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'ЛИВО ОВОЛОДІВАЙТЕ ВЕЛИ*

КИМ РЕВОЛЮЦІЙНИМ УЧЕН*

нам — МАРКСИЗМОМ-ЛЕНІ*

НІЗМОМ, ВИСОТАМИ НАУКИ,

ТЕХНІКИ 1 КУЛЬТУРИ! БУДЬТЕ

В ПЕРШИХ; ЛАВАХ БОРЦІВ ЗА

УСПІШНЕ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ

ХХГУ З’ЇЗДУ КПРС!

І

до 55-ї річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції
27. Працівники будівництва! Наполегливо добивайте

ся своєчасного введення в експлуатацію нових об’єктів! 
Боріться за підвищення якості і зниження вартості бу
дівництва! к ,

28. Працівники транспорту і зв’язку! Розвивайте і 
вдосконалюйте засоби транспорту і зв’язку! Всіляко по
ліпшуйте обслуговування народною господарства, поз
віте задовольняйте запити радянських людей!

29. Працівники промисловості і сільського господар
ства! Зміцнюйте матеріально-технічну базу колгоспів і 
радгоспів! Прискорюйте темпи електрифікації, комплек
сної механізації і хімізації сільськогосподарського ви
робництва, меліорації земель!

30. Сільські трудівники! Ио-госиодарському викорис
товуйте землю, техніку, трудові і матеріальні ресурси! 
Підвищуйте врожайність усіх сільськогосподарських 
культур і продуктивність тваринництва, збільшуйте ви
робництво продукції, знижуйте її собівартість!

31. Трудівники колгоспів і радгоспів! Добивайтесь ус
пішного завершення осінніх робіт, краще використо
вуй ге всі резерви для збільшення виробництва продук
тів тваринництва в зимовий період. Ширше розюртай- 

. те змагання--за.-зразкову підготовку до наступного 
сільськогосподарського року!

ііцйлчДайте міцну основу для одержання високого 
врожаю в 1973 році!
2 32/ Працівники торгівлі, громадського харчування, 
служби ..побуду, .і .комунального господарства! Підви
щуйте- культуру обслуговування радянських людей, 
повніше і краще задовольняйте їх запити!

33/Трудящі Радянською Союзу! Боріться за кому- 
... ..містичне, ставлення .до праці! Зміцнюйте дисципліну і 

організованість! Свято бережіть і примножуйте суспіль- 
. ну власність! , , <

34. Працівники народною’ госпбдарства! Наполегли
во оволодівайте економічними знаннями, сучасними ме
тодами господарювання та управління! Активніше 
впроваджуйте у виробництво наукову організацію пра
ці, передовий досвід, найновіші досягнення науки і 
техніки!

35. Трудящі Радянського .Союзу! Боріться за все
мірне підвищення продуктивності праці, суворо до
держуйте режиму економії, раціонально використовуй
те кожну хвилину робочого часу!

36. Трудящі Радянського Союзу! Всіляко підвищуйте 
роль трудових колективів у комуністичному вихованні, 
дальшому розвитку трудової і громадської активності 
кожної людини!

37. Радянські вчені, конструктори, інженери, техніки, 
винахідники і раціоналізатори! Всіляко прискорюйте 
науково-технічний прогрес, зміцнюйте зв’язок науки з 
виробництвом! Добивайтесь якнайшвидшою впровад
ження в народне господарство досягнень сучасної на
уки і техніки!

38. Діячі літератури і мистецтва, працівники культу
ри! Високо несіть прапор партійності і народності ра
дянського мистецтва, вдосконалюйте художню майстер
ність, віддавайте всі свої здібності вихованню будівни
ків комунізму!

39. Працівники 
підвищуйте якість 
спеціалістів для 
підростаюче покоління в дусі комуністичної моралі, сві
домого ставлення до навчання і праці!

40. Працівники охорони здоров’я і фізичної культури! 
Поліпшуйте медичне обслуговування населення! Шир
ше впроваджуйте фізичну культуру в повсякденне жит
тя радянських людей!

41. Піонери і школярі! Палко любіть Радянську Бать
ківщину, добре вчіться, оволодівайте трудовими павич
ками! Готуйтеся стати активними борцями за велику 
справу «Леніна, за комунізм!

42. Братерський привіт комуністичним і робітничим 
партіям — бойовому марксистсько-ленінському авангір- 
дові робітничого класу і всіх трудящих, стійким бор
цям проти імперіалізму, за мир, демократію, національ
ну незалежність і соціалізм!

43. Хай міцніє єдність і згуртованість комуністів 
усього світу на непохитній основі маркензму-ленінізму 
і пролетарського інтернаціоналізму!

1. Хай живе 55-а річниця Великої Жовтневої соціа
лістичної революції!

2. Хай живе Великий Жовтень, який відкрив нову > 
епоху всесвітньої історії — епоху революційного онов
лення світу, переходу від капіталізму до соціалізму!

3. Хай живе марксизм-ленінізм — вічно живе рево
люційне інтернаціональне вчення, прапор боротьби тру
дящих усіх країн проти імперіалізму, за перемогу соці
алізму і комунізму!

4. Хай живе Союз Радянських Соціалістичних Респу
блік — велика соціалістична Вітчизна, непорушна бага
тонаціональна, співдружність братніх народів, живе вті
лення пролетарського інтернаціоналізму!

5. Хай живе у віках ім’я і справа Володимира Ілліча 
Леніна!

6. Хай живе славне 50-річчя Союзу PCP — велике 
свято єдності, дружби і братерства всіх народів нашої 
країни!

7. Комуністи! Будьте в авангарді всенародної бороть
би за втілення в життя рішень XXIV з'їзду КПРС, ак
тивними організаторами і вихователями мас!

8. Трудящі Радянського Союзу! Ознаменуймо 5О.-річ-..„. 
чя Союзу PCP новими досягненнями в здійсненні рі
шень XXIV з’їзду партії, зміцненні економічної і обо
ронної могутності нашої Батьківщини!

9. Слава великому радянському народові — будівни
кові комунізму!

10. Хай живе героїчний робітничий клас Країни Рад
— провідна сила в будівництві комунізму! .

11. Хай живе славне колгоспне селянство — актив
ний будівник комунізму! і _______ _________

12. Хай живе радянська народна інтелігенція — ак
тивний будівник комунізму!

13. Хай живе союз робітничої о класу і колгоспного
селянства! Хай міцніє непорушна ідейно-політична єд
ність радянського суспільства! • 1 -

14. Хай вічно живе і процвітає непорушна братер
ська дружба народів СРСР — велике завоювання ленін
ської національної політики КПРС!

15. Хай живе Комуністична партія Радянського Со
юзу — бойовий авангард робітничого класу і всіх тру
дящих, вождь і організатор радянського народу в бо
ротьбі за комунізм!

16. Хай живе велика непорушна єдність партії і на
роду!

17. Хай живуть Ради депутатів трудящих — справ
жні органи народної влади! Хай розвивається і міцніє 
соціалістична демократія, іце вище піднімається авто
ритет і активність депутатів Рад, шириться участь тру
дящих в управлінні державою!

1S. Хай живуть радянські профспілки — школа уп
равління і господарювання, школа комунізму!

19. Хай живе «Ленінський комсомол —■ вірний поміч
ник і резерн Комуністичної партії, передовий загін мо
лодих будівників комунізму!

20. Юнаки і дівчата! Наполегливо оволодівайте ве
ликим революційним ученням — марксизмом-ленівіз- 
мом, висотами науки, техніки і культури! Будьте в пер
ших лавах борців за успішне виконання рішень XXIV 
з’їзду КПРС!

21. Хай живуть радянські жінки — активні будівни
ки комуністичного суспільства!

22. Радянські воїни! Добивайтеся нових успіхів у бо
йовій і політичній підготовці, будьте пильні і завжди 
готові відбити будь-яку агресію!

Хай живуть героїчні Збройні Сили Радянського Со
юзу!

23. Трудящі Радянською Союзу! Наполегливо борі
ться за дальше піднесення соціалістичної економіки — 
основи могутності Батьківщини і неухильного зростан
ня добробуту народу!

Ширше розгортайте соціалістичне змагання за успіш
не виконання завдань дев’ятої п’ятирічки!

24. Слава передовикам соціалістичного змагання, які 
показують зразки комуністичного ставлення до праці!

25. Працівники промисловості! Боріться за дальший 
розвиток і зміцнення індустріальної могутності країни! 
Добивайтеся якнайшвидшого освоєння нових потужнос
тей, прискорення технічною прогресу і неухильною 
зростання ефективності виробництва!

Ширше дорогу новій техніці і прогресивній технології!
26. Працівники промисловості! Збільшуйте випуск і 

оновлюйте асортимент токарів народного споживання, 
поліпшуйте їх якість і знижуйте собівартість!

вищої і середньої школи! Всіляко 
навчання, вдосконалюйте нідютовку 
народного господарства! Виховуйте

44. Братерський привіт народам соціалістичних кра
їн! Хай розвивається і міцніє світова система соціаліз
му ‘— історичне завоювання міжнародного робітничого 
класу, вирішальна сила в антиімперіалістичній бороть
бі, оплот миру, демократії і соціального прогресу!

45. Трудящі соціалістичних країн! Боріться за зміц
нення дружби і єдності, за дальший розвиток братер
ських взаємовідносин! Будьте пильні до підступів во
рогів соціалізму! л,

Вище прапор соціалістичного інтернаціоналізму!
46. Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
47. Трудящі всіх країн! Боріться проти агресивної 

політики імперіалізму, за міцнии мир, демократію, на
ціональну незалежність і соціалізмі

48. Братерський привіт робітничому класові капіталі
стичних країн, який веде самовіддану боротьбу проти 
гніту монополій, за політичні і соціально-економічні 
права трудящих, за торжество соціалістичних ідеалів!

Хай живе міжнародний робітничий клас — нанперс- 
довішигі революційний клас сучасності!

49. Палкий привіт народам, які скинули кайдани ко
лоніального гніту, борються проти імперіалізму і нео
колоніалізму, за зміцнення незалежності, за прогресив
ний шлях соціального розвитку!

50. Палкий привіт народам колоніальних і залежних 
країн, які борються проти імперіалізму і расизму, за 
свободу і національну незалежність!

51. Хай міцніє могутній союз революційних сил — 
світової системи соціалізму, міжнародного робітничого 
руху, борців за національне і соціальне визволення на
родів!

52. Братерський привіт знемагаючим у тюрмах і фа
шистських катівнях мужнім борцям проти капіталістич
ного та колоніального рабства, за свободу народів, за 
соціалізм!

Свободу в’язням капіталу!
53. Братерський полум'яний привіт героїчному в’єт

намському народові і його бойовому авангардові —. 
Партії трудящих В'єтнаму, мужнім патріотам Лаосу і 
Камбоджі, безстрашним борцям проти агресії амери
канського імперіалізму, за свободу і незалежність своїх 
країн!

54. Народи світу! Рішуче вимаїайте від Сполучених 
Штатів Америки припинення варварської війни в Індо
китаї, повного і беззастережного виведення з Південно
го В етнаму, Лаосу і Камбоджі всіх військ США та їх 
сателітів!

Свободу і мир народам Індокитаю!
55. Народи світу! Вимагайте негайного припинення 

агресії Ізраїлю на Близькому Сході, виведення ізраїль
ських військ з окупованих арабських територій і пова
жання прав арабського народу Палестини! Активніше 
боріться за встановлення справедливого і міцного миру 
в цьому районі!

56. Народи арабських країн! Зміцнюйте єдність І 
згуртованість усіх революційних, національно-демокра
тичних сил у боротьбі проти імперіалізму та реакції!

Хай живе і міцніє дружба між народами Радянсько
го Союзу і арабських країн!

57. Народи європейських країн! Боріться за перетво
рення європейського континенту в район міцного миру, 
безпеки і плодотворного співробітництва між держава
ми! Викривайте підступи сил реакції і реваншизму —- 
ворогів розрядки міжнародної напруженості!

58. Народи світу! Добивайтеся, щоб незасіосування 
сили стало законом міжнародного життя, а ядерну 
зброю було заборонено навічно! Боріться за загальне 
і повне роззброєння, за зміцнення міжнародної безпеки!

59. Хай живе ленінська зовнішня політика Радян
ського Союзу — політика миру і дружби народів, згур»

І тування всіх сил, які борються проти імперіалізму, ре
акції та війни!

60. Хай міцніє і процвітає наша велика Радянська 
Батьківщина — оплот сил миру, демократії і соціа
лізму!

6!. Під прапором марксизму ленінізму, під керівни
цтвом Комуністичної партії — вперед до перемоги ко
мунізму!

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ
РАДЯНСЬКОЮ СОЮЗУ
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4/ прИЗ. лік! радянському народу, та в зв’язку з 50-

ленінської наці-

дружбу народів- 
трудовими успіха- 
назустріч 50-річпв- 
СРСР.
фестивалю прнй-

ПРАПОРИ
• СЕВАСТОПОЛЬ. (РАТАУ). 
Місто-герой, місто морської сла
ви— в свят новому вбранні. Сюди, 
напередодні 50-річчя шефства 
Ленінського комсомолу над Вій
ськово-Морським Флотом прибули 
посланці всіх областей республіки, 
щоб разом з своїми друзями — 
військовими моряками відзначиш 
славний ювілей шефства.

Торжество в Севастополі поча
лося з покладення вінків біля 
обеліска на легендарній Сапуп-го'- 
рі, Малаховому кургаїіі, біля 
пам'ятника гер оя м ■ комсомольцям, 
на могили відважних патріотів, 
що полягли в боях за Батьків
щину.

В Будинку офіцерів флоту від
булися урочисті збори комсомоль
ського активу республіки і Черво- 
нопрапориого Чорноморського 
Флоту.

З великим піднесенням обирає
ться почесна президія в складі 
Полі і бюро ЦК КПРС.

З доповіддю «50 років шефства 
ВЛКСМ над Військово-Морським 
Флотом» виступив член Військо
вої ради — начальник Полі уп
равління Червокопрапориого Чор-

Пошіт па продукцію Кіровоград
ської взуттєвої фабрики — завжди 
великий. Про цс добре знають в 
комсомольсько-молодіжній брига
ді закрійників, яку очолює Лариса 
Підковська. А знаючи, хочуть, 
щоб дитячого взуття було в до- 

■ статку на полицях магазинів.
Бажання закрійників підтверд

жене трудовими ділами. Цими

Комсомольсько - моло
діжну бригаду штукатуріа 
цеху УМС тресту «Кірово- 
градважбуд» очолює ко
муніст Марія Казаріна. В 
колективі покінчано з 
відставанням і роботу тут 
здають тільки з хорошою 
оцінкою. До цього зобо
в’язує високе І почесне 
звання — бригада кому
ністичної праці.

Виробничий план тре-

ЦЬОГО року а області працювали 29 
студентських будівельник загонів, з 

яких брали участь 968 чоловік.
Разом з студентами двох кіровоград

ських вузів, учнями технікумів на будів
ництві шкіл, спортивних майданчиків, 
промислових та сільськогосподарських 
об’єктів трудилися посланці з Одеси та 
Львова. За період роботи обласним сту
дентським будівельним загоном було 
освоєно 2 млн. 34,4 тис. крб. капітало
вкладень. Під час трудового семестру на 
об'єктах діяли 18 консультпумктіз «Абі- 
турієнт-72», який подав допомогу 9$ ви
пускникам шкіл.

Колгоспники та трудівники сала поди
вилися 262 концерти, які підготували 
Студентські агіткультбригади, прослуха
ли 287 лекцій на різноманітні теми.

КОРМИ...
НА
СМІТНИКУ

„МДЛОЛІЗІЇ КОМУНАР"
-то- ’ ....... .  ...

ПОДВИГИ БАТЬКІВ 
КРИЛА СИНІВ

інтернаціоналістів, захисників со
ціалістичної Батьківщини, безза- 
вітно відданих Комуністичній 
партії і радянському народові, і в 
зв’язку з 50-річчям шефства 
ВЛКСМ над Військово-Морським 
Флотом Пам’ятним червоним пра
пором ЛКСМ. України. Під бурх
ливі оплески вій вручив прапор 
командуванню флотом.

Перший заступник командуючо
го Червонопрапорним Чорномор
ським Флотом віце-адмірал М. М. 
Баранов подякував за високу на
городу і вручив перехідний Чер
воний прапор військової Ради 
флоту за велику військово-шеф
ську роботу Кримській обласній 
комсомольській організації, а та
кож грамоти Миколаївському, 
Полтавському обкомам ЛКСМУ, 
Краснодарському к р а й кому

поморського Флоту віце-адмірал
І. С. Руднев.

Учасників зборів вітали секре
тар Кримського обкому КП Укра
їни Л. Д. Солодовник, посланець 
комсомолу на флот у 1922 році, 
капітан першого рангу у підстав
ці П. І. Петров, гвардії старший 
матрос Валерій Марківський, 
бригадир прохідників шахти імені 
Димитрова тресту «Красноар- 
мі йськйу гілля» Герой Соціалістич
ної Праці К. А. Севсринов, член 
бюро первинної комсомольської 
організації підводного човна лей
тенант Олег Гречко, керівники 
делегацій з Москви. Ленінграда, 
Грузії, Молдавії, Краснодарсько
го краю.

Перший секретар ЦК ЛКСМ 
України А. М. Гірепко зачитав 
постанову ЦК ЛКСМУ про паго- ..... 
родження Червопопрапоріого’’ ВЛКСМ, Сокольшщіжому рапко- 
Чорноморського Флоту за успіхи му ВЛКСМ м. Москви, Київсіко- 
у вихованні полум'яних патріотів- му райкому ЛКСМУ м. Харкова. •

До перону зиам'ипсьі.зго 
вокзалу підійшов поізд сВд- 
ку-Одеса». У Дверях вагону 
з’явився смаглявий молодші 
чоловік з веселою 6lA03ÿcüK> 
усмішкою. За ним жінка, по
тім поодинці сходили юнаки 
і дівчата з комсомольськими 
значками ка грудях і по
трапляли в обійми до вчите
лів і учнів Богданіиської се
редньої школи.

Понад шість років пружать 
богданіаці з Халданською се
редньою школою Євлахськ-зго 
району Азербайджанської
PCP. Не раз гостювали вони 
один в одного.

Цього разу азербайджанські 
друзі завітали на фестиваль 
учнівської молоді Знам’пи- 
ського району, присвячено, о 
50-річчю утворення СРСР.

На другий день після при
їзду делегацію учнів з брат
ньої республіки, яку очолю
ють вчитель ІЛьгам Адигьо- 
залов і P. М. Позивай —« 
прийняли в ОК ЛКСМУ.

Піонери кіровоградських 
шкіл піднесли гостям букети 
квітів. Секретар обкому ком
сомолу А. Василенко привіта
ла азербайджанських друзів з 
приїздом, побажала їм успі
хів у навчанні. Вона позна
йомила присутніх з нашою 
степозою областю, з її досяг
неннями в промисловості та 
сільському господарстві, дос
відом роботи піонерських та 
комсомольських організацій.

Заступник завідуючого об
ласним відділом народної ос
віта Б. П. Хижняк підкреслив 
у своєму виступі, що дружба 
двох шкіл — це дружба 
двох народів, для яких брат
ня єдність — суть комуніс
тичного життя. Обом колек
тивам вона допомагає вирі
шу ваг« складні питання ви
ховання підростаючого поко
ління, це — ї обмін досвідом, 
І допомога, і творче спілку
вання.

Керівникам делегації вруча
ються Почесні грамоти ОЦ 
ЛКСМУ та облвно за успіхи 
в патріотичному та інтернаці
ональному вихованні юнаків і 
дівчат.

¥ СЛОВІ-ВІДПОВІДІ 
Адягьозалов подякував 
сердечний прийом. «Мк 
Україні пе вперше, 
тапнб, — сказав він. 
дружимо _ по-справжньому, 
міцно, по-братському. Лій жи-

днями в міськком-• комсомолу 
бригада прийшла з рапортом про 
виконання соціалістичних зобов’я
зань, взятих до ювілею СРСР, за 
останній квартал. Ось характерні 
показники колективу:

— виробниче завдання по 
пуску продукції виконано на 
процентів при зобов'язанні — 
110 процентів;

— зекономлено м'яких шкіря
них матеріалів вартістю на суму 
1660 карбованців;

— продуктивність праці зросла 
на 3 проценти при зобов’язанні 
2,5.

Цифри переконують — комсо
мольсько-молодіжна — господар 
свого слова.

Л. МИКОЛАЙЧУК.

тього кварталу передові 
будівельники виконали на 
135 процентів при зобо
в’язанні —• ПО. Працюють 
у бригаді по-господарсь
кому, бережливо. За три 
минулі місяці туг зеко
номили будівельного роз
чину на 80 карбованців.

Зараз штукатури брига
ди М. Казаріної стоять на н; 50-річчя СРСР. 
трудовій вахті на честь 
50-річчя СРСР і 55 роко- ЛІ. ЛЕБЕДИК.

Рапортують комсомольсько- 
молодіжна.

В ЗАЛІВ
ТРУДОВОГО
СЕМЕСТРУ
«Бюро добрих послуг» надало, допомогу 
з обладнанні 14 бібліотек, клубів, чи
тальних залі®.

Чималий обсяг робіт виконали студен
ти і на осінніх сільськогосподарських ро
ботах, допомагаючи колгоспам з зби
ранні врожаю. Досягнення трудового 
семестру студенти присвячують юві паєві 
СРСР.

Своєчасно і правильно закликав Олек
сандр Васильович Гітагов берегти неоці
ненне наше багатство — хліб. Очевидно, 
уславлений механізатор, говорячи про 
його вагомість, маз на увазі но лише 
хлібо-булочні вироби. Мова йшла про 
ціну хліборобської праці, про те, що во
на заслуговує найвищої людської наго
роди — шани.

Тому, думаю, що берегти треба все, 
вирощене мозолистими руками колгосп
ників. Ось наш завод щодня має справу 
з овочами та фруктами, викоханими в 
садах та на левадах. Хтось їх саджав, за
хищав від морозів, полоз, боровся з 
бур’янами, словом, вкладав у ці рай
дужні плоди всю душу. Тому ми й на
магаємось, щоб відходи були мінімальні«

Проте в нашому виробництві (втім, як 
і в будь-якому) с технологічні відходи.

Зустріч з делегацією Халдейської С.Ш Азербайджанські PCP в ОК ЛКСМУ,
Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА.

вижимки від яблук та помідор, що 
йдуть на соки. На великих заводах з 
нього роблять желатини/ речовину пел- 
тін, ми ж пектін випускати не можемо. 
А щодоби — п’ять тонн яблучних відхо
дів. Частину розбираюіь навколишні жи
телі на корм худобі, що лишиться — на 
смітник. Ось і дивуєшся: хіба колгоспи» 
корови настільки аристократичніш! від 
домашніх, що не їстимуть цієї досить 
поживної маси. Адже щодоби —• 5 тонн, 
які можуть замінити силос, чи комбі
корм, А то, може, якесь тваринницьке 
господарство, підрахувавши зиск, купу
ватиме у нас кормові відходи? Ми ж для 
зручності назантаження їх і бункер виго
тували, щоб колгоспні машини не затри
мувати.

Думаю, то була б взаємовигідна спра
ва. Єдине, що для цього треба — ба-
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вемо дружною сім’єю. І ваш 
дім _ наш дім, иаш.т оселя 
— ваша оселя».

Після прийому в ОК 
ЛКСМУ посланці з Азербайд
жанської PCP були гостями 
учнів Кіровоградської школп- 
іптерпату. Тут їх чекав, такай 
же щирий І теплий прийом.

А о неділю делегацій Хал
дейської 
зом з 
союзи их 
участь у 
молоді.
зиам’янців може сказати, що 
у будь-якому «уточну Радян
ського Союзу в нього е щи
рий. справжній і иадійніїй 
друг. Про цс можуть свідчи
ти І записи в блокнот.,., У 
ник адреси Чикарьоиської 
восьмирічної школи з Тамбов
ської області і СШ JÛ 1(1 міс
та Гомеля Білоруської PCP, 
Алма-Атннської СШ № 12 з 
Казахстану і Ряпінської се
редньої школи з Естонської 
PCP, адреси школярів з Мол
давії, з міста ’Натура Гру
зинської PCP та багато-бага
то інших.

Десятикласниця Анаїда
Арутунян з міста Єревана 
сказала, ділячись враження
ми від фестивалю: а Гут ми 
не лише міцно здружилися з 
українцями. Нові знайомі 
з’явилися у кас і в Росії, 1 в 
Молдавії. Литві, Таджикиста
ні, Киргизії... Ми багато ді
зналися про життя юнаків І 
дівчат, про їх шкільні справи, 
про їх мрії»...

Різнобарвними, яскравими 
колонами, ка фоні жозтогарн- 
чого кольору осіннього листо
паду учні знам'янських шкіл, 
разом з представниками брат
ніх республік вирушають до 
пам'ятника радянським пої- 
нам. Вони покладають до 
його підніжжя гірлянди кві
тів. В тиші лунає салют.

Делегації шкіл в націо
нальному одязі вирушають • 
на стадіон. Тут відбувся уро
чистий мітинг. Ного відкрив 
заступник голови райвикон
кому О. С. Демченко. Бій при
вітав учасників фестивалю, 
побажав учням успіхів у тру
ді і навчанні. Виступаючі 
завідуючий райвно Г. Г. 
Приймаков, завідуючий відді
лом культури А, П. Коронеіі- 
ко, перший секретар МК 
ЛКСМУ М. І. Васнл.тшко, ве
теран піонерською руху С. Є. 
Гоноз, директор Алмі-Аіййі " 
ської СШ № 3 Герой С.оціа->. 
лістнчної Праці Р. Б. Нурга- 
зіна, секретар МК КПУ Г. їй. 
Грінчснко говорили про вели
ке значення 
ональної політики, про міцну 
нерозривну 
братів, які 
ми йдуть 
му ювілею

Учасники 
няли звернення до юних гро
мадян 2022 року, до поколін
ня перемігшого комунізму, 
що відзначатимуть 100-річннй 
ювілей СРСР. Запалали 15 
факелів, що символізують 15 
республік-сестер. До пізнього 
вечора на імпровізованій сце
ні стадіону виступали школя
рі з України, Росії. Латнії, 
Молдавії, Грузії... На всіх 
мовах лупало велике слово 
і Дружба»,

ЛІ. СЕМЕНЮК, 
спецкор «Молодого 
комунара».

жання керівництва колгоспів. 1 ще — 
своєчасність. Бо харчові відходи псую
ться швидко, і якщо з вини неповоротких 
клієнтів овочеві чи фруктові вижимки 
простоять на території зааоду щень або 
два — санстанція нам того не подарує.

Проте наших турбот замало. Ось ми
нулого року відходи томатів купувала у 
заводу ^птахофабрика колгоспу «Украї
на». Забирали їх з задоволенням. А за
раз чомусь не заїжджають дмитрівські 
машини за кормами. Чи то птиця за
страйкувала проти незвичної страви, чи 
то пташникам стало ліньки їздити «такий 
світ» (15 кілометрів асфальтованої до
роги). Ось і доводиться повноцінні кор
ми пускати... на смітник.

, М. АВРАМЧУК.
завідуюча виробництвом Знам'яч- 
ського консервного заводу.
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ПЕРЕБУВАЮЧИ на осінніх по
льових роботах в колгоспах 

Бобринецького і Компаніївсь- 
«ого районів, студенти Кірово
градського державного педа

гогічного інституту імені О. С.
Пушкіна взяли активну участь 
у комсомольсько-молодіжно
му недільнику. Особливо від
значилися комсомольці групи

для
ПАМ’ЯТНИКА
ГЕРОЯМ
«Б» третього курсу українсь- 
кого відділу філологічного фа
культету (комсорг В. Ковале
вим, керівник групи Т. Д. Зе
ленко). Виконавши норму ви
робітку на 168 процентів, сту
денти заробили 87 карбован
ців.

Тоді ж добре попрацювали 
юнаки та дівчата групи «В» 
третього курсу фізико-матама- 
тичного факультету (комсорг 
Л, Біла, керівник О. М. Воро
жий) і групи «Б» третього кур
су фізмату (комсорг С. Смир
нова, керівник В. П. Ларчен
ко). Вони заробили 107 карбо
ванців.

Всього комсомольці та мо
лодь педінституту — учасники 
недільника — заробили близь
ко 1000 карбованців. Ці гро
ші вони перерахували у фонд 
спорудження пам’ятника геро- 
ям-комсомольцям Кіровоград- 
щини.

Є. ЖЕЛЕЗНЯКОВ.

ІНТЕРЕС
ДО ТЕХНІКИ

Цими днями Кіровоградська 
обласна організація Товарист
ва охорони пам’ятників історії 
та культури провела семінар- 
нараду голів бюро секцій нау
ки і техніки при районних ор
ганізаціях Товариства, присвя
ченого 50-річчю утворення Со- 

-^йозу PCP. Семінар відбувся на 
обласній станції юних техніків. 
Його відкрив директор станції, 
голова бюро секції В. М. Крав
цов.

Вія розповів про досягнення 
науки і техніки за роки Ра
дянської влади, про важливість 
пропаганди наукових досягнень 
Серед учнів та молоді.

Завідуючий радіо-та теае- 
лабораторією станції І. Ф. Ов
чаренко зосередив увагу учас
ників семінару на ролі радіо та 
телебачення в житті радянсь
кого народу, вихованню в на
ших людей патріотичних та 
інтернаціональних почуттів, а 
також висвітлив етапи розвит
ку цієї важливої галузі на Кі- 
ровогрздщині.

Учасник семінару, представ
ник Олександрійського палацу 
Піонерів С. І. Кононенко роз
повів про досягнення технічно
го гуртка, де створено музей 
космонавтики. Досвідом робо
ти технічних

■<J0iOÏ школи 
Дудник.

ГурТКІВ ТНПІКІВСЬ- 
поділився Т. Ф.

зав. бюро
ласної організації 
риства охорони пам’ятни
ків Історії та культури.

Ю. МАТІВОС, 
пропаганди об- 

Тоза-г 
г 
г

Ось уже два роки в Дооріа- 
ській середній школі Вільшан- 
ського району працюв клуб 
юних любителів літературі! 
«Червоні вітрила». Учні захоп
люються творами вітчизняних 
та зарубіжних письменників, 
беруть активну участь у шкіль
них та районних олімпіадах. В 
школі часто проводяться від
криті засідання клубу, вечори 
відпочинку на літературні темп.

На фото: керівник гуртка 
вчителька російської літератури 
Т. С. МАРЧЕНКО знайомить 
членів клубу з літературною 
новинкою.

Фото І. ЦУРКАНА.

його
ЩИРОСЕРДЕ 
СЛОВО
ДО 250-РІЧЧЯ
З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
Г. С. СКОВОРОДИ

Громадськість республіки 
активно готується відзначи
ти 250-річчя з дня народ
ження видатного українсь
кого філософа І поета Г, С. 
Сковороди.

У видавництві 
думка» 
праць, 
женню 
ської _  __ _ „г___
XVI—XVIII століть «Від Ви- 
шенською до Сковороди» І 
«Літературні твори» поста-

гуманіста. Інше республі
канське видавництво — 
«Дніпро» випустило збірку 
Його творів у серії «Шкіль
на бібліотека», книгу 
І. Пільгука «Григорій Ско
ворода», двотомник поста- 
філософа.

Кілька пісень Г. Сково
роди, які завоювали в на
роді широку популярність« 
випустила всесоюзна фірма 
«Мелодия». Серед них — 
гостра сатира на тодішнє 
соціальне зло «Всякому го
роду нрав і права», ліричні 
строфи «Стоит явор над го
рою», «Ой ти, птнчко жол- 
тобока» та іи. Записано та
кож 10 кращих байок поета.

Цикл віршів Г. Сковоро
ди «Сад божественных пес
ней» став літературною ос
новою для музичного тсору 
— концерту для солістів І 
хору з оркестром молодого 
київського композитора Іва
на Карабіца.

«Наукова 
вийшов збірник 

присвячений дослід- 
розвитку філософ- 

думкп на Україні

у ПАВЛИСЬКУ школу імені 8. О. 
" Сухомлинського ЩОДНЯ приїздять 
гості. Одні — знайомляться з жит
тям школи, інші — ідуть вивчати 
навчально-виховний процес або 
просто відвідати меморіально-пе
дагогічний музей В. О. Сухомлин
ського.

Різноманітні записи зустрічаємо 
з книзі відгуків музею, але всі во
ни говорять про те, що педагогічні 
ідеї, твори В. О. Сухомлинського 
мають надзвичайний 
дагогіку сьогодення.

У ШКОЛІ ІМЕНІ 
СУХОМЛИНСЬКОГО

вплив на пе-

СНІП
НА
ГРАНІТІ

керував 
гостей.

очі
Він

школою, 
Розумні, 

й досі 
сидів на

плечем і 
Називає мене ко- 

майбуття своєї 
цим цікавиться

Згадую цікаву зустріч з аспіран
том АПН СРСР в'єтнамцем Во Ку- 
анг Фуком, який з приводу свого 
приїзду і знайомства з школою за
писав у книзі відгуків: «Педагогіч
на справа В. О. Сухомлинського 
велика не тільки для своєї країни, 
але й для багатьох країн світу. Ду
маю, що педагогічна система Су
хомлинського буде поширюватись 
у В’єтнамі, як і система видатного 
радянського педагога А. С. Мака- 
ренка».

Я часто пригадую мою останню 
зустріч з В. О. Сухомлинським. Це 
був серпень 1970 року. Закінчу
валося літо. Підходив навчальний 
рік. Василь Олександрович хоча і 
був хворий, але 
писав, приймав
трішки з лукавинкою 
світяться в моїй уяві. І 
дивані з перев’язаним 
читав «Дніпро».
легою, розкриває 
школи і разом з 
моїм життям. Чи маю я власну біб
ліотечку? Що над усе люблю в 
мистецтві? А що можу робити і чим 
захоплююсь?

В колективі, який очолював видат
ний педагог, сьогодні панує щоден
на атмосфера взаємозв'язку о праці 
вчителя й учня. Кожен школяр пе
редусім намагається на уроці сказа
ти своє слово, висловити свою думку 
І т. д. На уроках літератури, — при
гадую з особистого досвіду, —- вони 
завжди прагнуть пов’язати прочитане 
з сучасним життям, провести анало
гію між минулим і сьогоднішнім.

З втор»*

НЕ
ДУМКИ ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЧЕКАЮЧИ
ВИКЛИКУ

коли ГІСТЬ 
НЕВДОВОЛЕННЯ
ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ 
ДЛЯ ЕТИКЕТУ? 
ЗАМОВЛЕННЯ — 
ВЕСІЛЬНИМ СТІЛ 
КОКТЕЙЛЬ

ЧИ СОРОКАГРАДУСНА?

о

а

Знайомлячись з рукописами Васи
ля Олександровича, що 
аналізу уроків вчителів 
передусім помічаєш, як

стосуються 
школи, то 
часто він 

наголошував, щоб учні сприймали 
матеріал, осмислюючи його на кон
кретних прикладах і фактах. Він сам 
показував у цьому приклад, був взір
цем для педагогічного колективу. 
Адже, мабуть, кожен молодий вчи
тель замислиться, коли почує, що 
вчитель В. О. Сухомлинським на уро
ці літератури всі художні тексти де
кламує напам’ять. Я вже не кажу, що 
Василь Олександрович добре пам’я
тав і ті сторінки, де знаходиться ма
теріал. В його педагогічній лабора
торії цілий арсенал товстих об’ємних 
зошитів, де він систематизував з пе
ріодичних видань всі цікавинки люд
ського буття, що безпосередньо не
від'ємні від педагогіки, від життя 
школи. Всі вони ним оброблені, під
клеєні по розділах: «Світ молодої 
людини», «Випускники і школа», 
«Майбутнє села», «Трудове вихован
ня», «Сім’я і школа», «Молодь у 
буржуазному суспільстві»... Таких 
назв більше трьохсот.

Він був великим книголюбом. Що
річне свято книги в школі — це його 
традиція. Це він поклав початок тим 
прекрасним святам Першого хліба, 
Квітів і т. д., надавши їм виховного 
та естетичного змісту.

Школа продовжує традиції, що зу
мів виплекати в колективі В. О. Су- 
хомлинський. Цього року, наприклад, 
в школі діяв трудовий табір старшо
класників нашої школи і 97-7 міста 
Новосибірська. Більше півмісяця уч
ні різних шкіл працювали в місцево
му колгоспі. Це здружило їх, роз
крило перед ними радість дружби.

Золотавість осені прийшла і в 
шкільне містечко. Нещодавно вихо
ванці Сухомлинського відзначили 
свято — день народження їх вчителя. 
Коли він був живий, то майже ніхто 
й не знав, що 28 вересня — це його 
день! А от про малюків, молодших 
школярів він не забував. Бувало збе
руться когось за вушка посмикати 
та шкільним медом почастувати — і 
він тут як тут. Кому яблуко червоно
боке дасть, кому теплу усмішку по
дарує або просто цікаву казку.

...Біля пам’ятника В. О. Сухомлин- 
ському на блискучому граніті стоїть 
невеличкий сніп пшениці з червоною 
калиною. То учні розділили з ним 
своє свято Першого хліба.

М ЛИТВИНЕНКО, 
директор меморіально-педаго
гічного музею В. О. Сухомлин
ського.

ДРУЗІ часом дивуються:
— І як в тебе вистачає терпіння? Кожному не 

догодиш. Нема-нема, та й хтось поскаржиться: ге 
не так, те не смачне.

Це так. Серед відвідувачів часом виникає не
вдоволення. Щоб сповна визначити, чому людина 
залишає свій столик з зіпсованим настроєм, якось 
вирішив проаналізувати, як приймають гостей в 
більшості їдалень, кафе, ресторанів міста.

...За стіл сіли двоє молодик людей. Чекаючи офі
ціантки, палили цигарки, про щось розмовляли. Ллє 
її нема десять хвилин, двадцять. Хлопці починають 
нервувати:

— Бачиш, он їх сидить аж п’ятеро, а до нас не 
підходить жодна.

З'ясувалось, що стіл, який зайняли хлопці, обслу
говує шоста офіціантка, яка в цей час чекала на 
кухні замовлені страви. Звичайно, вона ніби й не 
винна, що на її адресу кинули таке наріканні*. І есе 
ж можна посупити по-іншому: обслуговуючи гос
тей, що сиділи по сусідству, слід було на одну 
мить наблизитись до хлопців і сказати:

— Прошу вас почекати ще трішечки. А тим часом' 
можете випити ситра, чи мінеральної.

Проте офіціантка прийшла аж через півгодини. 
Мовчки зупинилась перед хлопцями, тримаючи в 
руці записник і олівець. Молоді люди теж мовчали, 
І тоді з уст дівчини почули різке:
- Ну-у!..
Хлопці були з гумором. Відразу одклзали:
— Яке «ну»?
— Я питаю, що ви хочете?
І тоді вони з лукавістю пояснили:
— Перш за все, мп хотіли з вами привітатись, подиви* 

тпсь меню, а потім уже замовити вечерю. Розумієте, ми у 
відрядженні і дуже зголодніли. Отже, — добрий вечір!

— Добрий вечір. Кажіть швидко, що ви хочете, бо п (із 
маю часу.

— То дайте ж меню...
Звичайно, це ніби й дрібниця на перший погляд. 

Але саме через неї в гостей вже був зіпсований на
стрій.

В іншому залі хтось репетував:
— Ви не правильно дали здачу!
— Що? Менше б пили, тоді краще бачитимете.
А з осторонь:
— Самі винні. Було б. не давати йому скільки го

рілки. А тепер маєте лихо.
Чув ще й такі нарікання:
— Покличте офіціантку, бо я спішу. В кінотеатр 

через п'ятнадцять хвилин треба.
— В ресторан йдуть ті, в кого є час. То й виби

райте ресторан або кінотеатр.
— Я тільки склянку кофе забіг випити.
Справді, хто ж може бути вдоволений, коли за

ради склянки кофе просидить в ресторані двадцять 
хвилин, поки візьмуть у нього замовлення. А тоді 
ще доведеться чекати, коли прийде офіціантка за 
розрахунком.

Звичайно, такі випадки трапляються може й рідко. 
Але вони є. І саме через таких працівників громад
ського обслуговування чуємо «оцінку» нашої праці: 
«Ох і зібралися тут»...

В нашому ресторані колектив комсомольськс-молодіяишЯ. 
Офіціантки, кулінари закінчили технікуми, училища, спеці
альні курси, переймали досвід в старших своїх колег. 1 ми 
намагаємось в усьому бути ширнмп з своїми відвідувачами. 
Недавно прополи декаду російської кухні. Запропонували 
кіровоградцям більше тридцяти нових страв. Але наші ста
рання були б марними, якби все приготовлене на кухні лю
дям піднесли байдужі працівники гостинного залу. Під час 
декади зразково працювали метрдотель Тамара Дащеико, 
офіціантка Галина Коропчеикз, кухарі Валентина Товсто- 
лІтГ'АнтонЬїа Тимченко.

Краще обслуговувати трудящих навчилися ми і під 
час огляду роботи всіх ресторанів міста. Багато за
позичили в своїх колег з «Весни», «Києва», «Укра
їни».

В суботні та недільні вечори приймаємо колектив
ні замовлення — в нашому ресторані кіровоградці 
справляють весілля. Коли у вашого товариша день 
народження, завітайте до нас. Ми наперед приготу
ємось прийняти ваших гостей і якнайкраще обслу
жити їх.

Нещодавно по-новому оздобили зал ресторану, і 
одразу тут стало привітніше і затишніше.

Ми хочемо, щоб до нас приходили молоді люди 
не лише для того, щоб неодмінно замовити пляшку 
горілки і, скажімо, засмажену курку. Якщо у вас є 
вільна година, зайдіть послухати гарну пісню, по- 
танцювати, випити кухлик кофе або коктейлю. На 
обов’язково чекати гарячих страв. Замовте яблука, 
салат, пляшку сухого вина, води, цукерок. І в своє
му товаристві ви зможете провести вільний час зов
сім непогано. Музиканти, співаки піднімуть ваш на
стрій. І ви будете вдоволені...

То правда: ми ще маємо чимало недоглядів, по
милок в обслуговуванні своїх гостей. Інколи наша 
нещирість ще й через негожу поведінку відвідува
чів ресторану, часом і офіціантка забуває про свої 
найдрібніші обов’язки. Бувало, що комусь не до 
смаку якась страва. Тож хотілося б, щоб про ссе 
це висловились інші працівники підприємств гро
мадського харчування І ті, кого ми обслуговуємо.

О. МАРТИНОВ, 
зав. виробництвом ресторану «Відпочинок».
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Дев’ятикласниця Кіровоградської шко.їи-ін- 
тернату № 2 Людмила Демиденко ось уже 
два роки тренується в легкоатлетичній секції 
ДЮСШ. Особливо втішні її результати в 
штовханні ядра. Вона — третьорозрядниця, 
призерка багатьох спортивних поєдинків, що 
влаштовувались серед вихованців дитячо-юна- 
цькнх спортивних шкіл області.

Фото Л. РЕЗНІЧЕНКА.

• В колективах фізкультури
НЕАБИЯКИМ ентузіазмом молоді 
робітники Світловодського заво

ду будівельних конструкцій готуються 
скласти залік з фізичної і а військово- 
технічної підготовки за програмою 
нового комплексу ГПО. Тут ширено 
ведеться пропаганда комплексу. В ко
лективі фізкультури висдавлеы нор
мативи всіх ступенів. Питання підго-НА СТАРТІВСЯ ЗМІНА
товки спортсменів-значкистів неодно
разово ставилося на обговорення 
комсомольською організацією. Так, 
нещодавно звітував на засіданні бю
ро громадський інструктор по спорту 
арматурник Олександр Леонтьев.

На заводі силами трудівників ство
рена потрібна спортивна база: бас
кетбольний і волейбольний майдан
чики, відкритий стрілецький тир, сек
тор для стрибків. Разом з спортсме
нами-автотранспортниками будівель
ники спорудили футбольне поле. 
Нині на громадських засадах працю
ють секції: настільний теніс веде 
Олександр Леонтьев, шахову — пер
шорозрядник електрик Дмитро Пе- 
ребийніс, стрілецькою керує інженер 
Євген Семенов.

Всі цехи підприємства беруть участь 
у внутрізаводській спартакіаді, яка 
проходить з 9 видів спорту.

Попереду тепер фізкультурники 
цеху металевих форм. Після трену
вань більша частина спортсменів цьо
го колективу добре складає норми 
ГПО. Наприклад, бригадир слюсарів 
Микола Танцюра став володарем зо
лотого значка ступеня «Фізична до
сконалість». Склав норми на срібний 
значок ГПО фізорг цього цеху слю- 
сар-призовник Микола Чорний.

Успішно виступають у заводській 
спартакіаді спортсмени енергоцеху. 
Завдяки старанності і організованос
ті та особистій ініціативі фізорга Вік
тора Зайченка тут досягнуто успіхів 
у охопленні фізкультурно-масовою 
роботою більшості виробничників. .

Почалась оце першість підприєм
ства з волейболе. Перемогу здобула 
команда заводоуправління, в складі 
якої разом з молодими робітниками 
виступає і директор заводу Микола 
Олексійович Черпаков. А в змаган
нях з кульової стрільби вдало висту
пили дівчата. Серед призерів — ар
матурниця Антоніна Кайгородова, 
кранівниця Раїса Зінченко.

Спортсмени заводу виступають і у 
складі збірної команди «Енергія» ви
робничого об'єднання 
гобудіндустрія».

ФУТБОЛ

м. Світловодськ. I.

чДніпроенвр-

ЯКОВЕЦЬ.

що нового НА ГАНДБОЛЬНІЙ ОРБІТІ? — ■ дувати своїхБезкомпромісно,
гостро

У футболістів другої ліги 
класу «А» черговий тур ви
дався гострим і безкомпро
місним. Наші земляки прий
мали па своєму полі «Фрун- 
зенця». Після невдач в по
передніх матчах «Зіркі», 
звичайно, намагалася пора- 

-• с прихильників 
і» атаками і 
! вміння впро

довж більшої частини матчу 
володіти ініціативою, І це 
їм часом вдавалось. Наші 
земляки взяли верх над

«Фрунзенцем» і перемогли 
— 1:0.

Результати решти матчів: 
«Локомотив» В — «Хіх-ік»
— 3:1, «Автомобіліст» —
«Шахтар» Кл — 0:0, «Буко
вині» — «Шахтар» Мк — 
0:1, «Локомотив» X —- «Бу
дівельник» П — 3:1, «Аван
гард» Р — команда м. Лу
цька — 1:1, «Таврія» —
«Авангард» С — 1:0. «Суд
нобудівник» — СК Чернігів
— 2:0, «Спартак» — «Мета
лург» — 2:1.

На гандбольному майданчи
ку спортклубу «Зірка» в жовт
ні кожного суботнього і не
дільного дня панувало неаби
яке напруження. Тут тривали 
старти в залік VII спартакіади 
Кіровограда, а потім почалися 
змагання в залік спартакіади 
міст нашої області.

Перші поєдинки наближаю
ться до фінішу. Вже закінчили 
боротьбу жіночі команди. За 
призове місце у фіналі змага
лися вихованки спортклубів 
«Зірка» та «Машинобудівник». 
За цією зустріччю з інтересом 
стежили 
культету 
ституту.

спортсменки і фа- 
фізвиховання педін- 

Адже виграш менш

досвідчених гандболісток 
«Машинобудівника» відтіс
няли студенток на третю 
сходинку. Але «Зірка» взя
ла верх над своїми супер- І 
ницями (6:5). І місця в тур- |
нірній таблиці розподіли- •= 
лись так: перший при
зер •— командэ СК «Зірка», 
другий — студентки факульте
ту фізвиховання, третій — СК 
«Машинобудівник», на четвер
тій сходинці — студентки ін
ституту сільськогосподарського 
машинобудування,

Цікавими були ігри в залік 
спартакіади міст Кіровоград- 
щини. Тут серед чоловіків пе
ремогу здобули гандболісти 
Знам'янки, другі призери — 
кіровоградці, треті — спорт
смени Олександрії. В жіночій 
групі турнірну таблицю очоли
ли кіровоградки.

В. МІРВИЧ.

Напруженими були поєдинки гандболістів, коли в боротьбу вступили 
чоловічі команди.

Фото Л. АНДР1ИЧУКА.
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© ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СЕРЕДА, 18 ЖОВТНЯ« 

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 :2і 
Новини. (ЛІ). 9.45 — Для шка» 
лярів. Музичний нарис «Мі» 
навчаємося в Москві». (М).’ 
10.35 — М. Горький. «Зико» 
вії». Спектакль Московського 
драматичного театру імі 
Пушкіна. (М). 13.00 — Про» 
грама телевізійних докумен
тальних фільмів. (Лі). 13.45 —і' 
«Сільські жнива». (ЛІ). 'J0.25
— Навчальна передача з гео
графії. (М). 17.00 - Колы)» 
pone телебачення. Для дітей, 
«Приходь, казко». (ЛІ). 17.30
— «Союз непорушний». 1<а»
бардино-Балкарська ЛРСР, 
(Лі). 18.00 — Тележурнал
«День за днем». (Кіровоград); 
18.45 — Телефільм. (Кірово
град). 19.00 — інформаційна 
програма «Вісті», (К). 19.15і®. 
Прем’єра телевізійною бага
тосерійного художньою філь« 
му «Радник Вацатко вжисае 
заходи», з і 4 серії. (ЛІ), 
21.00 — Програма «Час»',
(ЛІ). 21.30 — Кольорове теле
бачення. «Співає народний 
артист УРСР А. Солов’янсн» 
ко». (К). 22.00 — Кольорово 
телебачення, футбол. Відбір 
новий матч чемпіонату світу« 
Збірна Ірландії — збірна 
СРСР. (Ірландія). По закін
ченні — новини. (ЛІ).

ДРУГ,\ ПРОГРАМА. 11.00 
Тслевісті. (К). 11.15 — Теле
фільм «Народження ріки», 
(К). 11.35 — «Шкільний ек
ран». Історія для учнів 4 кла
су. (К). 17.00 — «За накрес
леннями XXIV з’їзду КПРСі'. 
(Львів). 17.20 — Для дітей.' 
«Здрастуйте, друзі». (К)і 
18.00 — Новини. (ЛІ). 18.10 77 
Виступ державною ансамблю 
танцю «Будапешт». (ЛІ). 18.3(1
— «Книжкова полиця», (ЛІ);
19.15 — ) І пом’сгчя ТППоФІПНий
Харківського 
«Скляні двері», (К). 
Творчий 
тнетки 
(Одеса), 
ніч, діти!» (К). 21.00 
грама ” 
Кінофестиваль, ._____ ___
50-річію утворення СРСР.Ху», 
дожній фільм «Відплата», 
серія. (К). 22.35 - Вечірні
новини. (К).

ЧЕТВЕР, 19 ЖОВТНЯ, 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 ■*. 
Нопини. (ЛІ), 9.45 — Кольо
рове телебачення. Для дтгсіг. 
«Приходь, казко». (Лі). 10.15
— Художній фільм «Три і б- 
полі на Плющисі». (ЛІ). H.'S*-'
— Теленарис «Праця — дже
рело багатства нашого су
спільства». (М). 12.00 — Ко'» 
льорове телебачення. Музич
но-літературна композиція, 
(Лі). 12.30 — Телевізійний до
кументальний фільм «Завод». 
(ЛІ). 14.00 — «сільські жніі- 
ва». (ЛІ). 17.00 — Для школя
рів. «Сонячне коло». (Львівї, 
17.30 — Тележурнал «Партій
не життя». (Ворошиловград). 
18.00 — «Батьківська рада».
(К). 18.20 — Реклама, оголо
шення. (К). 18.50 — Інформа
ційна програма «Вісті». ^К). 
19.20 — Прем’єра телевізійно
го багатосерійного художньо
го фільму «Радник Вацатко 
вживає заходи». 5 і 6 серії, 
(ЛІ). 21.00 — Програма «Час». 
(ЛІ). 21.30 — До 50-річчя утво
рення СРСР. Телсфсстнваль 
художньої самодіяльності об
ластей республіки. Звітує 
Чернігівська область. (К).

Прем’єра телефільму. 
::є7з телебачення 
.. . ’ . 19.45

вечір народної ар» 
СРСР Марії Бісшу. 

. 20.15 — «На добра-
(K). '”.‘."1 — Про» 

«Час». (ЛІ). 21.30 — 
присвячений 
-- Уі

аоЙДКЙЙИ 
відай мК
• «Дорога редакція! Хочу стати оператором лічильних машин, але не знаю, де можна набути цієї спеціальності. Повідомте, будь ласка, куди звернутись, щоб набути цей фах, які умови прийому?» — запитує Л. Лисїічепко з м. Кіровограда.
В місті Кіровограді діють плат

ні чотиримісячні курси операто
рів Лічильних машин. Приймають
ся лише особи, котрі мають осві
ту 10 класів. До заяви слід дода
ти документи зазначені в довід
нику для вступників.

За довідками звертайтесь на 
адресу: м. Кіровоград, Плетений 
провулок, 12.

• Тетяна Г. з Олександрів- ського району, Лариса К. і Оля Б. з Новоукраїнки та Анатолій Ве- ликород з смт. Устйнівки в листах до редакції пишуть: «З дитинства нас приваблює нелегка, але почесна професія працівника міліції. Порадьте, яку освіту потрібно мати, щоб працювати в органах внутрішніх справ?»
Для дівчат: коли ви бажаєте 

працювати інспекторами дитячих 
кімнат, то повинні мати середню 
або вищу педагогічну освіту, хто 
мріє бути слідчими, мають закін
чити юридичний інститут.

Для юнаків: спеціальні міліцей
ські школи в м. Кииіиневі, м. Ки
єві, проте на навчання приймають 
лише осіб, які відслужили в ла
вах Збройних Сил.

За довідками звертайтесь в ра
йонні та міські відділи МВС.

\(?$) Ниша АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ
316050 ГСП, Кіровоград-50, Буя. Луначарсьного, 36, 

Телефони: відповідального секретаря та сідділу ком
сомольського життя—2-45-3$, відділу пропаганди, від
ділу листів І масової роботи та Інших відділів—2-45-36.

БК 04339. Індекс 01197.

«Я вчуся у 8-му класі загальноосвіт
ньої школи і 4-му — музичної школи 
по класу баяна. Для навчання пот
рібна література, ноти, але їх не часто 
дістанеш в магазині. Мені порадили 
виписати їх поштою, але, на жаль, ад
ресу магазину я дістати ніде не можу. 
Будь ласка, повідомте його адресу».

В. БОБРОВСЬКА.с. Кам’янече, Новоархаигсльського району.
Ноти поштою можна замовити в 

м. Києві — Хрещатик, 24; м. Москві, 
вул. Неглінна, 14, та Новопідмосков- 
ний пров. 4.

«У мене є бажання навчатися в 
Кіровоградській Художній школі. По
відомте, будь ласка, ії адресу».

В. СВЕКЛА.ІІовомиргородськнй район.
Художня школа знаходить с я по 

вул. Шевченка, 5/22,

<МОЛОДОП КОММУНАР», орган Кировоградского 
обнома ЛКСМУ, г, Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінин, 2.
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• РЕКОМЕНДУЄМО ПЕРЕДПЛАТИТИ 

«ПРОГРАМИ ТЕЛЕБАЧЕННЯ 
І РАДІОМОВЛЕННЯ»

Цей журнал Державного Комітету Ради Міністрів СРСР. 
по телебаченню і радіомовленню виходить щотижня. Пе
редплативши його, ви зможете своєчасно і в найповнішому 
обсязі одержати інформацію про передачі Центрального 
телебачення і Всесоюзного радіо.

Крім телевізійних і радіопрограм у тижневику публікую
ться анотації т;а коментарі до основних передач, неї однині 
сітки мовлення,'хвильові розклади, листи телеглядачів і ра
діослухачів та відповіді па них, комплекси гімнастичних 
вправ, технічні відомості по експлуатації телевізорів та ра
діоприймачів, поради радіолюбителям.

На сторінках журналу виступають відомі міжнародники, 
політичні оглядачі, вчені, письменники і музиканти, спор
тивні коментатори, диктори телебачення і радіо.

Тижневик дає необхідні відомості про передачі, які пас 
цікавлять. Той, хто займається політичною самоосвітою, 
прочитає .матеріали до наступних занять у «Ленінському 
університеті мільйонів», у школі ексномічинх знань і т. 1Н, 
Любителі кіно, Літератури, театру, музики знайдуть в кож
ному номері дані про ті фільми, спектаклі, концерти, літе
ратурні твори, що їх пропонують на найближчому тижні 
радіо і телебачення. До послуг школярів — матеріали до 
передач «На допомогу уроку», для малят батьки завжди 
знайдуть казку, яку по радіо читають найменшим.

Ті, хто захоплюється радіотелевізійною технікою, в кож
ному номері прочитає матеріал «Технічної довідкової».

Ііа прохання читачів публікуються також матеріали з пи
тань виховання дітей у сім’ї і школі («В колі сім’ї», «До
рослим про дітей»),

У кожному номері вміщуються матеріали про телепереда
чі для тих, хто ютується вступити до вузу. Друкуються до
машні завдання та відповіді па них. До речі, з цього ро
ку всім, хто успішно закінчить фізнко-матемагичну школу 
по телебаченню, видаються відповідні посвідчення.

Друкуються в журналі й уроки «Шахової ніколи». З цьо
го року шахістам, які успішно розв’яжуть більшу частину 
позицій, опублікованих у журналі, присвоюються 4, 3 1 2 
кваліфікаційні розряди.

Журнал виходить російською мовою.
Його індекс — 70754, вартість річної передплати — 3 кар

бованці 12 копійок.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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