
НА ПОКЛИК «ЧЕРВОНОЇ СУБОТИ»

ЗАШУМЛЯТЬ 
ТОПОЛІ

ГГарк Перемоги поса
дять у день Всесоюзного 
комуністичного суботника 
комсомольці і піонери По- 
грсбняківської середньої 
школи Новгородківського 
району. Зашумлять лис
тям дерева, то їх дбайли
во доглядатимуть Алла 
Кравченко, Тетяна Яркова, 
Михайло Коршенко та їхні 
товариші. Зелені пам’ят
ники воїнам піднімуться 
також у Пстрокорбівц», 
Тарасівні, інших селах.

Г. ШЕПЕЛЬ, 
секретар Новгород
ківського райкому 
комсомолу, завідуюча 
відділом учнівської 
молоді.

ДЕНЬ 
ПІДВИЩЕНОГО 
ВИДОБУТКУ

бурого вугілля прове
дуть під час «червоної су
боти» гірники шахти «Веп- 
болозівська» виробничого 
об’єднання «Олександрія- 
вугілля». У святі праці 
візьмуть участь близько 
двохсот молодих робітни
ків. Разом зі старшими ко
легами вони видадуть на- 
гора п’ятсот тонн надпла
нового палива, впорядко
вуватимуть територію 
шахти, садитимуть дерева 
і кущі.

В. КВІТКА, 
секретар комсомоль
ської організації шах
ти «Верболозівська».

ЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ АКСМУ
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ВСЕСОЮЗНІ КОМСОМОЛЬСЬКІ ЗБОРИ

Дооре трудиться в ці квітневі дні комсомольсько-молодіжна бригада водіїв з 
укрупненого автотранспортного підприємства виробничого об’єднання «Дніпрс- 
енсргобудіндустрія». Інакше працювати хлопці не можуть. Адже за підсумками 
торішнього обласного соціалістичного змагання КМК водіїв вони стали пере
можцями. Підтвердити це звання в нинішньому, ювілейному році — тане 
прагнення бригади.

На знімку: (зліва направо): молоді водії Іван ГИРИЧ, Іван ХАРЧЕНКО, (груп- 
номсорг), Василь СУПРУН, Віктор БІЛИЧЕНКО.

Фото Л. ТАРАСЕНКА.

У колгоспі «Росія» об
ладнали базовий кабінет 
комсомольського політ
навчання. До послуг від
відувачів — твори
К. Маркса, Ф. Енгельса, 
Б. І. Леніна, підручники з 
історії КПРС, праці Л. І. 
Брежнєва. Кілька стендів 
розповідають про історію 
БЛКСАА, про діяльність 
КПРС на сучасному етапі.

Кімнату комсомольської 
політосвіти оформили за
собами наочної агітації 
комсомольці райпобут- 
комбінату, які у своєму 
гуртку вивчають біогра
фію Б. І, Леніна. Яскраві

плакати розповідають про 
ордени, якими нагородже
но Ленінський комсомол 
за ратні подвиги і звитяж
ну працю. Зі стенда «Вив
чаємо біографію В. І. Ле
ніна» на нас лагідно ди
виться Ілліч. Тут же — ка
лендарний план роботи 
гуртка, список слухачів, 
примірна тематика рефе
ратів про життя і діяль
ність вождя, список реко
мендованої літератури, 
прізвища кращих слухачів. 
Стенд «Ленін завжди з 
нами» 
життя організатора нашої 
партії, 
гуртка 
бором 
ектор.

Серед засобів масової 
агітації — матеріали, при
свячені 110-й річниці з 
дня народження В, І. Лені
на. Наприклад комсомоль
ці райсільгосптехніки до 
Ленінського уроку вигото
вили композицію «З іме-

розповідає про

До послуг слухачів 
— програвач із не- 
пластинок, діапро-

нем Леніна — на труд і 
на подвиг!» Фотографії, 
репродукції з картин роз
повідають про В. І. Леніна 
— засновника КПРС, нат
хненника і організатора 
Жовтневої революції, ке
рівника Радянської де.р- 

Окре/лий розділ 
присвячений 

справам 
і молоді, 

зустрічають

жави.
композиції 
сьогоднішнім 
комсомольців 
якими вони 
славний ювілей.

У тих гуртках, де немає 
кімнат політосвіти, комсо
мольці обладнали спеці
альні куточки.

Ми плануємо найближ
чим часом створити в кол
госпі 
центр 
політнавчання на базі міс
цевої 
школи.

«Іскра» єдиний 
комсомольського

загальноосвітньої

В. БРАНКО, 
другий секретар Олек
сандрійського райкому 
ЛКСМ України.

Йде землею квітень, місяць, який 110 років тому 
дав світові Леніна. У травні ми відзначатимемо 35-у 
річницю Перемоги. А пізніше, в жовтні, виповниться 
40 років системі професійно-технічної освіти, яка 
дала країні багатьох прекрасних людей — героїв 
праці, вчених, космонавтів. Цим трьом подіям у жит
ті нашої країни й були присвячені Всесоюзні комсо
мольські збори за підсумками громадсько-політичної 
атестації з порядком денним: «З ім’ям Леніна, під 
керівництвом Комуністичної партії — на труд і на 
подвиг!», що відбулися в Кіровоградському профе
сійно-технічному училищі № 2 імені "ероя Радян
ського Союзу О. С. Єгорсва.

Тр РОХИ історії.
* Місто ще диміло зга

рищами воєнної весни, ко
ли у вцілілому скромному 
будиночку було створено 
першу школу фабрично- 
заводського навчання. Ді
ти, підлітки з обпаленими 
війною долями прийшли 
сюди вчитися наймирніших 
на землі професій — му
ляра, тесляра, штукатура, 
маляра. Мрія збудувати на 
руїнах світле місто була 
настільки сильною, що ба
гато з них пронесли її до 
наших днів.

Школа зростала, зміню
валися її назви, обличчя... 
Сьогодні ПТУ №2 — це 
ціле містечко з прекрас
ними кабінетами, майстер
нями, спортивними залами, 
гуртожитками. В його сті- 

підготовлено

близько 8 тисяч кваліфіко
ваних робітників. Щороку 
230 випускників поповню
ють будівельні бригади 
області.
ЩАСТИЛО училищу на 

хороших людей... Вій
на зробила будівельником 
Володимира Нйнаноровича 
Удовицького. А двадцять 
три ро.чи тому він став 
майстром виробничого на
вчання. Здається, немає на 
землі такої справи, яна йо
му Сула б не під силу. Він 
і муляр, і тесляр, і слюсар, 

і... Справді, із зо- 
руками чолосін

ОБРАЗ ВОЖДЯ
Епізод грозових револю

ційних років — розмову 
Ілліча з озброєними сол
датом і селянином, які 
йдуть па штурм Зимового 
палацу, відобразив у гра
вюрі «В єднанні сила» за
служений художник УРСР 
Володимир Маспк. Цей 
твір увійшов до ленініани 
майстра, що експонується 
у Київському філіалі 
Центрального музею В. І. 
Леніна.

У своїх роботах худож
ник ніби веде глядача по 
місцях, пов’язаних з жит
тям і діяльністю вождя 
трудящих. Тут і Симбірсь
ка гімназія, де вчився Во
лодимир Ульяпов, і місце 
його першого ув’язнення, 
і відомий усьому світові

курінь у Розливі — зеле 
пий кабінет Ілліча. Цент
ральне місце в експозиції 
займають гравюри, при
свячені епізодам револю
ції. Майстерно відтворено 
образ В. І. Леніна в лис
тах «Буря. Скоро гряне 
буря», «Полум’я револю
ції», «Про майбутнє», 
«Апасіоната» та інших.

— Більше чверті століт
тя тому, — говорить Воло
димир Маспк, ■— я вперше 
звернувся до ленінської 
темп, створивши лист 
«В. І. Ленін серед робітни
ків». Відтоді вона стала од
нією з головних у моїй 
творчості. Багато разів їз
див по ленінських місцях, 
поповнюючи альбоми зари
совками меморіальних спо
руд. а також гігантів інду
стрії. світлих кварталів су
часних міст — яскравих 
свідчень втілення п життя 
заповітів вождя. ІІап сво
єю головною темою пра
цюю постійно. Недавно за
кінчив 
пін —
ту».

За обов'язком

великий лист «Ле- 
символ нового СЗІ-

C. ПАРНАСЬКИЙ, 
кор. РАТАУ.

їх — 118, молодих, заи- 
зятих, 118 спілчан колгос
пу «Перше травня» Мало- 
вксківського району, які 
нині заявляють про свою 
готовність зробити все 
можливе, аби міцніло їхнє 
господарство, аби внести 
якнайбільший вклад у мо
гутність рідної Вітчизни. 
Механізатори, тваринними, 
юнаки і дівчата інших про
фесій, які прийшли на 
комсомольські збори, ма
ли скласти рапорт про 
свої здобутки, про підсум
ки виконання соціалістич
них зобов’язань, які вони 
взяли на честь 110-річчя з 
дня народження В. І. Лені
на.

Групкомсорг комсо
мольсько - молодіжної 
тракторної бригади Віта- 
(Закінчешія на 2-й Crop.).

міть квітну. Скільки негод 
вона переборює, щоб один 
раз спалахнути цвітом. Тан 
і людина»). А поруч, у су
сідній майстерні, навчає 
майбутніх мулярів учень 
Удовицького Олександр 
Олександрович Хмара. Чет
веро його вихованців теж 
сталої майстрами, і у них є 
учні Химерно переплелися 
людські долі.

ОБ ознайомити гостя 
з училищем, його 

перш за все ведуть у му
зей бойової і трудової 
слави — гордість єгоров- 
ців. Деяким його експона

там може позаздрити будь- 
який відомий нам музей. 
Старі фотографії і доку
менти зберігають історію. 
Окремий куточок присвя
чений легендарному пар
тизанові Єгорову. чиє їм я 
носить училище. На стен
дах — імена тих, на кого 
сьогодні рівняються. А 
знаменитостей єгоровцям 
не позичати. У тресті «Кі- 
ровоградміськбуд» (це — 
базове підприємство, ко
жен третій робітник — ви
пускник училища) працю
ють кавалери ордена Ле
ніна М. І. Ломаченко та 
М. С. Волошина. Рая Сино
ва — лауреат премії Ле
нінського комсомолу, була 
делегатом 
ВЛКСМ.

Я бачив, 
душевного 
в училищі 
учня, 
д.ять

щ

і маляр 
лотими _____ ______
(«Які вони у мене золоті? 
Якби були такими, то дав
но здав би в музей»). ГЛи 
застали майстра білл мат
риць для виготовлення об
лицювальних плиток. Чу
дернацький малюнок (іще 
одне обдаровання) матриці 
він робив сам («...для того 
людина й живе, щоб усе 
пізнавати, пробувати 
мій. У самовираженні, 
буть і є СМИСЛ ЩИТТ

Са
ма-

XVIII з'їзду

скільки уваги і 
тепла віддають 

для ножного 
як обережно вво- 

„___ кожного у профе
сію — чисту, добру й ра
дісну, де все від початку 
до кінця корисне, виправ
дане, все служить _пюдині 
і красі оточуючого її світу.

І пригадалася бувальщи
на про одного чудового бу
дівельника. який, починаю
чи день на риштованні ви
сотного будинку, простягав 
руки в синь: «До тебе, сон
це, йду!» І будинки його, 
кажуть були сонячними. 
Розповідають, що тому бу
дівельникові поставили па
м’ятник.У КОРИДОРІ красується
* новий випуск «Комсо

мольського прожектора»: 
в училищі чергова опера
ція — «Хронометр». Іде 
боротьба за збереження 
робочого часу. Щотижня 
штаб операції повідомляє 
на лінійці результати.

— Ми повинні добитися, 
щоб усі в групі УСВІДОМИЛИ, 
що ми вже не діти, питати 
з кас повинні, ян з дорос
лих а відповідно й наше 
ставлення повинне бути 
таким, — сказав на зборах 
Микола Дяченко, учень 
групи мулярів № 10/11.

Комсомольські збори 
училища прийняли звер
нення до учнів усіх закла
дів професійно-технічної 
освіти області. Вони закли
кали ровесників перегля
нути свої соціалістичні зо
бов’язання і намітити нові, 
високі рубежі, щоб гідно 
зустріти ленінський юві
лей і своє професійне свя
то. Щоб у ленінському ро
ці працювати по-ленін- 
ському. по-ударному.

Д. СТЕПОВИЙ.

і м н у- майбутні 
маляри.

Фото В. ГРИБА.



„Молодий комунара 8 квітня: 198® року-------------- 2 сшор. ---------------------------------------

ПЕРЕДМОВА ДО ПОЛІТЗАНЯТЬ

Незабаром а комсомольських політгурткак області 
відбудуться підсумкові заняття «Спраза Леніна живе і 
перемагає». Рекомендується розглянути на них такі пи
сання: «8. І. Ленін — народний зождь, полум’яний ре
волюціонер, засновник Комуністичної партії і Радян
ської держави», «Справу Леніна продовжують ленінські 
Комуністична партія, мільйони борців за комунізмі», 
«Справа Леніна — безсмертна». Пропонуємо короткий 
коментар до першого питання цієї теми.

СПРАВА ЛЕНІНА 
Ж И В Е $£ Л 
І ПЕРЕМАГАЄ
Вплив В. І. Леніна на до- 

по нашої країни, на світо
вий визвольний рух, увесь 
сучасний світ справді без
мірний. Його ідейна спад
щина, приклад його героїч
ного життя й сьогодні впли
вають на розум і серця 
мільйонів простих людей 
планети. Пропагандистові 
необхідно роз’яснити, в чо- 
/лу причина цього явища.

Коли хочуть відповісти на 
це запитання, ззертаюіься 
здебільшого до слів Г. 3. 
Плеханова про роль і зна
чення особи в історії. Ха
рактеристика великої осо
би, яка бачить далі за всіх і 
прагне більше за всіх, ді
яльність якої відповідає 
об’єктивним проблемам су
спільного розвитку і вира
жає саме ці потреби, для 
оцінки постаті 3. І. Леніна 
недостатня. Могутній вплив 
Леніна на історичний розви
ток суспільства полягає в то
му, що він стаз геніальним 
продовжувачем справи учи
телів пролетаріату Карпа 
Маркса і Фрідріха Енгельса 
в умовах нової епохи — 
епохи руйнування капіталіз
му і переходу людства до 
соціалізму. Детальне вив
чення праць Маркса, Ен
гельса, Чернишевського до
помогли юному Володі Уль- 
янову зрозуміти помилко
вість поглядів і методів бо
ротьби народовольців і ви
значити нозі способи бо
ротьби, які диктувалися тео
рією марксизму та російсь
кою дійсністю. Пропаган
дист має хоча б коротко 
розповісти про юність вож
дя. Акцентувати увагу на 
тому, що в 19 років Воло
димир Ульяноз перекладає 
на російську мову «Мані
фест Комуністичної партії», 
в 22 — очолює марксистсь
кий гурток у Самарі, в 24— 
закінчує роботу над руко
писом книги «Що таке «дру
зі народу» і як зони вою
ють проти соціал-демокра
тів?», у якому дає гли
бокий аналіз ліберально
го руху народників і визна
чає завдання російських 
марксистів. У 25 років Воло
димир Ульяноз — керівник 
«Петербурзького союзу бо
ротьби за визволення робіт
ничого класу». Потім — ви
пробування в’язницею, три
річне заслання, еміграція...

У ленінських працях «Що 
робити?», «Крок вперед, 
два кроки назад», «Дві так
тики соціал-демократії в де
мократичній революції», 
«Матеріалізм і емпіріокри
тицизм»» та інших було все
бічно розроблено і розви
нуто вчення про партію, що 
Могла б підготувати і забез
печити перемогу соціаліс
тичної революції, а погім 
очолити боротьбу за побу
дову соціалізму. Найважли
віші риси партії нового типу, 
Які пропагандистові обо- 
0 язкозо треба виділити і 
Прокоментувати, такі:

— партія нового типу —' 
Ще партія соціалістичної ре
волюції, яка володіє всіма 
формдми боротьби, може 
йміпо їх застосовувати для

перемоги над ворогом, для 
завоювання диктатури про
летаріату і побудови кому
нізму;

— партія нозого типу мо
же виконати свою історичну 
місію, якщо зона спираєть
ся на революційну теорію, 
теорію марксизму, яка дає 
наукове обгрунтування шля
хів досягнення пролетарсь
кої диктатури і згуртування 
робітничого класу всіх крє- 
їн під прапором пролетар
ського інтернаціоналізму;

— партія нового тилу — 
це партія мас, спроможна 
вести їх за собою, в будь- 
яких умовах здатна зберіга
ти постійні зв’язки з маса
ми, підносити їхню політич
ну свідомість, підводити їх 
до своїх лозунгів, учити во
лодіти всіма формами та 
методами боротьби;

— партія нового типу бу
дується на основі принципу 
демократичного централіз
му, зміє органічно поєдну
вати свідому дисциплін/, 
єдність і згуртованість із 
гласністю і з’ясуванням по
зицій при розробці загаль
ної лінії партії, застосовува
ти виборність при форму
ванні керівних органів.

Далі пропагандист пови
нен підкреслити, що В. І. 
Ленін не тільки розробив 
теоретичні принципи орга
нізації і діяльності більшо
вицької партії, а й невтом
но захищав їх у боротьбі з 
опортуністами в російсько
му й міжнародному робіт
ничому русі. Він стояв біля 
колиски багатьох молодих 
комуністичних партій, які 
народилися після перемоги 
Жовтня. Вождь світового 
пролетаріату безпосеред
ньо готузав створення Ко
муністичного Інтернаціона
лу. Він віз непримиренну 
боротьбу з опортунізмом 
лідерів Другого Інтернаціо
налу, допомагав керівникам 
молодих компартій перебо
рювати труднощі, уникати 
помилок, позбуваїися сек
тантства.

Головним іспитом для 
створеної В. І. Леніним 
більшовицької партії були 
підготовка і проведення Ве
ликої Жовтневої соціаліс
тичної резолюції, захист її 
завоювань від зовнішніх і 
внутрішніх ворогів. Ленін
ська партія стала піонером 
мирної творчої роботи по 
будівництву соціалізму й 
довела на практиці, що ро
бітничий клас може не 
тільки руйнувати старе, й 
будувати нове. її політика 
стала зразком наукозої 
стратегії і тактики для ком
партій братніх соціалістич
них країн, які згодом також 
добилися визначних успіхів 
У будівництві соціалізму.

В. ЧИКІНІ 
доцент Кіровоградсько
го державного педаго
гічного інституту імені 
О. С. Пушкіна.

ЗА ОБОВ’ЯЗКОМ
СИНІВ

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

лій Демченко сказав 
імені своїх тозаришіз по 
роботі:

— Всі ми з радіст-о 
сприйняли промову това
риша Л. І. Брежнєва на 
урочистих зборах у Моск
ві, присвячених врученню 
йому почесної нагороди 
— Ленінської премії. Ми 
й надалі будемо зміцню
вати і примножувати ре-

ВІД

золюційні, бойозі й трудо
ві традиції радянською 
народу і Комуністичної 
партії.

Першим комсомольцям 
села, ветеранам партії, 
колишнім фронтовикам, 
які прийшли на збори, він 
допозіз, що колектив 
бригади готовий приступи
ти до весняно-польових 
робіт — усі механізми від
ремонтовано, вивірено; 
зсі механізатори підвищи
ли свою кваліфікацію на 
спеціальних курсах. Моло
ді хлібороби дали слово

виростити високий урожай 
кукурудзи індустріальним 
методом на 775 гектарах.

Пожвавлення в залі. Це 
перший секретар райкому 
комсомолу Олександо 
Мартинюк зручає Почесну 
Ленінську грамоту кращій 
молодій доярці колгоспу 
Валентині Єпішевій, яка 
достроково виконала свою 
особисту п ятирічку. Тор’їс 
від кожної корови вона 
мала по 4203 кілограми 
молока. А. в першому 
кварталі нинішнього року 
при зобов'язанні 1070 от
римала по 1133 кілограми 
молока від кожної коро
ви. І вся комсомольсько- 
молодіжна ферма, де вона 
групкомсоргом, перевико-

ЗУСТРІЧ ПОКОЛІНЬ... (Учасник Великої Вітчизняної 
війни, працівник відділу кадрів другого будівельного 
управління трасту «Кіровоградглісьнбуд» О. М. Євстю- 
нін серед вихованців дитячого садка № 6 комбінату 
<>К ровоградважбуд»).

Фото Я. ЛАПІНЬ.

нала своє квартальне зо
бов’язання.

Комсомольці говорили 
на зборах про те, як вони 
підвищують ідейно-полі
тичний рівень, як учаться 
працювати, вчитися, слу
жити Батьківщині по-ленін- 
ському, по-комуністично- 
му. Учасники зборів зая
вили про свою готовність 
вийти на Всесоюзний ко
муністичний суботник. Усі 
вони Працюватимуть на 
своїх робочих місцях. А 
після робочої зміни сади
тимуть дерева, упорядко
вуватимуть спортивні май
данчики.

М. ВІНЦЕВИЙ.

і

ПІСЛЯ школи 
В РІДНИЙ РАДГОСП

Виноградарський радгосп 
«Сонячний» Сімферополь
ського району Кримської 
області повністю забезпе
чив себе механізаторами і 
кваліфікованими робітни
ками інших спеціальностей 
за рахунок випускників міс
цевої середньої школи.

До сільської праці діти 
прилучаються тут з до
шкільного віку. В дитячих 
садках чотирьох відділків 
радгоспу вони вирощують 
квіти і овочі, доглядають 
кролів. Під опікою учнів 
молодших класів — плодо
вий сад пришкільної ділян
ки. Старшокласники входять 
до учнівської виробничої 
бригади, якій повністю до
вірено стогектарну ділянку

сортового винограду.
Під час літніх канікул 

мешканці радгоспного та
бору праці і відпочинку 
трудяться поруч з досвідче
ними землеробами. Так на 
практиці вогіи закріплюють 
знання, одержані на уроках 
праці, які проводять кращ‘ 
спеціалісти радгоспу. Шефи 
обладнали кабінет механі
зації. Щороку випускники 
школи, одержавши разом з 
атестатами про середню ос
віту посвідчення тракто- 
ристів-машиністів, або са- 
дівників-зиноградарів. за
лишаються працювати на 
батьківській ниві.

Досвід партійної, проф
спілкової і комсомольської 
організацій радгоспу з про
фесійної орієнтації учнів 
успішно використовується в 
інших господарствах Криму.

к. АПОШАНСЬКИЙ, >

кор. РАТАУ.

£ ОЖИА людина з хви- 
люваппям відвідує ті 

місця, де шумлять дерева, 
посаджені нею в *шкільш 
роки. В пору юності.

Посадити дерево, вирос
тити квіти — це не просто 
захід. Це — виховання у 
молодої людини любові до 
рідної землі, до саоєї 
Батьківщини. Недарма па 
Х\ III з’їзді ВЛКСМ зав
дання охорони природи бу
ло назване в числі найваж
ливіших завдань, які має 
розв'язувати , комсомол. 
Справа молоді поповню
вати ряди друзів природи, 
брати активну участь у 
примноженні багатств і
краси радянської землі. 
Комітети комсомолу об
ласті знаходять цікаві 
форми залучення юнаків і 
дівчат до природоохорон
ної роботи. .Це — неділь
ники по благоустрою та 
озелененню міст і сіл, свя
та весни, дні зустрічі пта
хів, місячники лісу і саду...

В області вже склалася 
певна система залучення 
молоді до охорони навко
лишнього середовища. При 
обласному, міських, район
них комітетах комсомолу 
створено ради, в первин
них організаціях — гро
мадські інспекції, моло
діжні дружніш, оператив
ні загоїш і патрулі охоро
ни природи. Вони прово
дять значну роботу. Ось 
приклад. Цього року пра
цівники обласного коміте
ту народного контролю, 
управління сільського гос
подарства облвиконкому 
та обласна інспекція по 
охороні природ!! перевіря
ли виконання плану ре
культивації земель про
мисловими підприємства
ми Олександрії. Члени 
«Комсомольського прожек
тора» міста брали безпо
середню участь у цій пе
ревірці, внесли ряд пропо
зицій щодо відновлення 
порушених ПЛОЩ. Кожен 
захід — це тисячі гекта-

L
pie зелених насаджень, це 
— усвідомлення кожною 
людиною великої ролі

господаря па землі. Понад 
89400 юнаків і дівчат об
ласті взяли участь у рес- 
11 убл і папсько м у ком со -
м ол ьсько - молоді ЖІІО м у м і - 
сячішку лісу і саду, під 
час якого посадили 516 
гектарів лісу державного 
фонду, 328 гектарів лісо-

лісти сільського господар
ства, вчителі, партійні, ра
дянські, комсомольські 
працівники, активісти іо- 
варпетва охорони природи. 
Лекції часто супроводять
ся показом кінофільмів, 
діапозитивів.

Поняття «берегти Щ*![-

ЗБЕРЕГТИ 
КРЛСУ ЗЕМЛІ
смуг, озеленили сотні кі
лометрів доріг.

Важливу роль в охоро
ні природи відіграють мо
лодіжні дружини. Так, 
громадські інспектори, чле
ни молодіжних дружин В 
Олекса пдрі вськом у ліс
ництві Чорноліського ліс- 
госпзагу загримали групу 
«туристів», • які запалили 
ліс.

Чимало добрих справ па 
рахунку шкільних ліс
ництв. За ними закріплено 
627 гектарів лісу, 918 лі
созахисних смуг. Тут юні 
друзі лісу проходять пер
шу школу спілкування з 
природою. Торік воші зі
брали 687 кілограмів лі
карських трав, виготови
ли тисячі годівниць для 
птахів. Зокрема, учні Бог- 
дапівської середньої шко
ли № 2 Зпам’япського ра
йону посадили шість гек
тарів лісу, зробили 1200 
шпаківень. Приклад ак
тивної охорони навколиш
нього середовища пода
ють також комсомольці 
Кіровограда. Вони взяли 
шефство над збереженням 
малих річок.

Па жаль, ми ще не мо
жемо твердити, що всі юні 
природолюби озброєні 
знанням законів природи, 
основами законодавства її 
охорони. Тут вагоме слово 
мають сказати лектори. В 
м олод і жин х аудиторіях 
лекції про природу чита
ють учені-екологи, спеціа

роду> в наш час. означає 
не тільки не завдавати їй 
шкоди, а й активно боро
тися проги тих, хто її не 
береже. Поле діяльності 
комсомолу тут широке. 
Робота шкільних лісшщгв, 
загонів «голубих иаірулів» 
часто має сезонний харак
тер, учнів мало залучають 
до дослідництва, кутОмкп 
природи існують формаль
но. Досі не визначили 
своєї конкретної участі в 
охороні навколишнього се
редовища ради молодих 
спеціалістів, не скрізь її 
взято під контроль міськ
комів та райкомів комсо
молу. Тому ще часто мо
лодь недбайливо ставить
ся до природних ресурсів. 
Так. улітку минулого року 
продавщиця магазину № І 
Кіровоградського міського 
плодоовочевого комбінату, 
молода дівчина, на очах 
рейдової бригади , вилила 
під ЛИШ! розсіл із бочок, у 
яких зберігалася риба. Це 
— грубе порушення сані
тарії і закону про охоро
ну природи.

Питання охорони приро
ди необхідно включати до 
програми гуртків комсо
мольської політосвіти, до 
особистих комплексних 
планів учасників Ленінсь
кого заліку «Рішення XXV 
з їзду КПРС — у життя!», 
в соціалістичні зобов’я
зання ко м сом ольсько- мо - 
•чодіжшіх колективів. 
Особливу увагу слід при

ділити поширенню знань 
про природу через масові 
форми пропаганди. Тим-то 
комсомол і планує прово
дити зльоти юних друзів 
природи, огляди-конкурси 
Л іОиПТСльськи х фільм і в, 
виставки квітів, конкурси 
творів про природу.

Світловодська і Знам’- 
явська міські комсомоль
ські організації ведуть 
енергійну боротьбу з бра
коньєрством. Комсомольці 
і піонери постійно стежать 
за пам’ятниками природи, 
зеленими зонами відпочин
ку, розгортають рух по 
озелененню та впорядку
ванню місць, пов'язаних з 
історією комсомолу, до
глядають колишні парти
занські стоянки, братські 
могили, обеліски. Особли
во ця робота повніша ак
тивізуватися в рік 35-річчя 
Великої Перемоги.

ЦК ВЛКСМ прийняв по
станову про створення 
Всесоюзного комсомоль
ського парку Перемоги. 
Райкомам і а міськкомам 
комсомолу, районним та 
міським відділенням Това
риства охорони природи 
треба подбати, щоб кож
ний юнак, кожна дівчина 
посадили своє дерево, лю
бовно вирощували і до
глядали його, щоб воші 
взяли безпосередню участь 
в озелененні могил воїнів, 
партизанів і підпільників, 
у догляді за пам’ятника
ми, обелісками, меморіала
ми.

Любов до Батьківщини 
починається з любові до 
природи. Про це не слід 
забувати. Тоді й шуміти
муть зеленими кронами в 
найдорожчих для пас міс
цях дерева.

А. ПЄРЄВОЗНИК, 
другий секретар об
кому ЛКСМУ,

М. ЛИТВИНЕНКО, 
старший інспектор об
ласної інспекції по 
охороні природи.
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Прес-центр 
обласного 
штабу СБЗ

ПРЕС-ЦЕНТР 
ПОВІДОМЛЯЄ...

S І червня — старт 
літньої, трудової чверт і 
«Мій труд вливається в 
труд моєї республіки». В 
ній візьмуть участь близь
ко 40 тисяч старшоклас
ників області. З них. 15 
тисяч трудитимуться в 
стаціонарних таборах пра
ці й відпочинку (нашими 
гостями будуть 800 мос
ковських школярів), 20 — 
у складі учнівських вироб
ничих і ре.моігі но-будівсль- 
нихі бригад, шкільних ліс
ництв.

£) 29 червня стартує 
третій семестр. 24 студент
ських будівельних загоїш 
Працюватимуть на споруд
женні важливих народно
господарських об'єктів Ки
ївської. Хмельницької і 
Тюменської областей. На 
території Кіровоградіциші 
загоїш будуватимуть чаву
ноливарний завод, заводи 
тепловозних двигунів у 
Кіровограді і підйомно- 
транспортного устатку
вання в Олександрії, цук
ровий — у Добровелнчків- 
ському районі та інші 
об’єкти.
ft На збиранні врожаю 

і заготівлях сільськогоспо
дарських продуктів бу
дуть зайняті 4 загони ме
ханізаторів. 11 сільсько
господарських і спеціалі
зованих загонів.
ft П’ять медичних заго

нів прийде в лікарні об
ласного центру та Олек
сандрії.
ft 200 студентів ста

нуть вожатими і виховате
лями в ТОШах.

І
 ВІСТІ ІЗ ЗАГОНІВ

ЕКСПЕРИМЕНТ
твм

У Кіровоградському тех
нікумі механізації сіль
ського господарства ни
нішнього року формуєть
ся чотири загони. Два — 
будівельного профілю, ін
ші — механізовані. Ос
танні. до речі, нововведен
ня.

— Експеримент із меха
нізованими загонами ми 
почали минулого року, — 
розновідає секретар комі
тету комсомолу технікуму 
В. Гніденко. — Вони зби-. 
рали ранні зернові па по
лях господарств області. В 
чому особливість такого 
загону? За кожним бій
цем. закріплюється ком
байн, трактор, причеп. А 
працюють хлопці окремою 
ланкою.

Експеримент у колгос
пах імені Свердлова І\ом- 
паніївського район}' і «Ук- 

Кіровоградського 
почався досить 

бійцям

раїиа» 
району
своєрідно: бійцям дали
техніку не тільки стару, а 
й не відремонтовану, 
вони не розгубилися, 
лагодили 
кілька днів 
Ентузіазму 
бракувало. «Механізатор; 
зайняв друге місце за під- 

" сумками соціалістичного 
змагання серед загонів не
будівельного профілю.

Заяви .Про. вступ у буд- 
загони продовжують над
ходити. хоч потрібна 
кількість бійців уже є.

В. МОШУРЕНКО, 
член обласного прес- 
центру СБЗ.

Але 
Но

са мі й через 
вийшли в поле, 

хлопцям не

^НТІІІПІІІ II 
Сторінка для бійців студентських 
будівельних загонів і трудових 
об'єднань школярів

л
Учнівська виробнича бригада Комишуватської се-

’ редньої школи цього року відзначає своє 22-річчя. □ 
За час свого існування вина зробила чимало добрих ч 
справ. Юні хлібороби і тваринники були переможця- Я 
ми багатьох конкурсів. їх не раз нагороджували З 
Грамотами ЦК ВЛКСМ. Сотні вихованців колективу .] 
бригади стали висококваліфікованими спеціалістами. И

ШКІЛЬНА ВИРОБНИЧА

БУДІВЕЛЬНИЙ 
ГОТУЄТЬСЯ

У ці дні студентські ау
диторії Кіровоградського 
інституту ' сільськогоспо
дарського машинобудуван
ня зайняті допізна. Після 
одних, основних занять — 
лекцій, семінарів, лабора
торних — починаються ін
ші. Майбутні будзагонівці 
вивчають правила техніки 
безпеки (у інститутському 
будівельному у нинішньо
му році багато новачків), 
знайомляться з майбутні
ми трудовими спеціальнос
тями, специфікою об’єктів, 
доукомплектовують склад 
загонів.

На знімках фотокорес
пондента «Романтика-» 
,С. КАРДАША ви бачите: 
заняття бетонників (друго
курсники факультету сіль
ськогосподарських машин, 
СБЗ «Імпульс-80»); Сергій 
АРДЕЛЯН у загін їде не 
вперше: нові проблеми тех
ніки безпеки на будові ви
рішують ветерани — тре
тьокурсники ремонтно-тех
нологічного факультету 
(загін «Горизонт»).

ДОГОВІРНА КАМПАНІЯ

ЦІНА ПОМИЛКИ
Студентський будівель

ний загін Кіровоградсько
го педінституту має давні 
традиції, коріння яких 
сягає ще в п'ятдесяті ро
ки. Створювався він сту
дентами, які брали участь 
у збиранні врожаю цілини 
1956 року, гартувався в 
наступні роки.

Закінчилось 
ня цьогорічних загонів. У 
будівельних —

формуван-

■ сформова
но основний склад, доби
рається резерв, а з сіль-

ськогосподарських —
«Мрійнику» та «Чайці» — 
бажаючих стільки, що до
водиться 
своєрідний конкурс, 
ще далеко, а 
робота кипить, 
збори, обрано 
актив загонів, 
плани, аналізують 
ки минулого літа.

Давайте згадаємо мину
лий рік, коли руйнувалися 
мрії, опускалися руки у 
хлопців не перед величез-

влаштозувату 
Літо 

в загонах 
Пройшли 

комісарів, 
Складають 

помил-

ним фронтом робіт, ні, а 
перед його відсутністю.

Загін «Корчагінець» мав 
згідно з договором з 
ПМК-178 тресту «Кірово- 
градсільбуд» ставити шко
лу в с. Оникієвому Мало- 
висківського району. Біль
ше тижня чекали роботи. 
Встигли допомогти школі і 
полагодити ігровий май
данчик у дитячому садку. 
Та працювати в 
довелось: об'єкт 
готовий прийняти 
гонівців. На спорудженні 
школи в Малій Висці, куди 
перевели загін, виконува
ли допоміжні роботи. 8 
цьому ж тресті уклав до
говір з ПМК-245 на будів
ництво житлового будинку

селі не 
не був 

будза-

вно-

най-

Поле виробничої брига
ди — 56 гектарів. Хлопці і 
дівчата вивчають тут грун
ти, сівозміни,- самі 
сягь добрива. Поле стало 
місцем проведення
різноманітніших дослідів. 
Результати багатьох із них 
успішно використовують 
дорослі — хлібороби міс
цевого ордена Леніна 
колгоспу імені XX з'їзду 
КПРС.

Щороку площа учнівсь
кої виробничої дає вагомі 
врожаї пшениці, кукуруд
зи, цукрових буряків, со
няшнику.

Члени виробничої по
повнюють колектив меха
нізаторів тракторної
бригади двічі Героя Соціа
лістичної Праці Олек
сандра Васильовича Гіта- 
лова. Сьогоднішні кол
госпні знаменитості — де
легат XVIII з’їзду ВЛКСМ 
Олександр Возкотрубен- 
ко, Микола Моргуиенко, 
Аркадій Колотилін, Іван 
Кравчук — починали ко
лись у шкільній виробни
чій.

Дедалі тіснішим стає 
зв язок між учнями та 
працівниками тваринниць
ких ферм. Минулого літа 
багато дівчат уже'само- 
стійно доїли корів, хлопці 
підзозили корми. Тепер 
головний зоотехнік кол
госпу В. Й. Кобець і зоо
технік Т. А. Кразчук вик
ладають у школі основи 
тваринництва.

Виховувати працелюбіз, 
господарів своєї землі — 
важливе й відповідальне 
завдання. Починається це 
виховання в шкільні ро
ки. Дирекція школи по
стійно контролює діяль
ність виробничої, створю
ються необхідні умови для 
творчої роботи молодих 
ентузіастів.

Школа прагне прищепи
ти любов глолодій зміні 
до основних сільськогос
подарських професій — 
водія, тракториста, май
стра машинного доїння. 
Класні керівники постійно 
вивчають динаміку роз
витку професійного ін
тересу старшокласників. 
Робиться це з допомогою 
анкет. Опитуванням вияв
ляються професійні намі
ри учнів, їхні уподобання 
і побажання.

Цікаво проходять у шко
лі бесіди «Як відрізнити 
покликання від захоплен
ня?», «Покликання і про
фесія», диспути «Що я 
роблю для досягнення по
ставленої мети», читацькі 
конференції «(Книжки про 
працю хлібороба», ком-

з Нозоархангельську за
гін «Альтаїр». При пере
вірці готовності організа
ції до прийому загону бу
ло вказано на цілий ряд 
недоліків. Керівництво 
ПМК щиро запевнило, що 
їх буде усунуто до при
їзду бійців. Бійці приїхали, 
але зрушень не побачили. 
І довелося передислоко
вувати загін (втрачаючи 
цінні робочі дні!) аж у 
Петрівський район.

Не завжди були забез
печені роботою й бійці 
загону «Філолог», що пра
цював у ПМК-1 облміж- 
колгоспбуду, а як настав 
час розраховуватись, го 
не обійшлося без втручан
ня комітету комсомолу. А

сомольські збори «Коли й 
у кого ти вчишся хлібо
робської справи?» На всі ці 
заходи запрошують учас
ників Великої Вітчизняної 
війни, фундаторів колгосп
ного виробництва, передо
виків праці.

Надовго запам’ятається 
учням тематичний вечір 
«Слава рукам трудівни
чим!», на якому кращі ви
робничники господарства 
О. В. Гіталов, Л. М. Крав
ченко, А. І. Колотилін, 
О. П. Возкотрубенко та 
М. В. Мороз розповіли 
про свій трудовий шлях, 
ішла тоді серйозна розмо
ва про хліб і землю, про 
місце на ній людини. 
Умудрені досвідом люди 
запрошували випускників 
школи йти працювати на 
поля і ферми рідного гос
подарства.^

110-й річниці з дня на
родження В. І. Леніна бу
ло присвячено трудові де
санти членів учнівської ви
робничої бригади взимку 
і під час весняних канікул. 
Старшокласники Олек
сандр Іоник, Тарас Пічкур, 
Сергій Гінкул, Валерій 
Лезченко, Валерій Боков 
вивозили добрива на поля, 
затримували сніг. А дів
чата — Олена Дніпрова, 
Валентина Василаш, Лідія 
Руда, Валентина Осипенко 
і Лариса Бубнова — за
кладали парники і висад
жували ранні овочеві 
культури. Світлана І уб- 
ченко, Світлана Проко
пенко, Антоніна Білобаб- 
ченко, Антоніна Соколен
ко, Алла Павлюхіна очи
щали посівний матеріал. 
Кожний займався улюбле
ною справою.

«Подамо шефську допо
могу фермам та будинкам 
тваринників!» — звернули
ся напередодні весняних 
канікул члени бригади до 
своїх ровесників у школах 
району. І ровесники гаря
че підтримали цей заклик.

А Таміла Шарманова, 
Наталка Черкашина, На
талка Челик, Катерина 
Черкашина, Лариса Чубук 
та Наталка Шульська пра
цювали доярками. Без пе
ребільшення — роботі 
дівчат можуть позаздрити 
й дорослі.

Швидко промине остан
ня чверть навчального ро
ку, почнуться літні каніку
ли. І, як завжди, дружний 
колектив шкільної вироб
ничої бригади Комишу- 
ватської середньої школи 
допомагатиме своїм ше
фам — трудівникам кол
госпу імені 
КПРС.

XX з’їзду

1ЩЕНКО, 
корес-

I.
спеціальний 
пондент «Романтика».
Новоукраїнський район.

гроші, зароблені студен
тами а дні ударної праці, 
одержали лише в жовтні.

Не будемо сьогодні лі
чити, скільки робочих го
дин втрачено, говорити 
про те, яка висока ціна 
кожної. Гадаю, господар
ники це й самі добре зна
ють.

Хотілося б, щоб уже ни
ні, під час договірної кам
панії, вони підрахували, 
скільки організації потріб
но бійців, визначити, що 
студенти конкретно роби
тимуть уже з першого 
дня трудового семестру.

Л. КУЦЕНКО, 
секретар комітету ком
сомолу Кіровоград
ського педінституту.
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ЗЛІТ ВІДМІННИКІВ
відбувся в Кіровоградському 
педагогічному інституті імені 
О. С. Пушкіна

Три десятки років тому 
в цьому актовому залі їй 
вручили диплом учителя. 
А сьогодні заслужена 
вчителька УРСР, директор 
середньої шкоги № 5
м. Кіровограда Лідія Іл
лівна Кожевникова звер
тається до нинішніх сту
дентів — відмінників вузу:

— Тридцять літ роботи 
в школі дають мені праве 
поділитися своїм досві
дом. Часто зустрічаючись 
із випускниками інституту, 
я помітила, що не кожен 
студент-випускник гото
вий до праці в школі. Як
що вчитель приходить на 
урок і не може розв’язати 
задачу чи зробити синтак
сичний розбір речення — 
це не вчитель. Але таких 
випадків небагато. Хвилює 
інше: є чимало прикладів, 
коли молоді вчителі пре
красно знають свій пред
мет, але не вміють володі
ти класом, не розуміють, 
що дисципліни добивають
ся не залякуванням, а 
.добротою. Не всепрощен
ням, не панібратством. Ні
коли вчитель не матиме 
авторитету в учнів, якщо

ЦІКАВО ЗНАТИ

КЛУБ МОЛОДОЇ СІМ’Ї

ПОДРУЖНІ
СВЯТА

Весілля — завжди вели
ка подія в житті людини. 
Мабуть, саме тому в усіх 
країнах його справляють 
весело й урочисто. У всіх 
націй і народностей нашої 
багатомовної планети, 
крім звичайного й золото
го, відзначаються й інші 
весілля.

Ситцеве весілля справ
ляють у деяких слов’ян
ських країнах через рік 
подружного життя. Цього 
дпя за святковим столом 
молоді чоловік і дружина 
дарують одне одному сит
цеві хусточки, а рідні і 
друзі їм — ситцевий одяг.

Трояндове весілля він
чає перше прожите десяти
ліття. Рідні, друзі прихо
дять у гості з трояндами, 
які немовби засвідчують, 
що десять років подруж
нього життя були такі ж 
прекрасні, як ці квіти, ос- 

. дівані багать.ма постами 
і музикантами.

Скляне весілля відзна
чають через п’ятнадцять 
років. Подарунки — скля
ний посуд — «натякають» 
подружжю, то й далі їх
ні взаємини повніші бути 
такими ж світлими й чис
тими, як скло.

Порцелянове весілтя 
справляють через 20 років. 
Стіл сервірують новим 
порцеляновим посудом, 
оскільки від посуду, пода
рованого в день першого 
весілля, не лишилося й слі
ду... 

він не житиме їхніми інте
ресами. Особливо це сто
сується класного керівни
ка, яким стане майже ко
жен єипускник вузу.

На сцену виходять кра
щі студенти закладу: Алла 
Пашолок, Світлана Моска- 
лець, Людмила Шурлако- 
еа, Сергій Кардаш, Генна- 
дій Безпалько...

Ось до першокурсників 
звертається студентка 4-го 
курсу філологічного фа
культету, пушкінська сти
пендіатка Валентина Вол
кова:

— Під час сесії я нерід
ко спостерігаю таку карти
ну. З аудиторії, де йдуть 
екзамени, виходить сту
дент із сяючим обличчям. 
Його обступають товариші. 
Він радо повідомляє: 
«Державна». Не знаю, чи 
замислюється такий сту
дент над своїм словом? 
Адже державі не байдуже, 
якого спеціаліста підготує 
вуз, її не задовольнить по
середній учитель. І ми, 
відмінники, не повинні ми
ритися з тим, що поруч 
нас- є байдужий студент- 
трієчник.

Срібне весілля знаме
нує прожиту разом чверть 
віку. На безіменний палець 
правої руки поряд із золо
тою обручкою надівають 
срібну.

Полотнянеч весілля. 
Святкують через 35 років. 
Дарують міцні полотняні 
скатерки й рушники, які 
повинні прослужити до 
кінця подружнього життя.

Рубінове весілля. Від
значають через 40 років. 
Золоту обручку дружини 
прикрашають рубіном — 
каменем кохання* і вогню.

Золоте весілля підсумо
вує прожиті разом 50 ро
ків. Золоті обручки, шо 
були символом вірності й 
щастя піввіку, віддають 
дітям, які збираються од
ружуватись. Чоловік і дру
жина обмінюються нови
ми золотими обручками.

Діамантове весілля — 
через 00 років. Воно озна
чає, що вже ніщо не змо
же розірвати союзу жінки 
і чоловіка.

Залізне весілля святку
ють через 65 років.

Вдячне — через 70.
І, нарешті, Коронне ве

сілля святкують через 75 
років Короною вінчають 
довге й щасливе подружнє 
життя.

За матеріалами жур
налу «Україна».

Третьокурсник музично- 
педагогічного факультету, 
відмінник Артур Заруба 
розповідає:

— На практиці в школі 
я бачив, що діти часто не 
вміють слухати музику, 
вникати в суть твору. При
чина? Виявляється, їхні 
вчителі не завжди й самі 
розуміють мистецтво.

Ми — майбутні педаго
ги. А над підвищенням 
свого культурного рівня 
працюємо надто мало. В 
театр ходимо дуже рідко, 
музику слухаємо здебіль
шого естрадну, розва
жальну.

А лекції - концерти? 
Скільки нового можна 
взнати на них про життя 
видатних діячів мистецтва, 
про їхню творчість! І якщо 
ми не хочемо збагатитися 
знаннями для себе, та по
винні здобути їх хоча б 
заради дітей, котрих нав
чатимемо. Наскільки ви
грав би, наприклад, урок 
російської літератури, як
би під час розповіді про 
твір О. С. Пушкіна «Євге
ній Онегін» звучала музи
ка з однойменної опери 
П. І. Чайковського...

1 знову — розповіді про 
ставлення студентів до 
навчання, до наукової ро
боти, про їхню поведінку 
в побуті, про використан
ня вільного часу, про під
готовку до занять.

В. КАЛИНА.

ШАХИ

ВДРУГЕ 
ЧЕМПІОНИ

У Запоріжжі закінчився 
чемпіонат України з шахів 
серед зв’язківців. Команду 
нашої області представля
ли працівники кіровоград
ського поштамту кандида
ти в майстри спорту Лео
нід Насіковський, Рости
слав Сідак та Фаїна Гсрш- 
мап. До останнього туру 
точилася вперта боротьба 
між командами Запорізь
кої, Одеської, Житомир
ської та Кіровоградської 
областей. Вдало виступили 
в останньому турі ваші 
земляки, які вдруге стали 
чемпіонами України серед 
зв’язківців.

Г. ДУБІВКА.

НА МАЛОМУ 
СТАДІОНІ

„Москва 
Олімпійська"—

під таким девізом в Кі
ровоградському Палаці 
піонерів та школярів від
булися веселі старти учнів 
початкових класів облас
ного центру. ІОпі стрибу
ни, бігуни, інші спортсмени 
передусім намагалися про
демонструвати свою сприт
ність, високий фізичний 
гарт. Крім спортивних зма
гань, школярі, взяли участь 
у спортивній вікторині з 
історії Олімпійського ру
ху. Вони розповіли про 
прославлених радянських 
олімпійців, про те, як 
Москва готується до Олій- 
піадп-80.

Вівторок, 8 квітня
Перша програма

8 00 — «Час» 8.40 — 
Гімнастика. 9.05 — Мульт
фільми. 9.40 — Телефільм 
«Ходіння по муках». 6 се
рія. 10.55 — Концерт на
родного ансамблю танцю 
профспілок будівельників 
Угорської Народної Рес
публіки. По закінченні — 
Новини. 14 30 — Новини.
14.50 — Документальний 
телефільм «Слідами вели
ких відкриттів». 15.50 — 
Рідна природа 16.15 — Те
лежурнал «Звіздар». 17.00
— Улюблені вірші. 17.30—
О. Бородін Струнний квар
тет .\а 2. 18.00 — Життя
науки. 18.30 — «Прапоро
носці трудової слави».
18.45 — Свої одні у світі.
19.00 — Чемпіонат СРСР з 
хокею: «Крила Рад» — 
«Динамо» (Москва). 21.00 — 
«Час». 21 35 — Обличчя
друзів. 22.25 — Сьогодні у 
світі. 22.40 — Година Вели
кого симфонічного оркест
ру.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 — 

«Чого вчить досвід львів’
ян’.'» Засідання громадсь
кої ради якості Українсь
кого телебачення і «Робіт
ничої газети». 11.15 —
Фільм-концерт. 11.40 —
«Шкільний екран». Укра
їнська література. 10 клас.
12.15 - Художній фільм
«Наічі знайомі». 16.00 — 
Повний. 16.10 — Для ма
лят. «Срібний дзвіночок».
16.30 — Документальний
фільм «Поїзд у револю
цію». З циклу «Ленінський 
альбом». 17.20 — Концерт
ний зал «Дружба». 18.00 — 
Реклама. Оголошення.
18.30 — К. т. «Грають юні
музиканти>. (Кіровоград 
на Республіканське теле 
бачення). 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 —
«Переможці». Клуб фронто
вих друзів. 20.45 — «11а
добраніч, діти!» 21.00 —
«Час». 21.35 — Телевізійна 
новела « Круговерть». 22.15
— Тележурнал «Старт». По 
закінченні • Новини.

Середа, 9 квітня
Перша програма

8.00 — «Час». 8.40 — 
Гімнастика. 9.05 — Повість 
М. Горького «Дитинство».
9.50 — Концерт хору студії
«Піонерія». 10.35 — Клуб 
кінсподорожей. Ло закін
ченні — Новини. 14.30 — 
Новини. 14.50 — Сільські 
будні 15.45 — Російська
мова. 16.15 — Грає баяніст 
В. Безфамільнов. 16.45 — 
Твоя Ленінська бібліотека 
«Партійна організація і 
партійна література». 17.15
— Зустріч юнкорів теле
студії «Орля» з І’сроєм Ра
дянського Союзу, заслуже
ним льотчиком-випробува- 
чем СРСР С. Анохіним. 
18.00 — Концерт солістів 
Горьковського театру опе
ри та балету їм О. Пушкі
на 18.30 — У кожному
малюнку — сонце 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 — 
Шлях до хліба. Передача 1.
19.45 — Телефільм «Ходін
ня по муках». 7 серія. 21.00
— «Час». 21.35 — Що? Де? 
Коли? Толевікторина. 22.35
— Сьогодні у світі. 22.50 — 
Лети павич! Концерт.

Друга програма
10.00 — Повинп. 10.15 — 

Художній телефільм ^Про
сто Сав:а>. 11.40 —
«Шкільний екран». Росій
ська мова. 8 клас. 12.10 — 
«Юні господарі землі». 
16.00—Новини, 16.15 — Для 
малят. «Срібний дзвіно
чок». 16.40—К. т. До 35-річ- 
чя Великої Перемоги. «Жит. 
тя — подвиг». (Кіровоград 
на Республіканське телеба
чення). 17.15 — К. т. «День 
за днем». (Кіровоград).
17.30 — К. т. «Барви «Ве
селки». Концерт. (Кірово
град). 18.00 «Мистецтво — 
народові». Передача, при
свячена Київському Дер
жавному українському 
академічному драматично
му театру їм. І. Франка. 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — Продовження 
передачі «Мистецтво *- 
народові». 20 45 — «На доб
раніч, діти!» 21.00 — «Час». 
21.35 — Молодіжна програ- 
ма «Трикутник». По закін
ченні — Новини.

Четвер, 10 квітня^
Перша програма 

8.00 — «Час». 8.40 —
Гімнастика. 9.05 — Вели
ка арена юного спортсме
на. 9.35 — Телефільм «Хо
діння по муках». 7 серія.
10.50 — Концерт хору оо- 
рійської пісні ЦТ і ВР. По 
закінченні— Повніш. 14.30
— Новини. 14.50 — Доку
ментальний телефільм 
«Червоний Чспель». 15.30
— Шахова школа. 16.00 — 
Справи московського ком
сомолу. 16.30 — Грає за
служений артист РРФСР 
Петров (фортепіано). 17.60
— Відгукніться, сурмачі!
17.30 — Концерт народного 
козачого хору ’ радгоспу 
«Кубані.», 18.00 — Ленін
ський університет мільйо
нів. «Сім'я І суспільство». 
Передача 2. 18.30 — Ве
селі ногки. 18.45 — Сьогод
ні у світі. 19.00 — Шлях до 
хліба Передача 2. 19.30 — 
Фільм-концерт «Дзеркало 
білих ночей». 19.40 — Теле
фільм «Ходіння по муках». 
8 серія. 21.00—«Час» 2Ї.35
— До 110-ї річниці з дня 
народження В. І. Леніна. 
Камерні вечори в Горках 
Ленінських. Передача 1. 
22.10 — Сьогодні ’ у світі. 
22.25 — Очевидне — ней
мовірне.

Друга програма 
16.00 — Повний. 16.10 — 

Для малят. «Срібний дзі I- 
почок». 16.35 — Докумен
тальний телефільм «Мости 
дружби». 17.25 — «В ефірі
— пісня». 17.30 — «Рес-
пуб.л і ка не ька фізи ко- м а ге • 
матична школа». 18.00 — 
К. т. «День за дйолі». (Кіро
воград). 18.15 — Оголошен
ня. (Кіровоград). 18.20 — 
К. т. Мультфільм. (Кірово
град). І 8.30 — Фільм-ко/і-
церг. 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — «Щед
рість таланту.'. Теленарис, 
про Героя Соціалістично; 
Праці академіка АН УРСР 
Є. О. Патона. 20.00 — «Му
зика і живопис». 20.45 — 
«Па добраніч, літні» 21.С0
— «Час». 21.35 — Худож
ній телефільм «Підпільний 
обком діє». 1 серія. По за
кінченні —,Новини- 

П’ятниця, 11 квітня
Перша програма

8.00 — «Час». 8.40 —
Гімнастика. 9.05 — Відгук
ніться. сурмачі! 9.35 — Те
лефільм «Ходіння по му
ках». 8 серія. 10.55 — Кон
нерт ансамблю «Русь». По 
закінченні — ІГовинн. 14.30
— Новини. 14.50 — Док те
лефільм «Конструктори 
настрою». 15.05 — В госгях 
у казки. Фільм «Кресало». 
16.40 — С. ПрокоФ’єв. Кон
церт № 1 для Фортепіано з 
оркестром. 16.55 — Уро
чисті збори, присвячені 
Дню космонавтики. 18.15
— Творчість юних. 18.45— 
Сьогодні ’ у світі. 19.00 — 
Шлях до хліба. Передача 
3. 19.45 — Фільм-концерт 
«В краю моєму рідному». 
19.55 — Телефільм «Ходін
ня г;о муках» 9 серія. 21.00
— «Час». 21.35 — «Ермі
таж». Мистецтво Стародав
ньої Греції». 22.05 — Сьо
годні у світі. 22.20 — За
криття Днів Угорської 
культури в СРСР. присвя
ченії.1: 35-річчю визволення 
Угоріли ни. Концерт симфо
нічного оркестру Буда
пештської філармонії.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 — 

«Неспокійні серця». Худож
ня й технічна творчість уч
нів профтехучилищ Запо
різької області. 11.10 — 
«Депутати 1 життя». 11.40
— «Шкільний екран». Іс
торія. 8 клас. 12.10 — Ху
дожній фільм «Доброволь
ца. 16.00 — Новини. 16.10 
Для малят. «Срібний дзві
ночок». 16.35 — «Вперед,
орлята!;» 17.20 — «Рік п’я
тий. завершальний». 18.00
— К. т. «Комуністи 80-х».
«Вихованню — комплекс
ний підхід». Виступ секре
таря Добровелнчкіпського 
райкому Компартії Украї
ни А. О. Чалавапа. (Кіро
воград). 18.10 —. К. т.
«День за днем». (Кірово
град). 18.25 — Оголошення. 
(Кіровоград). 18.30 — «Ак
туальна камера». 19.00 — 
Чемпіонат СРСР з футболу: 
ЦСКА — «Шахтар». 20.45
— «ІІа добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній телефільм «Під
пільний обком діє». 2 серія. 
По закінченні — Новини.

Субота, 12 квітня 
Перша програма 

8.С0 — «Час». 8.40 — 
Гімнастика. 9.05 —

АБВГДсіікп. 9.35 — Теле
фільм «Ходіння по муках». 
9 сері». 10.40 — Для вас. 
батьки. «Сім'я Ульянових». 
Передача 1. 11.10 — Біль
ше хороших товарів. 11.40
— Тираж «Спорглото».
11 55 — Телсклуб «Моск
вичка». 13.15 — Зустріч
на ваше прохання. Веду
чий — політичний огля
дач В. Бекетов. 14.00 -
«Ермітаж». Мистецтво Ста
родавньої Греції». 14.30 — 
Новини. 14.45 —Очевидне — 
неймовірне. 15.45 — Док. 
телефільм «Повні) Рік у 
квітні». 16.15 — Грає за
служений артист Латвійсь
кої РСР М. Віллеруш. 16.25
— Людина. Земля. Всесвіт.
17 25 Творчість народів 
світу. 17.55 — Виступ по- 
літичного оглядача 10. Ле- 
тунова. 18.25 — Мульт
фільм. 18.35 — Бесіда па
міжнародні теми політич
ного оглядача газети 
«Правда» 10. Жукова. 19.20
— До 110-ї річниці з дня
народження В. І. Леніна. 
Фільм «Ленін V Жовтні». 
21.00 — «Чае>. 21.35 —
Док. телефільм «Земле, 
йдемо надовго...» 22.35 — 
Концерт, присвячений Дню 
космонавтики. По закін
ченні — 23 50 — Повний.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 — 

Ранковий концерт. 10.45 — 
«Доброго вам здоров'я».
11,15 — Пошта «Сатирич
ного об'єктива». 11.45 — 
«Візерунки». Концерт для 
дітей. 12.15 — Сьогодні! — 
День космонавтики. Доку
ментальний фільм «Земля 
і зірки». 12.40 — «Щаслива 
сторінка». Телеконкурс мо
лодих любителів книги. 
13.55 — До 35-річчя Вели
кої Перемоги. «Місто-героіі 
Керч». 15.10 — Телетурцір 
«Сонячні кларнети». 16.50
— Документальний теле
фільм «Зима і весна 1945 
року». 2 серія. 18.00 —
Чемпіонат СРСР з футболу: 
«’Спартак» — «Карпати». 19 45 — «Актуальна каме
ра». 20.25 — Музичний
фільм «Джерело». 20.45 — 
«Па добраніч, дії ні» 21.00
— «Час». 21.35 — Худож
ній телефільм «Підпільний 
обком діє». З серія. По за
кінченні — Новини.

Неділя, 13 квітня .4
Перша програма

8.00 — «Час». 8.40 —
Гімнастика. 9.05 — Кон
церт Тувінського ансамб
лю пісні і танцю «Саяни».
9.30 — Будильник. 10.00 —
Служу Радянському Сою
зу! 11.00 — «Здоров'я».
11.45 — «Ранкова поштар.
12.15 — Радянський Союз 
очима зарубіжних гостей.
12.30 — Сільська година.
13.30 — Музичний кіоск.
14.00 — До 35-річчя Пере
моги. Телефільм «ІІа все 
життя, що залишилось». 2 
серія. 15.15 — Сьогодні — 
День Військ протиповітря
ної оборони країни. Виступ 
головнокомандуючого Вій
ськами ППО країни, за
ступника міністра оборони, 
двічі Героя Радянського 
Союзу. маршала авіації 
О. І. '.Колдунова. 15.30 — 
Музична програма до Дня 
Військ протиповітряної 
оборони країні:. 16.00 — 
Клуб кіноподорожей. 17.00 
-- До 110-ї - річниці з дня 
народження В. І. Леніна. 
Док. телефільм «До Леніна,’5’ 
у Кремль». Зустріч 2. 
18.00 — Міжнародна пано
рама. 18.45 — Мультфільм. 
19.00 — К. Виноградов.
«Як виняток». ФІльм-внста- 
ва. 21.00 — «Часі». 21.35 — 
Ювілейний вечір народного 
артиста СРСР. Героя Соціа
лістичної Праці, лауреата 
Державних премій І. С. 
Козловського. По закінчен
ні — 22.50 — Повний.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.10 — 

«Теремок». Вистава. 10.55
— До 1500-рІччя Києва. 
«Київські адреси». «Михай
лівська гора>. 11.45 — 
Сьогодні — День військ 
протиповітряної оборони 
країни. «Слава солдатська»
12.15 — Художній Фільм 
«Острів Серафими». 13.30
— «Здрастуй, Олімпіадо». 
14.25 — Г. Доніцетті. «Лю- 
чія ді Ламмермур». Виста
ва. 16.50 — «Катрусин кі
нозал». 17.-15 — ««Джерела».
18.30 — «Актуальна каме
ра». 19.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу; «Дина
мо» (Москва) — «Динамо» 
(Київ). 20.45 — «Па добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час». 
21.35 — Художній теле
фільм «Підпільний обком 
діє». 4 серія. По закінчений
— Повніш.
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