.00 — «Час».
21.40 -- «Музичне життя». 
По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — «Муж

Зї60$0, ГСП Иіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
ьсмсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій* 
ськопо-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 21362. Обсяг 0,5 друк, ари. Індекс 61197,

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

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

Зам. № 529, Тираж 59 200,

ність». Репортаж з музею 
підпільної комсомольської 
організації «Спартак», що 
діяла на Кіровоградшині в 
роки Великої Вітчизняної 
війни. (К-д на РеспУбл і кап
ел ке телебачення). 10.30 — 
«Любителям балету». 10.55 — 

Г. Квітка-Основ’яиснко. «Сва
тання на Гончарівні». Внста- 
ьа. 11.40 — «ЩЩльннй ек
ран». 10 клас. Суспільство
знавство. 12.10 — Для дітей. 
«Срібний дзвіночок». 12.30 — 
Продовження вистави «Сва
тання на Гончарівні». 16.00
— Для школярів. «Атестат 
ввічливості». 16.45 — Док 
фільм «Щедпа земля». 17.00
— «З глибин народних». 
18.00 — Реклама. Оголошен
ня. 18.30 — «Актуальна ка
мера». 19.00 — Хокей: «Со
кіл» — «Спартак». 1 і 2 пе
ріоди. 20.35 — «До націо
нального свята Соціалістич
ної Федеративної Республі
ки Югославії — Дня респуб
ліки». 20.45 — «На добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час».
21.40 — Хокей: «Сокіл» — 
«Спартак». З період. 22.20 — 
Музичний телефільм «Інтср- 
меццо». По закінченні — но
вини.

30 ЛИСТОПАДА

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
— «Час». 8.45 — Гімнастика. 
9.05 — «Вперед, хлопчики!» 
10.05 — Телефільм «Страте
гія риску». 2 серія. 11.20 — 
«Про тих. хто будує БАМ».
11.40 — «Шкільний скрап». 
10 клас. Українська літера
тура. 12.10 — Для дітей. 
«Срібний дзвіночок». 12.30— 
Док. фільм. 16.35 — Для 
школярів. «Сурмач». 17.05 — 
< Республіканська фізико- 
математична школа». 17.40

— «Каховська зрошувальна» 
18.00 — «Звіти і вибори в 
комсомолі». (К-д). 18.15 —
Мультфільм. 18.35 — «.’Іо
нійський університет МІЛЬ
ЙОНІВ». 19.05 — «Разом — 
дружна сім’я». Музична про
грама. 19.35 — «Говорять 
депутати Верховної Ради 
СРСР». 19.50 — Телефільм 
•‘Стратегія риску». З серія. 
91.00 — «Час». 21.40 — «Ро
манси російських компози
торів». По закінченні — по
гини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — «Золоті 
Зірки України*. Кіноварне.
10.30 — «Веселка». Музична 
програма. 11.10 — «Орбіта’ 
дружби». Соціалістичне зма
гання трудівників Ульянов
ського району Кіровоград
ської області і Савранського 
району Одеської області. 
(К-д на Республіканське те
лебачення) 14.30 — Док. 
фільм. 15.10 — «Розповіді 
гро. художників*. 15.40 — 
Коннерт народного хору. 
16.05 — «Громадянином бу
ти мусиш». 16 35 — «Зелені 
квіти». Поезія Миколи Руб
цова. 17.15 — Концертний 
зал телестудії «Орля». 18.00
— Для школярів. «Вперед. 
орлята1» 18.30 — Концерт 
хору Українського телеба
чення І радіо. 19.00 — «Ак
туальна камера». 19.30 — 
Концерт 20 45 — «На доб
раніч. діти!» 21.00 — «Час».

1 ГРУДНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
— «Час». 8.45 — Гімнастика. 
9.05 — «Відгукніться, сур-

21.40 — Телефільм «Угрюм- 
ріка». 1 серія. По закінчен
ні — новини. 

мачі!» 9.35 — Телефільм 
«Стратегія риску». З серія.
10.45 — С. Прокоф’єв. Два 
концерти для Фортепіано з 
оркестром. 16.15 — Репор
таж з Полтавського турбо- 
мехапічного заводу. 16.30 — 
Концерт камерної музики. 
17 00 — «Для вас, вчителі». 
По-’лкласпа робота з фізики.
17.30 — «Населенню — про 
цивільну оборону». (К-д). 
18.00 — «День за днем». 
(К-д). 18.15 — «У колотому 
малюнку — сонце». 18.30 — 
Док. фільм «Мальцев з села 
Мальцеве». 19.30 — Хокей; 
ИСКА — - Торпедо». (21.00— 
«Час»), 22.05 — «Ми співає
мо». Музична програма. По 
закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА 10.00
— Новини. 10.15 — «Вперед,
орлята!» 1050 — «Кіномо- 
заїка». 12.10 — Для дітей. 
«Срібний дзвіночок*. 14.30 — 
Док. телефільм «Радіо рево
люції». 15.15 — «Шахова
школа». 15.45 — Концерт.
16.45 — «Москва і москви
чі*. 17.15 — «Веселі стар
ти». 18.00 — Фільм-концерт.
18.30 — «Актуальна каме
ра». 19.00 — Хокей: «Сокіл»
— «Спартак». 1 і 2 періоди. 
20.30—«Музичний антракт».
20.45 — «На добпаніч. діти!» 
21.00 — «Час». 21.30 — Хо
кей: «Сокіл» — «Спартак». 
З період 22.10 — Худ. теле
фільм «Угрюм-ріка». 2 серія. 
По закінченні — новини

2 ГРУДНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.35 — Гімнастика. 
8 55 — Фільм-концерт. 9.25— 
«Лля вас, батьки». 9.55 — 
«Рух без небезпеки». 10.2.5
— «Ранкова пошта». 10.55 — 
«Ради 1 життя». 11.25 — 

«Що? Де? Коли?» Телсг.ікто- 
рина. 12.25—Тираж «Спорт
лото». 12.40 — «Здоров’я».
13.25 — Сюїта з музики до 
балету «Сампо». 13.45 — Кі- 
н.опрограма «По Сибіру і 
Далекому Сходу». 14.40 — 
Телефільм для дітей. «Таєм
ничий острів капітана Не
мо» 1 і 2 серії. 16 20 — «Лі
тературні бесіди». 17.05 — 
♦ Пісня-78». 17.45 — Мульт
фільм «Дівчина І лев». 18.00
— Новини. 18.15 —^«У світі 
тварин». 19.15 — Грає ро
сійський народний оркестр 
імені В. Андреева. 19.40 — 
Т. Уілгямс «Солодкоголої ніі 
птах юності» Вистава. (21 00
— «Час»), 22.40 — Концерт 

вокально - інструментального 
ансамбля «Диско». По закін
ченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— Новини. 10.15 — «Візе
рунки па фарфорі». 10.3,0 — 
«Осіння новела». 11.20 — 
«Мальовнича Україна». (К-д 
на Республікансько телеба
чення). 11.40 — «Республі
канський огляд якості».
12.25 — Концерт народної 
капели бандуристів «Гали
чанка». 13.10 — «На голов
ній виставці республіки». 
13.-10 — Зустріч майстрів 
мистецтва з гірниками За
хідного Донбасу. 14.40 — 
Науково-популярний мате
матичний журнал «Інте
грал» № 22. 15.20 — «Субот
ній репортаж» 15.50 — Те
лефільм «Тридцять шість 
радощів». 1G.50 — Для ді
тей. «Зірочка». 17.20 — Лі
ричні молодії. 17.40 — Кори
феї радянської спени». На
родна артистка СРСР Н. М. 
Ужвій. 18.25 — Концерт.
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — Авторський 
концерт композитора, на
родного артиста УРСР 
П. Манбороди. В перерві — 
«Па добраніч, діти!». «Час». 
По закінченні — художній 
телефільм «Угрюм-ріка». 
З серія.

ПОГОДА
Вдень 28 листопада по області та місту буде хмар

но, туман, мряка. Вії ер південний, 3—8 метрів на се
кунду. Температура повітря 3—8 ірадусів, по місту— 
5—7 градусів тепла.

За даними Українського бюро погоди 29—30 лигто- 
пгда • хмарно з проясненням, місцями туман, вігер 
південно-західний, 7—12 метрів па секунду. Темпера
тура повітря вночі 29— близько 0. ЗО — від 1 гра
дуса тепла до 4 градусів морозу, вдень — 3—8 граду
сів тепла.

З ГРУДНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.35 — Гімнастика
для дітей. 8.55 —Пісні і тан
ці народів СРСР. 9.30—«Бу
дильник». 10.00 — «Служу 
Радянському Союзу!». 11.00 
— Мультфільм «Казка про 
Золотого Півника». 12.00 —•
«Музичний кіоск». 12.30 —«
«Сільська година.». 13.30 —
Г. Гауптман. «Перед заходом 
сонця». Фільм-вистава. 16.25
-- «Міжнародна панорама». 
17.00 — «Музика моря». 
Естрадна програма. 17.30 — 
Док. телефільм «Особисто 
відповідальний.». 18.00 —
Повний. 18.15 — Мультфіль
ми. 18.40 — «Клуб кіпогіо- 
длрожсіі». 19.40—Телефільм 
«Співак» (Т1ДР). Режисер і 
виконавець головної ролі 
Дін Рід. 21.00 — «Час». 21.30 
— - Ваша думка». 22.20 
Кубок СРСР з плавання. По 
закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — Концерт. 
10.45- Док. телефільм. 11.05
— «Естафета бойових поко
лінь». (К-д па Республікан
сько телебачення). 11.55 —« 
Концерт. 12.25 — «Хочу бу
ти великим». Лялькова ви
става. 13.15 — Кінопрограма 
«По країні рідній». 14.15 — 
«Доброго вам здоров’я»,
14.45 — Телепрограма «Ав
томобіліст». 15.30 — «Слана 
солдатська». 16.30—«Лауре
ати Державно) премії СРСР 
1978 року в галузі техніки», 
17.00 — Для дітей. «Котру- 
син кінозал». 18 00 — Кон
церт. 19 00 — «Актуальна 
камера». 19 ЗО —«Недільний 
сувенір». 19.55 — «Патоніп- 
ський почерк». Теленарис. 
20.50 — «Па добпаніч. діти!» 
21.00 — «Час». 21.30—Теле
фільм «Угрюм-ріка». 4 серія. 
По закінченні — новини.
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