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ВІВТОРОК

ПОСТАНОВА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КПРС

ПРО 50-РІЧЧЯ ВСЕСОЮЗНОЇ ПІОНЕРСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ІН. В. І. ЛЕНІНА

19 травня 1972 р. минає 50 років 
Всесоюзній піонерській організації 
імені В. І. Леніна, Піввіковий юві
лей піонерії — знаменна даіа у 
розвитку дитячого комуністичної о 
руху в нашій країні, велика подія в 
житті піонерів, комсомолу і шко
ли, всіх радянських людей.

Створена з ініціативи Комуніс
тичної партії піонерська організа
ція с важливою ланкою в системі 
комуністичного виховання підрос
таючого покоління. Під керівниц
твом партії і свого вожатого — 
Ленінського комсомолу піонерська 
організація разом з школою, 
сім’єю і радянською громадськіс
тю бере активну участь у розв’я
занні завдань ідейно-морально'о 
становлення і всебічною розвитку 
юних громадян.

Історія радянської піонерії не
віддільна від героїчної історії на- 
•шогч народу і яскраво підтверд
жує ленінську думку про те, що 
організація дітей — найкращий 
шлях виховати комунарів. Літопис 
дитячого руху багатий приклада
ми патріотизму, самовідданості, 
справжнього героїзму.

Піонерська організація і сьо
годні активно сприяє вихованню 
в кожному школярі кращих рис 
радянського громадянина. Вона 
подає повсякденну допомогу шко
лі в боротьбі за глибокі і міцні 
знання, в прилученні дітей до су
спільно корисної праці, охорони

природи, широкої тимурівсьної ро
боти. Радянські піонери повсякчас 
зміцнюють дружбу з ровесниками 
в братніх соціалістичних країнах і 
дітьми трудящих усього світу. Всі
ма своїми ділами юні піонери під
тверджують вірність урочистій 
обіцянці — палко любити Батьків
щину, вчитися і жити, як заповів 
Володимир Ілліч, як учить Кому
ністична партія Радянського Союзу.

Всесоюзна піонерська організа
ція, яка об’єднує у своїх лавах 23 
мільйони дітей, з гордістю носить 
ім’я Володимира Ілліча Леніна. 
Орден Леніна на піонерському 
прапорі — всенародне визнання 
її заслуг. Червоний галстук став 
революційним символом єднання 
комуністів, комсомольців—і піо
нерів.

Зростання ролі й авторитету 
піонерської організації — резуль
тат постійної уваги та піклування 
пертії і комсомолу, повсякденної 
праці багатьох тисяч ентузіастів — 
громадських працівників — стар
ших друзів піонерів, У розвиток 
піонерського руху ЕЄЛИКИЙ ЕКГ.6Д 

вносять радянське вчительство, 
педагогічна наука. Партія високо 
цінить самовіддану працю вчителів 
по вихованню юних ленінців, по 
вдосконаленню роботи піонер
ської організації.

ЦК КПРС Еважас за потрібне 
провести п’ятдесятиріччя Всесоюз-

ної піонерської організації під 
знаком дальшого згуртування піо
нерів і школярів, усієї радянської 
молоді навколо Комуністичної 
партії, посилення виховання під
ростаючого покоління в дусі відда
ності ідеалам комунізму, як яскра
ве свято дітей, огляд роботи 
піонерських дружин і загонів. Спід 
активно підтримувати прагнення 
школярів зустріти ювілей піонер
ської організації, 50-річчя утво
рення Союзу PCP відмінними ус
піхами у навчанні і громадській 
роботі.

ЦК компартій союзних респуб
лік, крайкомам, обкомам, окруж
комам, міськкомам, райкомам 
партії, первинним партійним орга
нізаціям подати практичну допо
могу комітетам комсомолу, радам 
піонерської організації у підготов
ці і проведенні ювілею, в даль
шому поліпшенні всієї справи 
виховання і освіти підростаючого 
покоління, залученні широкої гро
мадськості до роботи з юниати 
піонерами. Необхідно ширше і 
доступніше розкривати школярам 
ленінське піклування партії і Ра
дянської держави про щасливе 
дитинство, велич комуністичних 
звершень у нашій країні, грандіоз
ні плани нової п'ятирічки, намічені 
XXIV з’їздом КПРС.

(Закінчення на 2-й crop.).

ТУРБОТУ — ХЛІБНОМУ ПОЛЮ

СЛОВО ДО СІВАЧІВ
Зараз на полях — напружена днина посівної. Неба

гато вільного часу нині у культармійців Ульяновсько
го району. Ще взимку агітиультбригадн будинків куль
тури та нлубів підготували нові репертуари. А зараз 
виїжджають на поля, щоб веселою частівкою та за
пальним танцем підбадьорити колгоспних сівачів

Посівна кампанія у відділку імені Кірова Ульянов
ського бурякорадгоспу розпочалась святом сівача, 
у робітничому клубі сідділну зібрались працівники 
радгоспу, яним незабаром виходити в поле. З віталь
ним словом до них звернувся нсруючий відділком 
І. П. Коваленко та секретар партійної організації 
Ф. І. Бодя. А потім з великим концертом виступим.т 
агітнультбригзда радгоспного нлубу.

Колгоспники колгоспу імені Фрунзе звикли бачити 
на сеоїх полях завідуючу Лозоватською сільською 
бібліотекою 17). Д. Талпу, Вона разом із активістами 
місцевого клубу оформила агітвагончини, до яних за
ходять відпочити колгоспні механізатори. Тут — свіжі 
газети, журнали, політична та художня література, 
стіннівки.

А в районному Будинку культури вже давно гото
вий до виїзду на поля автоклуб економічних знань та 
передового досвіду. Колгоспники району знайдуть в ; 
його фургонах узагальнення досвіду тракторної 1 
бригади колгоспу імені Калініна, де бригадиром Герой 
Соціалістичної Праці О. В. Чорнобай та опис передо- • 
вих методів праці доярки колгоспу імені Карла Марк
са Г. І. Кулиновської. Про соціалістичні зобов’язання І 
ульяновців у другому році дев’ятої п’ятирічки розна, 
жуть численні графіки та діаграми, які повезе з со
бою автоклуб.

М. ВІДЕНКО.
Ульяновський район.

Перед ведуть молодіжні
Дружно розпочали сівбу ранніх зернових культур • 

хлібороби нашого району. І приємно, що свій посильний 
вклад у боротьбу за майбутній врожай вносять молоді 
механізатори. У багатьох господарствах стеорені ком
сомольсько-молодіжні посівні екіпажі. У колгоспі «Друж
ба» їх, наприклад, чотири, імені Леніна — три, «Мир», 
імені Димитрова — по два. А всього в районі їх ство
рено 27.

Сьогодні перед у соціалістичному змаганні серед 
комсомольсько-молодіжних екіпажів ведуть колективи, 
які очолюють Іван Волошин (колгосп імені Чапаева), 
Віктор Неїжко (колгосп імені Пархоменко), Григорій 
Демиденко (колгосп імені Димитрова).

В. ПОПОВКІН, 
інструктор Новоукраї-чського райкому комсомолу.

СВЯТО
ДРУЖБИ
У знаменний час підго

товки до 50-річчя утво
рення СРСР в Туркменії 
успішно проходять Дні 
Української літератури і 
мистецтва. В святі брат
ніх культур беруть участь 
відомі літератори, май
стри мистецтв, колективи 
художньої самодіяль
ності.

Хвилюючою подією 
було ЕІдкриття Я АшХсЬ 
баді пам’ятника Т. Г. 
Шевченкові.

Великий інтерес викли
кала у трудящих Ашха- 
бада виставка україн
ської книги, розгорнута 
в Будинку працівників 
освіти. Тут представлено 
750 видань.

Показом картини «Зе- 
хар Беркута у кінотеатрі 
«Мир» почався фестиваль 
українських фільмів.

(РАТАУ).

Комсомольсько - молодіжна 
бригада теслярІБ - беїонннків, 
яку очолює Оксентій Деркач, 
зараз готує фундамент під ге
нератори на будівництві По- 
бузького нікелевого заводу. Ко- 

м лектив, борючись за звання 
бригади комуністичної праці, 
щомісяця викопує виробничі 
завдання на 115—120 процентів.

Фото В. КОВПАКА.

ТАК
ЗУСТРІЧАЮТЬ
НОВАЧКА

В СВІТЛОВОДСЬКУ
ДБАЮТЬ ПРО

і РОБІТНИЧУ ЗМІНУ

Щороку на підприємства міста 
Світловодська приходить /холоде 
поповнення. Юнаки та дівчата ос
воюють нові спеціальності, потім 
самостійно працюють на сучасних 
машинах, верстатах, потокових лі
ніях. —

Любов до праці прищеплюється 
молоді ще за шкільною партою— 
на уроках виробничого навчання. 
1 добру справу роблять ті промис
лові підприємства, які тримають 
тісний зв'язок зі школами міста і 
села. Вони черпають з них молоді 
робітничі кадри, постійно одер
жують гідне трудове поповнення, 
з якого виростають справжні май-, 
стри з різних спеціальностей і фа
хів.

Хороші традиції по трудовла- 
штуванню молоді склалися на під
приємствах виробничого об’єднан
ня «Дніпроенергобудіндустрія», па 
заводі керамічних виробів, на меб
левій фабриці та інших. Керівни-

ки згаданих підприємств серйозно 
стаеляться до цієї справи, уміле 
працюють з тими, хто вперше пе
реступив поріг заводської прохід
ної, навчають їх бажаним профе
сіям.

Багато робітників з комсомоль
ським значком не грудях трудя
ться у Світлоеодському єетопід- 
приємстві N2 10037. Трудовлашту- 
ванням тут займається громадська 
комісія. З усіма новачками прово
дять бесіди директор І. ф. Бабен
ко, головний інженер В. А. Сте- 
ценко, секретар парторганізації 
В. О. Бугаєнко, комсорг Ми
кола Зубенно. Бони допомага
ють їм обрати вірний шлях у жит
ті, облюбувати професію. Потім 
новачки знайомляться з бригадами, 
робочими місцями. Після цього у 
Ленінській кімнаті відбувається 
урочисте пссвячення їх у робіт
ники.

З батьківським почуттям став
ляться де молоді у ремонтній 
бригаді автопідприємства, яку очо
лює М. Єременко. Тут постійно 
проводять технічні заняття, діють 
курси по підвищенню кваліфікації. 
Партійна і комсолюльська органі
зації виховують у молодих водіїв і 
кондукторів любов до праці, пова
гу до пасажирів автобусів. Кон
дуктори А. Давиденко, В. Селабу- 
тіна, Л. Зінченко, Л. Пономаренко 
на підприємство прийшли недавно. 
А вже заслужили шану і авторитет 
колективу. Вони постійно переви
конують місячні плани по переве
зенню Пссвжирів.

Чимало юнвкіе і дівчат з ате
статами зрілості йде працювати і 
на заеод «Пластик»; Зовсім недав
но учнями різних професій етапи 
Наташа Лютова, Ніна Шишкіна, 
Світлана Муха. Віталій Осадчий та 
багато інших..Пройде небагато ча

су, і ці ще зовсім юні громадян^ 
займуть рівноправне місце у робИІГ 
ничому строю. • І:

Юнакам І дівчатам, які дпрку^ 
ють над своїм життям, є з косої 
брати приклад. Взірець для них -4 
ветерани праці. Це — і бригадир 
бригади малярів, делегат XXіЧ 
з’їзду КПРС Г. С. Вовк, і бриї 
гадир з кар’ероуправління, делегат, 
XXIV з’їзду КП України М. В. Лав-; 
лов, і електромонтер гідроє ПСК-< 
тростанції імені 50-річчя Великого 
Жовтня, кавалер ордена Леніна 
М. Ф. Кабанець, і кранівниця го
ловного заводу залізобетонних ви
робів, депутат Верховної Ради 
УРСР Г. О. Буряк, і знатний буді
вельник області, депутат обласно? 
Ради депутатів трудящих М. М. Кі- 
зіль та багато інших пеоедсвих 
людей міста.

Б. ГАДЖЕЄВ 
наш громадський кореспондент..

м. Світловодськ. . . і
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ПРО 50-РІЧЧЯ ВСЕСОЮЗНОЇ ПІОНЕРСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ІМ. В. І. ЛЕНІНА

(Закінчення).

ЦК КПРС підкреслює, що на су
часному етапі комуністичного бу
дівництва особливо важливо ак
тивніше озброювати підростаючу 
зміну всім багатством знань і 
культури, готувати покоління, здат
не зміцнити і примножити завою
вання Великого Жовтня і героїчні 
досягнення радянського народу.

Комсомол, піонерська організа
ція покликані виховувати у школя
рів прагнення повсякденно вико
нувати ленінський заповіт — учи
тися комунізму. Піонерська робота 
повинна охоплювати всі сторони 
життя радянських дітей, давати їм 
початкові навички громадської ді
яльності і праці на благо суспіль
ства, виховувати о дусі любові до 
Радянської Батьківщини, братер
ської дружби народів СРСР і про
летарського інтернаціоналізму, ко
лективізму і товариськості.

Невичерпним джерелом вихо
вання ідейної переконаності і ко
муністичної моралі є життя і діяль
ність Володимира Ілліча Леніна, 
героїчна історія партії, радянсько
го народу і комсомолу. Слід і на
далі широко проводити походи 
шляхами революційної, бойової і 
трудової слави старших поколінь, 
активніше використовувати чудові 
піонерські традиції, символіку та 
ритуали.

Всесоюзна піонерська організа
ція — активний помічник школи в 
здійсненні загальної середньої 
освіти. Партійним, комсомоль
ським організаціям, педагогічним 
колективам слід і далі підвищувати 
роль піонерських організацій у 
житті школи. Всією своєю діяльніс
тю вони покликані виховувати у 
школярів свідому дисципліну, ВИ
СОКУ' культуру поведінки, чесність 
і принциповість, глибоке розумін
ня того, що добре і відмінне на
вчання — їх головний громадян
ський обов’язок.

Треба добиватися, щоб школярі 
активно працювали в предметних 
гуртках, брали участь в оглядах, 
конкурсах, олімпіадах, у виступах 
дитячої творчості. Всіляко підгри
мувати і розвивати їх прагнення 
готуватися до творчої праці, вже 
сьогодні приносити користь Бать
ківщині. Велику допомогу в цьому 

покликані подати вчені, спеціаліс
ти, студенти, передовики і новато
ри виробництва, широка батьків
ська громадськість.

Важливе завдання педагогічних 
колективів, партійних, профспілко
вих, комсомольських та інших гро
мадських організацій, культурно- 
освітніх закладів — формування 
всебічно розвинутої особистосгі, 
дальше поліпшення фізичного і 
естетичного виховання дітей. Не
обхідно активно прилучати їх до 
світу прекрасного, розвивати твор
чі захоплення та обдаровання ді
тей.

Рекомендувати творчим спілкам 
здійснити заходи по практичній 
участі в естетичному вихованні 
школярів, залучати свої кращі си
ли до керівництва дитячими гурт
ками і студіями, подання методич
ної допомоги школам та поза
шкільним закладам.

ВЦРПС, ЦК ВЛКСМ, Міністерству 
освіти СРСР, Міністерству охорони 
здоров’я СРСР, Комітетові по фі
зичній культурі і спорту г.ри Раді 
Міністрів СРСР, ЦК ДТСААФ, міс
цевим партійним, радянським, 
профспілковим і господарським 
органам удосконалювати роботу 
дитячих позашкільних закладів, 
вжити заходів до розширення і 
зміцнення матеріальної бази для 
організації відпочинку і лікування 
дітей, збільшення мережі замі
ських і міських піонерських табо
рів, поліпшення роботи за місцем 
проживання.

Удосконалення діяльності Всесо
юзної піонерської організації іме
ні В. І. Леніна вимагає дальшого 
посилення керівництва нею з боку 
ВЛКСМ. Необхідно і далі поліпшу
вати зміст, форми і методи роботи 
з дітьми, повніше враховувати 
психологічні особливості віку 
школярів, їх запити та інтереси. 
Все життя піонерської організації 
повинно бути спрямоване на роз
виток дитячої ініціативи і самоді
яльності, залучення кожного піо
нера до її роботи. До керівництва 
піонерськими загонами і дружи
нами необхідно ширше залучати 
молодих педагогів, кращих вироб
ничників, студентів, старшокласни
ків. Посилити увагу комсомоль

ських і піонерських організацій до 
роботи з жовтенятами, допомага
ти їм у навчанні та організації від
починку.

Міністерству освіти СРСР ра
зом з ЦК ВЛКСМ розробити і 
здійснити заходи для поліпшення 
підготовки піонерських працівни
ків і вчителів до роботи з піонера
ми і комсомольцями, розвивати 
систему підвищення кваліфікації 
старших піонервожатих.

Комуністичне виховання підрос
таючого покоління є кровною 
справою партії і всього радян
ського народу. Ленінський запо
віт — усе найкраще дітямі — 
практично здійснений у нашій 
країні.

ЦК КПРС зобов’язує партійні ко
мітети повсякчас удосконалювати 
керівництво комсомольськими і 
піонерськими організаціями, об’єд
нувати зусилля сім'ї, школи, дер
жавних і громадських організацій, 
підвищувати їх роль у підготовці 
високоосвічених, ідейно перекона
них, активних будівників кому
нізму.

Партійним організаціям підпри
ємств, будов, колгоспів, радгоспів, 
установ, вищих і середніх спеці
альних учбових закладів позсякчас 
розширювати зв’язки з школою, 
сприяти зміцненню її матеріаль
ної бази, допомагати педагогам у 
поліпшенні навчально-виховної ро
боти, організації вільного часу 
учнів. Академії педагогічних наук 
СРСР посилити увагу до дослід
жень у галузі історії, теорії та ме
тодики піонерського руху.

Комуністи і комсомольці, кожна 
радянська людина повинні брати 
активну участь у вихованні піоне
рів і школярів, розглядати цю ро
боту як свій громадянський обо
в'язок і почесне завдання.

ЦК КПРС висловлює впевненість, 
що Всесоюзна піонерська органі
зація імені В. І. Леніна буде й на
далі активним помічником партій
них і комсомольських організацій, 
радянської школи в колАуністично- 
му вихованні дітей. Хай завжди 
метою і високим змістом життя та 
діяльності Всесоюзної піонерської 
організації лишається бойовий де
віз «До боротьби за справу Кому
ністичної партії Радянського Сою
зу будь готовий!».

після КРИТИЧНОГО ВИСТУПУ
«МОЛОДОГО КОМУНАРА»

СЛУХАЛИСЬ ПИТАННЯ 
ПОЛІТИЧНОЇ ОСВІТИ

В номері газети «Молодий номунар» від 7 березня цьо
го року було вміщено критичну кореспонденцію поза
штатного кореспондента І. Романенка про занедбаність 
політнавчання в комсомольській організації колгоспу 
імені Ілліча та деяких інших організаціях Новомиргород- 
ського району.

Як повідомив редакцію секретар Новомиргородського 
РК ЛКСМУ А. Маган, матеріал газети став предметом 
обговорення на бюро райкому ЛКСМУ. Пропагандистові 
В. О. Смик Еназано на безвідповідальне ставлення до по
літичного навчання молоді.

Бюро райному ЛКСМУ зобов’язало секретаря комітету 
комсомолу нолгоспу імені Ілліча П. Плахотнього розгля
нути фанти, викладені в статті, на розширеному засідан
ні комітету, йому суворо вказано на безконтрольність з 
боку комітету за якістю навчання членів ЕЛКСМ.

Працівниками райкому зроблено детальну перевірну 
комсомольського політнавчання в районі, виявлено цілий 
ряд недоліків. Як повідомляється у відповіді, нині в пере
важній більшості комсомольських гуртків заняття стали 
проводитись систематично.

Проте не повідомлено про конкретні заходи, вжиті ра
йонною комсомольською організацією щодо донорінного 
поліпшення політнавчання комсомольців та молоді.

І;
І

На трибуні Віктор НЕДОПАС«

Рішення комсомольських зборів зачи
тує Валентина РОГОЗНА.

„ПАМ’ЯТНИК 
БУДУВАТИ 
МОЛОДИМ“

Ударна праця
на заводському суботнику— 
для коштів на спорудження 
пам’ятника
комсомольським поколінням

Перед тим, як виступити на комсо
мольських цехових зборах, на яких роз
глядалося питання про підготовку ком
сомольців і молоді першого механоскла
дального цеху до 50-річчя створення 
СРСР та 50-річчя комсомольської орга
нізації заводу «Червона зірка», бригадир 
комсомольсько - молодіжної бригади 
електрозварників Віктор Недопас довю 
радився з товаришами.

А на зборах, лише закінчила свою до
повідь секретар комсомольської органі
зації цеху Валентина Підвальнюк, Віктор 
попросив слова. Говорив від імені брига
ди — про підготовку до свята, участь 
членів бригади у соціалістичному зма
ганні, а потім про те, що наказали 
хлопці:

— На честь створення Союзу Радян- . 
ських Соціалістичних Республік у нашому 
місті, на площі Ленінського комсомолу, 
буде споруджено пам’ятник комсомоль

ським поколінням. Цей пам'ятник — 
комсомольцям, які в роки громадянської 
війни боролися за встановлення Радян
ської влади, піднімали країну у роки 
розрухи, звершували подвиги в період 
Великої Вітчизняної війни. А після пере
моги будували міста, вирощували високі 
врожаї. Хіба ж мало було таких серед 
червонозорівців? Сьогодні ми з повагою 
згадуємо про вихованців нашої комсо
мольської організації Петра Сидяка — 
комсомольця двадцятих років, іероїв 
Радянського Союзу Антона Антоновича 
Антонова, Миколу Юхимовича Литвино
ва, Героя Соціалістичної Праці Івана 
Олександровича Шиша, •

Ось про це ми й говорили з хлопцями 
перед зборами. Змінні завдання бригада 
виконує на 180—185 процентів, а в пе
реддень свята 50-річчя комсомольської 
організації нашого заводу, 19 травня, ми 
вирішили, працюючи по-ударному, вико
нати два завдання. Зароблені бригадою 
гроші перечислимо у фонд споруджен
ня пам’ятника.

комсомольські збори"" пу‘°мну першого механоскладального цеху йдуть

А потім на трибуну виходили молоді 
виробничники інших бригад цеху, вете
рани праці. Вони схвально відгукувалися 
про ініціативу молодих електрозварників.

А коли виступав колишній секретар 
завкому комсомолу заводу А.натолій 
Миколайович Швець, він по-доброму по
заздрив червонозорівцям:

— Колись ми мріяли про те, щоб спо
рудити такий пам’ятник, а вам його бу
дувати.

На цих комсомольських зборах комсо
мольці першого механоскладальною 
цеху прийняли рішення: 19 травня удар- 
но працювати на своїх робочих місцях, 
зароблені гроші перерахувати у фонд 
спорудження пам’ятника комсомоль
ським поколінням.

Почин комсомольців першого механо
складального цеху підхоплений в інших 
цехах заводу.

Ю. ЛІВАШНИКОВ, 
спецкор «Молодого комунара».

м. Кіровоград,
завод «Червона зірка».
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Закінчилася третя навчальна чверть. 
Перед тобою, випускнику, два останні І 
місяці навчання в рідній школі. Ти, ма* І 
буть, вже відчуваєш, як швидшає плин : 
часу. Це вже не те безжурне відчуття, 
коли з нетерпінням чекаєш літніх канікул.

Випускник .Ти зараз найстарший серед 
учнів, і цілком зрозуміло, дивляться на 
тебе не лише малеча, а й учителі, дорос- • 
лі з повагою — через деякий час ти 
станеш поруч них, підеш у велике життя. 
А яким воно буде, що чекає попереду, 
куди піти: вчитися чи працювати, залиши
тися в рідному колгоспі, чи поїхати в 
місто!..

Ти вибираєш свій шлях. Щасти тобі! 
А якщо тобі важко, чекаєш поради, пиши 
до свого клубу старшокласників, винось 
на його засідання питання, що хвилюють 
тебе, твоїх ровесників.

вчимося вчитися

КЛУБ ЗА ВІДМІННІ ЗНАННЯ
У минулих чвертях в нас не було жодного учня, який би навчався пога. 

но і мав незадовільну поведінку. • , .
На класних комсомольських зборах, де були підбиті підсумки усп.шності 

та дисципліни за перше півріччя, визначені подальші завдання.
Ми взяли зобов’язання — довести кількість учнів, що навчаються на «ч» 

і «5», до 60 процентів. _ . и_
Учні включились у боротьбу за звання класу зразкової поведінки, па 

дверях класу прикріплена табличка; «Тут навчаються учні, які борються за 
звання класу зразкової поведінки». * . - . ,

Кожний учень взяв індивідуальні соціалістичні зобоо язання і викликав 
на змагання свого товариша. Підбиваємо підсумки раз на тиждень, паш по
чин підтримали учні 9-А класу. Рік 1972-й проходитиме під девізом: ««•'І 
п'ятірон, жодної двійки». Вся виховна і комсомольська робота буде спрямо- 
вана на поліпшення якості знань, виховання висоних моральних якосте 
будівника комунізму.

Учні 9-го «Б» класу Добровелнчківської иіколи-іитернагу.

стяршокллсиj тип wahiMHwiiM
ЩОДЕННИК ВИПУСКНИКА

КРОКИ в життя
Один раз на рік до школи 

приходять ті, в ного шкільні 
коридори, просторі класи на
вівають згадку про дитин
ство, шкільну незабутню 
юність... Стало вже тради
цією проводити вечір- зустрі
чі з випускниками.

А через рік, ми, сього
днішні десятикласнини, теж 
отак впевнено стоятимемо 
на подвір’ї, радісно вітаю
чись за руку з кожним вчи
телем.

Адже пролинуть кілька 
місяців, і кожен з нас стане 
на порозі життя самостій
ного.

Продзвенить останній дзві
нок...

Прозвучить музика остан

]□> КЛУБ «ВІТРИЛА» продовжують 
** надходити відгуки, в яких стар

шокласники висловлюють свою дум
ку відносно листа Валерія С. Слід 
відзначити, що раціоналістичний і 
розрахунковий підхід Віктора М., 
який, вирішивши присвятити себе фі
зиці, ігнорує вивчення інших наук, в 
більшості листах засуджується.

«Щоб бути у наш час високоосвіченою 
людиною, не досить знатися в електроні
ці чи в найновіших кібернетичних при
строях. Не досить бо — хоч сьогодні для 
всіх незаперечний розвиток наук техніч
них, — людина залишається людиною. 
До того ж, для вченого творчість в ім’я 
прогресу, в ім’я своєї батьківщини і лю
дей стане пустою абстракцією, якщо він 
в дитинстві не милувався природою рід
ного краю, не знає його історії, його лю
дей...» — запевняє в листі дев’ятикласни
ця Компаніївської середньої школи 
Ольга Снісаренко.

Люба Чабаненко, учениця 9 класу з се
ла Панчево Новомиргородського райо
ну цілком правильно наголошує насам
перед на ефективності навчання в школі, 
на рівноправному сіановищі всіх шкіль
них предметів.

Ти помиляєшся, Вікторе. Студент 
А. Саржевський теж помиляється. Все в 
нього виходить якось практично: «Знай 
лише свою професію, інше непотрібно».

Нам здається, дещо випустили з поля 
зору учасники дискусій. Насамперед те, 
що Віті М. і йому подібним не можна 
відмовити в цілеспрямованості, у велико
му бажанні присвятити себе науці.

Але, мабуть, справа в тому, що не 
завжди юнак чи дівчина можуть зорієн
туватися, розподілити свої сили на ви
вчення всіх предметів. Як стати вченим,

ЯКОЇ ТИ ДУМКИ?

НЕМАЄ ДРУЖБИ
Дорога редакціє! Пишуть тобі 

хлопці з 9-го «Б» класу Тишківськсї 
середньої школи № 1. У поперед
ньому випуску «Вітрил» було на
друковано замігку, в якій йшлася 
мова про міцну дружбу дівчат в 
класі.

А у нас секретар комсомоль
ської організації класу дружби ні
як не може організувати. Бо вона 
думає тільки за себе, а товариші 
*• не цікавлять.

Просимо тебе, клуб для старшо
класників «Вітрила», порадь, що 
треба для того, щоб зміцнити 
Дружбу в нашому класі.

Хлопці 9-го «Б».

Лист виносимо на колективне 
обговорення. Що таке дружба в 
“ласі, в чому вона знаходить вира
ження! Чекаємо порад хлопцям з 
9-Г0 «Б», і розповіді про дружб/ в 
ї8о’му класі.

нього шкільного Еальса... 
Тільки б швидше! Швидше б 
взятись за руки подруг, 
однокласників і побігти, як 
в дитинстві, на берег ставка. 
А над ставом підніметься 
сонце, наче випірне з води, 
і для ножного з нас те сонце 
освітить шлях у нове життя, 
у новий світ. А яким воно 
буде, те життя? Ким стане 
кожен з нас? Що принесе з 
собою в те невідоме?

Саме про це і йшла мова 
на шкільному вечері.

Колишня випускниця Валя 
Сущенко розповідає про 
свою професію, говорить 
про неї, наче про щось 
найдорожче.

Потім виступили ті, хто

ще вчора сидів за партою: 
Ольга Коба (Ленінградський 
державний університет). 
Людмила Кокуньова (Сде. 
ський технологічний ін
ститут), Микола Скрип
ник (Кіровоградський інсти
тут сільськогосподарсьнсго 
машинобудування) та інші.

Цікаво було слухати їх 
розповіді.

«Вчіться, —радили вони,— 
і вчіться самостійно». Деся
тикласники поділились свої
ми мріями. «Вся моя сім’я 
працює в колгоспі. — каже 
Ліда Діхтяр. — Я змалку 
допомагаю на фермі, і звик
ла до корів, полюбила їх. 
Але ніхто із нашої сім’ї не 
має належної освіти. Та й в 
іших так. А я мрію вивчи
тись і повернутись у рідне 
село, щоб зробити працю 
доярки легшою...»

«Люблю поле, — каже На
дя Кононенко, — буду агро
номом».

ТВІР НА'ТЕМУ...

ДЛЯ СЕБЕ 
І „ДЛЯ

ОЦІНКИ“
що робити вже сьогодні, щоб час пра
цював на тебе?

Ми дякуємо всім старшокласникам, 
які взяли участь у розмові. А інтерв'ю 
з В. І. СИФОРОВИМ, членом-корес- 
пондентом Академії наук СРСР, яким 
ми закінчуємо обговорення листа ВА
ЛЕРІЯ С., ми адресуємо МАЙБУТ
НІМ НЬЮТОНАМ.

— ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ. ЩО ПОРА
ДИТЕ ВИ УЧНЯМ, ЯКІ ЗБИРАЮТЬСЯ 
ПРИСВЯТИТИ СЕБЕ НАУЦІ?

— Порада моя буде не дуже оригіналь
ною. Я пораджу їм ВЧИТИСЯ. Але тут же 
чую різноголосі контраргументи: хіба так 
вже важливо добре вчитися? Всього все 
рівно не пізнаєш — це по-перше, а по- 
друге, багато в школі вже так добре вчи
лися, а нічого путнього з них не вийшло. 
В той же час. скажімо, Ейнштейн успіха
ми в школі не виділявся. Що ж, таке бу
ває. Але це не правило — виключення; 
життя показує: ті, хто погано вчаться в 
школі, навряд чи знайдуть себе потім в 
науці. І розмови типу; «Захочу — зумію; 
потрібно буде — зроблю» — все це. си- 
бачте, відмовки і самозаспокоєння.

Так, всього в школі, звичайно, не ви
вчиш, і багато з того, про що дізнаєшся 
тут, ніколи потім практично не згодиться. 
Знання, одержані за шкільною партою, 
потрібні тому, що це фундамент для на
буття всіх подальших знань. І суть на
вчання не тільни в тому, щоб одержати 
суму інформацій із різноманітних облас
тей наук. Суть і в іншому — в тому, щоб

Кожен розповідає про 
свою мрію. І ось зал уже 
мріє разом з нами. Разом з 
нами іде на ферму, до ко
рів, які впізнають тебе звід, 
даля. А когось нличе поле. 
Рідне українське поле... Іде 
степовою доріжкою між гус
тих хлібів агроном, якому в 
шепотінні колосків вчу
вається пісня. А, може, й 
не вчувається, може, то сріб
но десь переливаються дзві
ночки, співають птахи; чи 
люди, що йдуть до праці?..

Хтось попливе у море, 
хтось полетить у небо, 
хтось буде вчити, а хтось 
лікувати людей...

Крок до щастя — вірно 
обраний шлях. А шлях цей 
довгий, тому й крок має бу
ти вірним...

Т. МЕДВЕДЧИКОВА. 
учениця 10 класу Плете- 
ноташлицької СНІ. 
Маловисківськнїі район.

навчити людину самостійно працювати, 
оволодівати методами дослідження, ко
ротше кажучи, навчити його мислити.

— ЩО ЩЕ НЕОБХІДНО ДЛЯ УСПІШНО- 
ГО ШЛЯХУ В НАУКУ?

— Захопленість. Без неї не стати 
справжнім вченим. Не можна лише вива. 
жувать, які плюси і мінуси дасть тобі 
місце в науці. Потрібно загорітись при
страстю дослідництва, першовідкривача.

У сьогоднішнього школяра щаслива 
можливість читати незвичайні книги. Не 
пропустіть її. Відвідуйте гуртки — їх 
скільки у вашому розпорядженні!

— СКАЖІТЬ. АЛЕ ДЛЯ ТОГО. ЩОБ 
УВІЙТИ В ЦЕЙ СВІТ. ВСЕ Ж В ПЕРШУ 
ЧЕРГУ ПОТРІБНІ ЗДІБНОСТІ?

— Це справді так. Потрібні. Однак є 
різні типи здібностей. Один володіє 
гострим розумом, іншому дано на льоту 
схоплювати нове, третій вміє прониннути 
в глибину речей. Але я знав багато тала
новитих людей, які в науці нічого не до
сягни. Здібності іноді шкодять — позбав
ляють цілеспрямованості.

Один мій однокурсник вражав нас фе
номенальною пам’яттю. Але став він по
тім посереднім спеціалістом. Добра 
пам’ять розучила хлопця думати. Те, що 
він не запам’ятовував, він просто не 
знав, логічно ж дійти до чогось не 
зумів — не навчився. А які були можли
вості!..

— ЯКІ МОРАЛЬНІ ЯКОСТІ ПОВИНЕН 
ВИХОВУВАТИ В СОБІ МАЙБУТНІЙ БЧЕ- 
НИЙ?

— Цих якостей досить багато. Ось ли
ше деякі.

Мабуть, вченому потрібна сміливість. 
А тому вже сьогодні — не бійтеся споти, 
катися, помилятися, завжди пробуйте 
свої сили. Не бійтеся провалу, бійтеся 
«прозівати» неЕІдкрите.

Заговорив про дерзання, упевненість, і 
зразу ж озираюся: не сплутав би хто-не- 
будь з самовпевненістю. Вона якраз 
зовсім протипоказана в нашій справі. 
«Непризнані генії» — дуже сумне явище 
в науці. Тому вчіться з самого початку 
критично відноситися до себе.

Мені хочеться також, щоб кожний 
школяр, який бачить в собі Ньютона І 
Ломоносова, запам’ятав: справжнім вче
ним властиві кращі людські якості. В на
уці не місце заздрості, честолюбству, 
нечесності. Якщо ви готові до цього без- 
користя — ласкаво просимо! Ми чекаємо 
вас, наша юна зміна.

ННКЕТЛ „ВІТРИЛ"

ТВОЯ 
МАЙБУТНЯ 
ПРОФЕСІЯ

1. Незабаром ти закінчиш школу. Чи 
обрав ти майбутню професію?

2. Ти з нетерпінням чекаєш наближен
ня самостійного життя, чи хотів би про
довжити шкільні роки? Чому?

3. Твоя майбутня професія. Що ги 
знаєш про неї?
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4. Чому ти хочеш оволодіти саме цією 
професією? Чим вона тебе захоплює?

5. Ти певен, що в тебе є всі можливос
ті, щоб, опанувавши нею, успішно вико
нувати необхідну роботу? (Добре вчився 
в школі, є здібності, є практика...).

6. Чи вирішив ти після школи залиши
тись працювати в Колгоспі, радгоспі, па 
заводі?

7. Як змінювалися твої бажаліві про
тягом навчання в школі?

Лінія склеювання.

'У ФІЗИЧНОМУ КАБІНЕТІ КІРОВОГРАД. 
СЬКОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 31 НАЛІЧУЄ
ТЬСЯ ДЕСЯТКИ ПРИЛАДІВ. ВИГОТОВЛЕНИХ 
РУКАМИ ЮНИХ УМІЛЬЦІВ.

• НА ФОТО: УЧНІ СЕРГНІ МАРЧЕНКО, ВО
ЛОДИМИР ВОЛОШИНОВ ТА АНДРІЙ НЕСТГ.р. 
КОЙ ПЕРЕВІРЯЮТЬ РОБОТУ 1ЦОИІІО ВИГО
ТОВЛЕНОГО ПРИЛАДУ.
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ДЛЯ ГАРТУ,
ДЛЯ КРАСИ
КНИГИ-НОВИНКИ 
ВИДАВНИЦТВА 
«ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ»

«ОБПАЛЕНІ ВІТРОМ», — на
риси письменника Олександра 
Кікнадзе. Ця книжка — про 
спортивну честь. ГІДНІСТЬ тих, 
кому спорт допоміг вистояти у 
важких життєвих випробуван
нях і повірити в себе. Автор 
добре знайомий із своїми ге
роями — відомими радянськи
ми спортсменами. І. розпові
даючи про них, він шунзе ВІД
ПОВІДІ на питання — що ж від
різняє і підносить в наші дні 
видатного спортсмена?

«ЛЕГКА АТЛЕТИКА З ШКОЛІ», 
її автори — заслужений май
стер сг.орту П. Гойхман і кан
дидат педагогічних наук О. Тро
фимов поставили перед собою

завдання — дати рекомендації 
по організації учбових занять і 
донладно висвітлити методику 
навчання легкої атлетики з 
врахуванням особливостей ди? 
тячого віку.

«МОТОЦИКЛЕТНИЙ ТУРИЗМ». 
Автори В. Олексієнко і Ф. Ма
маева. Це — наечальний посіб
ник. ще висвітлює основні пи
тання подорожування на мото
циклах і руху в складних умо
вах. В книзі даються характе
ристики найбільш цінаьих 
маршрутів.

«БЕЗ ТРУБ, БЕЗ БАРАБАНІВ». 
Ця ннига Г. Гілмора і П. Снелла 
також із серії «Зірки світово
го спорту». Вона присвячена 
Пітеру Снеллу, одному з видат
них бігунів, рекордсмену світу 
і олімпійському чемпіону. Жур
наліст із Нової Зеландії Гілмор 
добре відомий в нашій країні 
книжками -Біг до вершин май
стерності;» і «Біг заради життя».

ТАРС.

Лінія і.кдсюваїїн».

8. Хто мав вирішальний вплив на твій 
вибір? (Батьки, учителі, старшин н-за
рині, друзі, матеріали газет, радіо, теле
бачення, книги).

ВІКНО У ПРИРОДУ

ПРОЛІСКИ

П. ЧЕРНЕЦЬКИЙ.

9. Яке місце в твоєму виборі зайняла 
профорієнтаційна підготовка в школі? Чи 
достатньо, на твою думку, знайомили те
бе з різноманітними професіями?

Якщо ти відповіси иа ці пніавня, ми 
будемо тобі вдячні. При відповіді, не пе
реписуючи запитання, постав його поряд
ковий номер. При бажанні можеш вказа
ти своє прізвище, школу, де навчаєшся.

Відповіді надсилай на адресу: м. Кіро
воград, вул. Луначарського, 36, редакція 
газети «Молодий комунар».

Можеш дати розгорнуті відповіді окре
мим листом.

Цю анкету виріж, перегни, склей і 
опусти в поштову єнриньку. Оплата 
зроблена заздалегідь.

В руках перехожих — ма
ленькі букети біЛІ'Х під- 
спіжниісів-галантусів — пер
ший дар весни. Побачив
ши їх. я неначе знову побу
вав у кримських лісах, усія
них, першоцвітами. проліска, 
ми. галантусами, жовтими і 
білими, з фіолетовим від- 

'тінком крокусами.
Перші квіти білих під- 

сніясннкіБ-гала'птусів з'яв
ляються па південному бе
резі Криму на початку січня. 
Галантус вигримує навіть 
десятиградусний мороз. Під
сніжний здавна став симво
лом весни. А зима, поба
чившії галантус, намагає
ться засипати його снігом. 
Стеблинки, на яюіх красую
ться триііеЛЮСТКОВІ КВІТКИ, 
згинаються і нахиляють го
ловки в м'якни сніг. їм теп
ло в сніговій перині. Вигля
не сонце, розтопить сніг —і 
галантуси разом піднімуть 
голівки.

Повітря вже наповнилося 
криками пташиних зграй, що 
повертаються на батьків чи
ну. В балках та ярах не 
встигнуть змовкнути говірні 
струмки, а гострі шильця, 
легко протнувши верхній 
шар грунту, з'являться над 
опалим листом, перетворять
ся у великі квітки крокусів, 
сині і блакитні квітки. про
лісків — СЦИЛЛ, і там. де 
пролісків бр.гато. прозорий 
весняний ліс покривається 
ніжною голубою ковдрою.

На Кіровоградщині можна 
зустріти два види проліс
ків — сниллу дволистну з 
китяхом ніжних синіх квігок 
1 сциллу сибірську, що несе 
на одній у — трьох стебли
нах по синій квітці. Цікаво, 
іцо хоч цей вид сцил.ти 
і зветься сибірською, але в 
Сибіру не росте.

Ніякі квіти так глибоко не 
хвилюють, як підсніжвики— 
перші вісники весни, найра
дісніші, наіібажаніші. Скіль
ки легенд, пісень, віршів, 
музикальних творів присвя
чено їм!

М. НОЖНО В.
м. Кіровоград

— Де Григорій тепер 
жить?

— Під Москвою, — відпові
дає Петро Іванович...

...До лав Черьоної Армії 
П. Чернецький був призваний 
в 1939 році. Служив на Дале
кому Сході, потім — Монго
лія... Не раз ще змінювала міс
це дислокації військова части
на. Та постійним був екіпаж 
танка, який складався з трьох 
чоловік: командира — росіяни
на Василя Давидова, українця 
Петра Чернецького, узбека Са- 
ліма Хамідова.

Здружилися молоді воїни за 
роки служби. Ке було між НИМИ 
цінних таємниць. Ось і зараз 
Василь читає лист. По його ви
разу обличчя хлопці догадую
ться, що він від Валентини, 
його нареченої.

— Пише, що вирахувала 
снільни місяців мені служити. 
Чекає. Повернуся і зразу ж 
одружимося. Вас запрошую за 
бояринів. Тебе, Петре, за стар
шого.

— Спасибі, друже.
Хлопці знали, що Василь 

виховувався в дитячому будин
ку. Після армії збирався їхати 
прямо до Валі,

Закінчуаалася військова служ
ба. Друзі вирішили твердо: за
їхати'до Валі разом з Василем.

— Ви ж тепер у мене, як рід
ні брати.

Разом готували 
Балі, збиралися в 
раптом...

Батьківщина-маги
їх синів до бею з німецько- 
фашистськими загарбниками. 
25-й танковий полк направили 
на фронт. Попереду, чекали 
важкі бої. Суворішими стали 
хлопці, спохмурніли їхні облич
чя. Навіть Василь, мастак на 
всякі ВИТІВКИ, менше _£МІЯВ€Я, 
жартуєав, часто Епад«.в е гли
боку задуму.

Валя пішла 
на фронт теж 
медсестрою.
Невтішні ві
домості надхо
дили з фронту.
— Голочанів- 

ський район _ .
зайняли фашисти. Там мої р>Д~ 
ні, — повідомив Петро.

А\іцніше стискали хлопці 
зброю. Ненавистю до ворога 
палали молоді серця.

Грудень 1941 року. Ворог на
ближався до Москви.^

— Фашисти не пройдуть!
Грізною стіною стали на за

хист рідної столиці радянські 
воїни. Серед них був і 25-й 
танковий полк. Готувався рішу
чий наступ наших військ. Це 
відчувалося у всьому. І цей час 
настав. Здригалася земля від 
розривів снарядів і бомб, скре
готали гусениці таьків. І над 
всім тим лунало громове «ураЬ». 
Ворог відступав.

...Короткий відпочинок перед 
наступним боем. Солдати діли-

ЮКЕ

подарунок 
дорогу. Та

кликала сво-
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слявм

лися враженнями від недавньо
го бою. Раптом недалеко розі
рвався один снаряд, другий.

Ось рядом піднявся стовп 
землі і снігу. А коли проясни
лося, Петро побачив глибоку 
воронку, біля яної нерухомо 
лежав Василь. Селім Хлмідоо то 
прикладав вухо до його грудей, 
то брав за руку, 1-.-—------
пульс. Потім звалив тіло друга 
на плечі і хотів кудись ' нести. 
Петро намагався встати, але не 
зміг. Був важко поранений у 
ногу. Він знаком показав по
класти друга.

Підійшли санітари.
— Мертвий, —- сказали про 

Василя.
Надали допомогу П. Чернець

кому.
— Ви теж пораненим, боєць?
— Ні.
— Чому ж ви весь в крові?
— Це його кров, — показав 

на Василя Салім Хамідов.
Після госпіталю Петро Чер

нецький потрапив у відділення 
зв’язку 3-го гвардійського

Г. ЧЕРНЕЦЬКИЙ.

тоциклетного ордена Богдана 
Хмельницького полку, е якому 
воював до кінця війни.

Про його хоробрість свідчать 
сім бойових нагород, які пря- 
нрашають груди воїне.

— Найдорожча для мене ось 
ця> _  і Петре Іванович пока
зує медаль, якою нагородже
ний за участь в героїчній обо
роні Москви.

Демобілізувавшись, 
ну вся б Люшнееату, в сеос рід
не село. Став трактористом. В 
1956 році вступив в леви партії. 
Як комуністові, доручили й ін
ші ділянки роботи. Справлявся 
непогано з роботою завідуючо
го фермою. То без трактора 
не уявляє свого життя Петро 
Іванович. Зараз йому за п ят- 
десят, а керма трактора не за
лишає.

Часто згадує П. Чернецький 
своїх однополчан, які Є в жи
вих, і тих, кого залишив на до
рогах війни. Дружба, скріплена 
кров'ю, найсильніша.

Читає і перечитує Петро Іва- 
шукеючи нович лист від снна-солдата.

«Дуже гарна Москва ,— пи
ше Григорій, — особливо вно
чі, коли засвітяться вогні елек
тричних ліхтерів у будинках, на 
вулицях і плош,ах. Сяють п’яти
кутні зірки на баштах Кремля. 
Здаля Москва схожа на вели
чезний маяк...»

Батькові стає радісно. Він бес^ — 
ріг те місто б 1941. А син нині...

Л. КУЧМАГРА, 
учительна, керівник загону 
«червоних слідопитів».

с. Люшисвата
Головенівського району.
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Лінія згину.

АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

$

© 
г!

•МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировограде його 
обкома ЛКСМу, г. Кировоград.

СЕРЕДА, 29 БЕРЕЗНЯ.

ЧЕТВЕР, ЗО БЕРЕЗНЯ.

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

Лінія склеювання

ПОГОДА
Сьогодні вдень по території області 1 

міста Кіровограда передбачається мінли
ва хмарність, місцями короткочасний 
дощ, Вітер південний, помірний до силь
ного. Температура повітря по області 
10—15. по місту 12—14 градусів тепла.

Зі6050 ГСП, Иіровоград-50, вул. Луначарськогс, 56.
Телефони: відповідального секретаря та відділу ком

сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів і масової роботи та інших відділів — 2-45-36.

БК 05599. Індекс 61 197

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 
— Новини. (М). 9.45 —
Концерт ансамблю народ
ної музики «Чоюенаш». 
(Кишинів). 10.35 — «Кому
ніст і'час». (М), 11.05 — У 
дні шкільних канікул. 
Є. Рисе. «Шестеро вийшли 
п дорогу». Телеспентангь. 
(2 частина). (М). 12.15 —
♦ Ми дружим». (Вільнюс). 
12.45 — «Маленькі співці 
великого хору». Концерт- 
нарис. (М), 13.15 — Носи, 
ни. (М). 16.20 
передач. (М). 
томатизація 
равління на 
(М). 16.55 — 
лебачення. 
Тележурнал.
17.25 — У дні шкільних на- 
нінул. П. Єршов. «Коньок- 
горбунон». Передача друга.

— Програма 
16.25 - «Ан- 
систсми уп- 
транспорті». 

Кольорове те- 
«Самоцвіти». 
(Ленінград).

«Ленінський 
університет мільйонів», 
«XXIV з’їзд КПРС про бо
ротьбу проти буржуазної і 
ревізіоністської ідеології». 
(М). 18.30 — Інтербачення. 
Міжнародна товариська 
зустріч з футбола. Збірна 
Болгарії — збірна СРСР. В 
перероі — новини. ('“ 
20.15 - . ?_ .
землі». Міжнародна про
грама. (М). 20.40 — Кон
церт радянської пісні. (М). 
21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — «Екран моло
дих». (Дніпропетровськ). 
22-15 — «Закарпатські ве
чори». (Львів). 22.45 - Ее
чірні новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 
«На ланах республіки». 

(Львів). 17.20 - Мульт
фільм «Казна про живий 
час». (К). 17.30 - «За на
кресленнями XXIV з’їзду 
КПРС. Тележурнал «Про
грес». (Н). 18.00 - Ф-льм- 
^нЛЄрт ‘Музиканти». (К)18.30 — Для дітей. Теле
фільм -Дорога е Париж».

«Дт-л — Оголошення.(Н), 19.00 — інформаційна 
програма «Вісті». (|() <д20
— Художній фільм «Махта-
нулі». (К). 20.45 — «на
добраніч, діти!». (К). 21.00
— Програма «Час». (1.1).
21.30 — «Обличчя друзів»’ 
(М). 22.50 — Новини. (М).

(М). 13.30 — Новини. (М), 
16.55 — Програма передач, 
(Кіровоград). 17.00 — «Єк„ 
ран пошани». (Херсон). 
17.40 — Телефільм «Лю
бов’ю народною», (К). 18.60 
— До річниці XXIV з’їзду 

г. и «Здобуто працею».
..... ....... (М). {Кіровоград). 18.30 — Для 

«За міцний мирна Дітей ♦Олівець-малювецьл'. 
**'............................... (К). 19.С0 — Інформаційна

програма «Вісті», (К). 19.30 
— Художній фільм «Мій 
добрий тато». (К). 20.40 —. 
«Спортлото». (К). 20.43 —:
♦На добраніч, діти!». (ТО. 
21.00 — Циркова програма: >- 
(«). 21.40 — Програма
«Час». (М). 22.10 — «Зав
жди з піснею». Концерт. 
(Львів). 22.40 — Еечірні
новини. (К).

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управлінні» 
по пресі, м. Кіровоград, пул. Глінин, 2.

Зам. № 10681 тираж 56 ооо.

ПЕРША ПРОГРАМА 9 34 
Новини. (М). 9.45 - у 
шкільних канікул. «Тесп 
чість юних» Концерт. <гЛ). 
10.55 - Е. Рисе. «Шестеро 
вийшли в путь». Телеспек
такль. (з частина). 12.30 — 
«Запрошення на свято».

ДРУГА ПРОІРАМА. 15.50
— Програма передач. (М), 
15.55 — «Російська мова»- 
Навчальна передача. (М). 
<6.40 — П. Єршов. «Коньон- 
горбунок». Передача 3. (М). 
18.00 — Новини. (М). 18.10
— «Рік звершень». До річ-
“ИЦІ XXIV з’їзду КПРС, 
іо і г18'40-.“’ Концерт. (М), 
і».і з — «Трибуна письмен
ника». Виступ Г. Маркова, 
(М), 19.30 — Програма
♦Час». (М). 20.00 — Кон
церт, прсвячений 50-річчю 
Московської державної фі
лармонії. Трансляція з Бе
линого залу консерваторі?- 
(М) 21.30 — Кольорове те
лебачення. «Літо рядового 
Дідова». Прем’єра зелені« 
зіиного художнього філь
му. (М). 22.40 — Новини. (М).

Про МОЖЛИВІ ЗМІНІ) V 
програмі вас повідомлять 
діпгтори радіо ці телсбгГ- чопня.
идтитшчштт»
Редактор В. ПОГРІБНИЙ..
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