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ІПІЇНЇМ 0БіГоЇЇЇЇПГоИПАРТїї УКРАЇНИ
25 вересня відбувся пленум об

ласного комітету Компартії Ук- 
•■^*раїни.

З доповіддю на пленумі «Про 
роботу обласної партійної органі
зації по здійсненню постанови ЦК 
КПРС «Про хід виконання рішень 
ХХіУ з'їзду партії та Пленумів ЦК 
КПРС по інтенсифікації сільсько
господарського виробництва в Кі
ровоградській області» і завдання 
партійних організацій області по 
виконанню рішень вересневого 
(і973 р.) Пленуму ЦК Компартії 
України» виступив перший секре
тар обкому Компартії України 
М. М. КОБИЛЬЧЛК.

В обговоренні доповіді взяли 
участь перший секретар Добро- 
величківського райкому партії 
А. М. МОВЧАН, перший секретар 
Олександрівського райкому партії

С. X. ТАРАНЕНКО, голова кол
госпу «Победа» Маловиснівського 
району, Герой Соціалістичної Пра
ці О. П. МАХИНЬКО, голева ви
конкому Долинської районної Ра
ди депутатів трудящих В. І. БУДЬ
КО, завідуюча молочнотоварною 
фермою колгоспу «Червона ко
муна» Новоархангельського райо
ну В. О. ПЕТРЕНКО, секретар 
парткому колгоспу імені Ульянова 
Новгсрсдківського району І. П. 
СМАГЛЮК, перший секретар Ком- 
ланіївськсго райкому партії В. Д. 
БАБІЙ, директор заводу «Червона 
зірка» К. С. КУРЦЕВ, перший сек
ретар Голованівського райкому 
партії Ю. Т. КУЗЬМІ», директор 
радгоспу «Маріампільський» Пет- 
рівськсго району І. Г. МІЩАНИН, 
перший секретар Вільшанськсго 
райкому партії І. А, ЮРЧЕНКО,

голова обласного об'єднання 
«Сільгосптехніка» В. Г. КУЗНЕЦОВ, 
начальник Новомиргородського 
райуправління сільського госпо
дарства Г. І. СВІДЕРСЬКИЙ, ке
руючий бурякотрестом Г. І. СТЕ
ПОВИЙ.

Із заключною промовою висту
пив М. М. КОБИЛЬЧАК.

В обговореному питанні пленум 
ухвалив відповідну постанову.

З інформацією про хід обміну 
партдекументіа у партійних орга
нізаціях області виступив другий 
секретар обкому Компартії Украї
ни Л. Ф. КІБЕЦЬ.

У цьому питанні пленум ухва
лив постанову.

Пленум розглянув організаційне 
питання.

Звіт про роботу пленуму читай
те на другій сторінці.

ЕАЇЧВАА ОРДЕНА ДРТОШ НАРОДІ
У З Б і Ц Ь К І И PCP

Виробництво і навчання. Ці поняття стали не
роздільними. Певно, було б доцільним, загадавши 
собі створити графічний символ сьогодення, в пер
шу чергу, зобразиш розгорнуту книгу. Людина вчи
ться. Не лише, щоб не відставати від прогресу, а й 
щоб прискорювати йсго. Загальна середня освіта 
•— такий мінімум для кожного трудівника стави
ться партією і урядом, і в цьому — найпереконли
віше свідчення величезної важливості знань.

Випробуваною формою одержання їх стала ве
чірня школа. Всесоюзний огляд «Кожному молодо
му виробничнику — середню освіту» ось уже кіль
ка років сприяє активному залученню молодих ро
бітників і колгоспників до навчання.

Першого вересня кожен комсомолець-виробннч- 
ник, що без середньої освіти, повинен сісти за пар
ту» — таким обов язок стоїть сьогодні перед ком
сомольськими організаціями колгоспів і радгоспів, 
заводів і фабрик. І справа в тому, щоб не чекати 
прохального візиту вчителів, (які, як це часто бу
ває), приходять із тижневими звітами в завком, 
до майстрів, начальників цехів, самотужки ведучи 
організаційну роботу, а заздалегідь виявиш заці
кавленість, подати допомогу в питанні навчання 
молоді.

Тридцять з половиною тисяч робітників, коаїхкдішків, 
службовців розпочали новин навчальний рік без відриву 
від виробництва у 65 вечірніх і а заочних школах облас
ті. Чимало закладів мають добрі традиції, їх випускники 
одержують міцні зпаиіія, тверді ідейні переконання, рік 
від року в цих школах зозрігається учнівський і.оінин 
гент. Серед них — Кіровоградська районна заочна школа, 
Заваллівська вечірня школа і'аиворонського району, Ком- 
паніївська заочна школа, Кіровоградські вечірні школи 

1, 2, 9, вечірні іа заочні школи Новоархач.е.ин.л.ою, 
Онуфріївського, Устинівського та інших районів. На бага
тьох підприємствах і в колгоспах цих та інших районів 
партійні, комсомольські, поофспілкові ор.анізації разом з 
педагогами проводять плідну роботу по залученню молоді 
до навчання, використовують І практикують різноманітні 
форми впливу і заохоченни.

Значну допомогу школам надають підшефні під
приємства. Так, наприклад, шефи Бобринецької ве
чірньої та заочної школи — райоб’єднання «Сіль
госптехніка», ранпобуткомбінат, колгосп імені XX 
з’їзду КПРС та інші щорічно виділяють кошти на 
підручники та необхідне обладнання. В Онуфріїв- 
ському районі питання навчання працюючої моло
ді обговорюється на сесіях виконкомів сільських 
Рад, засіданнях бюро РК ЛКСМУ, де слухаються 
звіти секретарів комсомольських організацій, прий
маються конкретні рішення. Справжню турботу про 
підвищення освіти трудівників проявляють партій
ні і комсомольські організації колгоспів імені ІІар- 
хоменка, імені XX з'їзду КПРС, «Україна» та ін
ших Новоукраїнського району

Та, на жаль, не скрізь так. І досі (за багатьма 
сигналами) найболючішим питанням вечірньої 
школи залишається відвідування. І, насамперед, це 
ЕЇдчутно там, де керівники, комсомольські організа
ції ухиляються від справи організації навчання, 
переклавши всі турботи на вчителів вечірніх шкіл. 
Візьмемо хоча б Новомнргородський район. У ба
гатьох колгоспах керівники, комітети комсомолу иє 
допомагають в організації набору учнів, не турбу
ються про збереження учнівського контингенту. На
приклад, в селі Оснтняжці цього району, не мають 
середньої освіти близько двохсот колгоспників. 
Щорічно тут організовується консультпункт заоч
ної школи, та, на диво, працювати ні з ким. Прав
ління ж колгоспу (голова т. Пухлій) та голова 
сільради г.. Дзвоник дивляться на це досить благо- 

. душно і разом з пасивною комсомольською органі
зацією, мабуть, не вбачають у подібному факті ні
чого тривожного.

Деякі керівники проявляють байдужість до того, де на
вчається і чи взагалі вчиться молодь. Так, начальник ін
струментального цеху заводу «Червона зірка» т. Томаш- 
польський по суті не реагує на сигнали зі школи. Те ж 
саме можна сказати і пре керівництво та комсомольські 
організації Кіровоградського заходу залізобетонних кон
струкцій, Світловодського автотранспортного господарства 
№ 10037, Світлородською міськзмішторгу, харчокомбінату 
та інших.

Навчання — це не примхи часу, а вимоги ного. 
1 де б ти не працював, ровеснику, маєш поновлю
вати свої знання.

'■
JJ

вересня пив кандидат у члени Політбюро 
ЦК КПРС, перший секретар ЦК 
КП Узбекистану Ш. Р. Рашидов.

Учасники урочистого засідання 
а своїх виступах висловили палку 
подяку Комуністичній партії і Ра
дянській державі за високу наго
роду.

Трудящих Узбекистану поздо
ровили з високою нагородою пер
ші секретарі ЦК Компартій Ка
захстану, Азербайджану, Кирги
зії, Таджикистану, Туркменії.

Присутні з величезним піднесен
ням прийняли вітальний лист Цен
тральному Комітетові КПРС, Пре
зидії Верховної Ради СРСР, Ра
ді Міністрів СРСР.

вітальні вигуки на честь 
її ленінського Централь-

лунають 
КПРС, 
ного Комітету, на честь Політбю- 
ро ЦК.

Промова товариша Л. І. Бреж
нєва була вислухана з величез
ною увагою і неодноразово пере
ривалася бурхливими, тривалими 
оплесками.

Наприкінці своєї промови това
риш Л. І. Брежнєв зачитав Указ 
Президії Верховної Ради СРСР 
про нагородження Узбецької Ра
дянської Соціалістичної Республі
ки орденом Дружби народів і 
прикріпив орден'до прапора рес
публіки.

З промовою-відповіддю висту-

(ТАРС). 24
спільне урочисте за- 

...____  КП Узбекистану і
Верховної Ради Узбецької PCP, 
присвячене врученню республіці 
ордена Дружби народів.

Бурхливими, довго не стихаючи
ми оплесками зустріли присутні 
Генерального секретаря ЦК 
КПРС товариша Л. І. Брежнєва.

З великим піднесенням учасни
ки урочистого засідання обрали 
почесну президію у складі Політ- 
бюро ЦК КГЇРС.

Слово надається Генеральному 
секретареві ЦК КПРС товаришеві 
Л І. Брежнєву. Присутні підводя
ться і зустрічають тов. Л. І, Бреж
нєва бурхливою овацією. У залі

ТАШКЕНТ. 
тут відбулося 
сідання ЦК

о

ЗБОРИ ПАРТІЙНО-ГОСПОДАРСЬКОГО активу 
БАВОВНОСІЮЧЙХ РЕСПУБЛІК

24 вересня в Ташкенті 
відбулися збори партій
но-господарського активу 
бавовнзсіючих республік. 
На зборах обговорено пи
тання про хід виконання 
соціалістичних зобов'я
зань, взятих трудящими 
бавовносіючих республік 
СРСР у третьому, вирі
шальному році дев'ятої 
п’ятирічки. Були розгляну
ті питання організації зби
рання врожаю і своєчас
ного проведення невід
кладних робіт по підго
товці до наступного сіль
ськогосподарського року, 
дальшого піднесення зро
шуваного землеробства і 
тваринництва.

З великою сердечністю,

бурхливими оплесками зу
стріли учасники зборів Ге
нерального секретаря 
КПРС товариша 
Брежнєва.

Перші
Компартій 
бекистану, 
Киргизії, 
Туркменії у своїх виступах 
доповіли активу про стан 
справ з виконанням на
родногосподарського пла
ну третього року п’яти
річки в промисловості, 
будівництві, сільському 
господарстві республік, 
відзначили наявні недолі
ки і висловили міркуван
ня про шляхи їх якнай
швидшого усунення, про 
перспективи інтенсифіка-

л.
ЦК

І.

PO3DHT- 
завдан-

ГПУіДі

1000-йдень
ПРАЦЯ
УДАРНА S

секретарі 
Казахстану, 
Азербайджану,

Таджикистану,

ЦК 
Уз-

ції економічного 
ку, про актуальні 
ня розвитку продуктивних 
сил. Вони підкреслювали, 
що трудящі Казахстану, 
Азербайджану і республік 
Середньої Азії на постій
ну турботу Центрального 
Комітету партії, його По- 
літбюро і особисто Гене
рального секретаря 
КПРС Л. І. Брежнєва 
розвиток народного 
подарства республік, 
добробут радянських
дей відповідають удар
ною, добре організованою 
працею, успішно викону
ючи і перевиконуючи дер
жавні плани і свої соціа
лістичні зобов'язання.

З великою і яскравою

ЦК 
про 
гос- 
про 
ЛІО-

промовою перед учасни
ками зборів виступив теп
ло зустрінутий присутні
ми товариш Л. І. Брежнєв.

На зборах партійно-гос
подарського 
то нові, 
лістичні 
продажу 
державі.

Учасники зборів 
кали бавовнярів 
ширше розгорнути 
лістичне змагання, 
ше завершити збиральні 
роботи і з честю викона
ти високі соціалістичні зо
бов’язання по продажу 
державі бавовни, а також 
інших продуктів сільсько
го господарства.

(ТАРС).

активу взя- 
підвищені соціа- 
зобов'язання по 

бавовни-сирцю

закли- 
країни 
соціа- 
швид-

£И1Е І Є!

ЕКОНОМІЯ ТРИНАДЦЯТИ
В бригаді їх тринадцять. Прийшли 

дівчата на фабрику — хто після де
сятирічки, хто з профтехучилища. 
Дружно працюють, ладно. За все бе
руться разом. І не дивно, шо майже 
завжди закрійниці з бригади імені 
сторіччя В. І. Леніна, які працюють 
лід девізом «П'ятирічку — за чоти
ри роки», попереду в соціалістично
му змаганні. ' ~ '

Нині дівчата можуть гордитись: 
вони не лише випереджають інші 
комсомольсько-молодіжні колективи, 
з й внесли найвагоміший внесок у

комсомольський фонд економії. За 
тисячу днів п'ятирічки бригада зеко
номила 361 тисячу 481 квадратний де
циметр м’яких шкіртовзрів, з яких 
можна виготовити понад 40 тисяч 
пар взуття. Приклад у праці пода
ють комсомолки Лариса Ковальчук, 
Алла Аванська, Тетяна Боліла, Люд
мила Мерешенко.

В. ДІХТЯРЕНКО, 
секретар комсомольської органі
зації взуттєвої фабрики.
м. Кіровоград.

Василь Чорний працює трактористом Братолюбівс ькою відді
лення Доли не ького райоб'єдндння «Сільгосптехніка». У тисяч« 
пий день п'ятирічки навантажував своїм МТЗ-5 мінеральні доб« 
рнпа, що пішли під глибоку оранку, І виконав змінне завданна 
на 170 процентів.

На ф о т os В. ЧОРНИЙ, Фото С. ФЕНЕНКА.
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РУКА УСПІХУ—ДАЛЬША ІНТЕНСИФІКАЦІЯ
— Палко схвалюючи мудру 

внутрішню і зовнішню політику 
Комуністичної партії і Радян
ської держави, — говорить до
повідач, перший секретар об
кому Компартії України М. М. 
Кобильчак, — трудящі Кірово
градської області, як і весь ра
дянський народ, наполегливо 
працюють над перетворенням 
в життя рішень XXIV з'їзду 
партії та наступних Пленумів 
ЦК КПРС, ведуть напружену 
боротьбу за дострокове вико
нання завдань п'ятирічки, пла
нів і соціалістичних зобов'я
зань 1973 року.

Програмним документом для 
обласної партійної організації 
стала постанова ЦК КПРС «Про 
хід виконання рішень XXIV 
з’їзду партії і Пленумів ЦК 
КПРС по інтенсифікації сіль
ськогосподарського виробни
цтва в Кіровоградській облас
ті».

Інтенсифікація все більше і 
більше стає основним засобом 
розширеного відтворення в 
сільському господарстві, в роз
витку його виробничих сил, 
сприяє технічному переозбро
єнню колгоспного і радгоспно
го виробництва, поступовій 
ліквідації істотних відмінностей 
між містом і селом.
\ Здійснюючи рух на інтенси
фікацію сільськогосподарсько
го виробництва, партійні орга
нізації області неухильно керу
валися ленінськими принципа
ми партійного керівництва гос-

З ПЛЕНУМУ ОБКОМУ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
подарством, які передбачають 
проведення в життя науково 
обгрунтованої економічної по
літики партії,

В колгоспах і радгоспах 
створено 153 партійних ко
мітети, діє 515 первинних парг- 
організацій і 1130 партійних 
груп, які своєю повсякденною 
роботою мобілізують колекти
ви на виконання завдань по 
дальшому піднесенню ефек
тивності галузей сільськогоспо
дарського виробництва, без
умовне виконання планів і со
ціалістичних зобов’язань.

Розуміючи, що підвищення рівня 
економічної роботи, залучення до 
участі п справі інтенсифікації всіх 
трудівників села можливе при 
умові оволодіння ними необхідним 
мінімумом економічних знань, в об
ласті створено систему економічно
го навчання для всіх категорій ке
рівників і спеціалістів господарств, 
колгоспів, робітників радгоспів. 
Протягом 1972—1973 навчального ро
ку курс економічного навчання при 
народних університетах, 
семінарах пройшло понад 
чоловік.
О АРТІЙНІ організації, 
•* ники і спеціалісти

гуртках.
45 тисяч

керів- 
колгос- 

пів і радгоспів здійснили комп
лекс заходів по піднесенню 
культури землеробства. Завер
шується освоєння сівозмін з 
врахуванням спеціалізації гос
подарств. •

В колгоспах і радгоспах збільше
но виробництво і внесення органіч
них добрив. В 1972 році на кожен 
гектар ріллі »несено по 4 тонни міс
цевих добрив, або на 0,7 тонни

в попередньому році, 
вересня річний план 

вико-

більше, ніж 
Сіамом на 1 ______  .
вивезення перегною області, 
пана вже па 83 процентів. Здійсне
но систему заходів по поліпшенню 
насінництва і впровадженню висо
копродуктивних сортів сільськогос
подарських культур.

Завдяки наполегливій праці, май
стерності хліборобів по піднесенню 
культури землеробства, вмілому ви
користанню наданої колгоспам і 
радгоспам допомоги з боку держа
ви в техніці, мінеральних добри
вах, в області підвищилась уро
жайність та збільшились валові 
збори сільськогосподарських куль
тур. В 1973 році, вирішальному році 
п’ятирічки в цілому одержано уро
жай зернових культур без куку
рудзи по 31,5 центнера з гектара, 
озимої пшениці — по 34,1 центнера. 
Ще кращих показників домоглися 
окремі райони, колгоспи, радгоспи. 
По 39,6 центнера з гектара зерно
вих, без кукурудзи, на всій площі 
посіву виростили хлібороби Улья
новського району, по 33—34 центне
ри — в Маловисківському. Ново- 
українському, Гайворонському, До
лі.певному та Добровсличківському 
районах. І

Про дострокове виконання 
річного народногосподарсько
го плану по продажу хліба 
державі рапортували трудівни
ки Долинського, Петрівського, 
Онуфріївського та Світловод- 
ського районів. Вагомий вне
сок в справу заготівлі хліба 
державі внесли Новоукраїн- 
ський, Олександрійський, Ма- 
ловисківський та інші райони.

В нинішньому році в області 
проведено велику роботу по 
вирощуванню кукурудзи. В 
більшості районів очікується

дебрий урожай. Завдання по
лягає в тому, Щоб у стислі 
строки і без втрат зібрати ви
рощене.

Проте, в роботі партійних, 
радянських та господарських 
органів по організації виконан
ня постанови Центрального 
Комітету партії по інтенсифіка
ції землеробства в області ма
ють місце серйозні недоліки і 
упущення.

В доповіді дається грунтов
ний аналіз недолікам в справі 
інтенсифікації, вказуються шля
хи 
А БКОМ Компартії

ААІГкиКЛМи І ПАЙК

їх подолання.
'* України, 

—■ міськкоми і райкоми пар
тії, первинні партійні організа
ції колгоспів і радгоспів більш 
предметно стали займатися до
бором, розстановкою і вихо
ванням кадрів на тваринниць
ких фермах, тримають під по
стійним контролем питання 
збільшення поголів'я худоб.т, 
підвищення продуктивності тва
рин. Проведена певна робота 
по збільшенню виробництва 
продуктів тваринництва в усіх 
колгоспах і радгоспах. Вико
нуючи рішення ЦК КПРС по ін
тенсифікації сільськогосподар
ського виробництва і включив
шись у Всесоюзне соціалістич
не змагання по збільшенню 
виробництва і продажу держа
ві продуктів тваринництва, гос
подарства області за 9 місяців,

які визначені умовам« змагай^ 
ця, забезпечили збільшенії.! 
виробництва м'яса в порівняй; 
ні з відповідним періодом ми
нулої зимівлі на 2 тисячі тони, 
молока — на 28,3 тисячі тонн*, 
яєць — на 20,7 мільйона штук; 
Проте в справі дальшого зро
стання розвитку громадського 
тваринництва в світлі вимоіг1 
постанови ЦК КПРС мають міс
це значні недоліки.

В доповіді дано 
аналіз резервам 
збільшення продуктів 
сь.чогосподарського 
цтва, визначено 
прямки і конкретні 
партійним комітетам,

грунтовний 
дальшого 

сіл^- 
виробни- 

головні на- 
завданнй 
первин

ним партійним організаціям в 
справі організаційного і масз- 
□о-політичного забезпечення^ 
боротьби трудівників села 
ефективність усіх галузей сіль
ського господарства.

Учасники пленуму, що взяли 
участь в обговоренні доповіді, 
по-діловому, на конкретних 
прикладах, з великою зацікав
леністю і почуттям оідпові- 
дальності визначали шляхи по
долання недоліків, показуючи 
наявні в області резерви даль^ 
шої інтенсифікації сільськогос
подарського виробництва.

Постанова, прийнята на пле
нумі з обговореного питання, 
націлює партійні організації, 
всіх комуністів, трудящих об
ласті на успішну роботу по 
виконанню завдань третього, 
вирішального року п’ятирічки.--^

— На заняття слід запрошувати лю
дей, глибоко обізнаних з питаннями, які 
вивчаються в гуртку. Разом з тим, по
трібно, щоб гостями слухачів були і ша
новані люди — ветерани партії і праці, 
учасники Великої Вітчизняної війни, пе
редовики виробництва (Ф. X. Сиволап з 
Головачівського району).

Однією з проблем II роботі гуртків комсо
мольської політосвіти — Відвідуваний їх занять. 
Ще трапляються молоді люди, котрі неохочо 
приходять в гурток. З такими потрібно по
стійно вести іиїхоппу роботу, перекопувати їх 
у необхідності розширення політичного круго
зору, зацікавлювати заняттями. Отже, багато

Гї РОПАГАНДИСТИ, що працюють із 
** молоддю, зібрались цими днями за 
круглим столом «Молодого комунара». 
Вони поділились досвідом роботи, висло
вили думки з приводу поліпшення орга
нізації занять. (

На думку всіх, хто взяв участь у зу
стрічі, нинішній навчальний рік має від
різнятись від минулого поглибленим ви
вченням програмового матеріалу. Як 
сказала Л. Д. Фоміїіа із Світловодсько- 
го району, дев’ята п’ятирічка позначає
ться високими темпами у виробництві^ 
тож і політична освіта повніша бути 
якомога продуктивнішою. А для того, 
щоб поліпшити роботу гуртків, потрібно 
багато, в першу чер
гу, — знання і досвід, 
неспокій і Щедре по
лум'я серця.

— Коли заняття 
проходитимуть ціка
во, — говорить про
пагандист, — юнаки і 
дівчата підуть на них. 
Найголовніше, що ви
магається від пропа
гандиста, — постійно 
підвищувати науковий 
рівень подачі мате
ріалу.

— На заняттях по
винна панувати атмо
сфера відвертості. Не 
уникати, так званих, 
«складних питань», 
а вирішувати їх тут 
же, в аудиторії, 
(Г. І. Носенко, кол
госп «Шлях до комунізму» Новоархан- 
гельського району).
~ Своєчасно інформувати про ті, чи 

інші події як в країні, так і за рубежем, 
правильно їх коментувати (пропагандист 
Кузьмін із м. Знам’янки).

І жовтня комсомольці ______
лодь приступлять до ' заіуягь в ТТОТIIТУЇЧНИІЇ
системі політичної освіти.

Вже підготовлено приміщення, оформлено наочні посібники, підібрано підручники. 
Юнаки і дівчата оволодівають марксистсько-ленінською теорією, навчатимуться в < ко- 
помірних гуртках, вивчатимуть основи радянського права, заглиблюватимуться в те
оретичні основи комуністичної моралі.

Тепер слово за пропагандистами.
Нинішній навчальний рік розпочнеться в завершальний період третього, вирішаль

ного року п'ятирічки, а закінчиться напередодні п'ятдесятиріччя присвоєння комсомо
лу імені В. 1. Леніна. Наставники молоді Кіровоградщини широко підхопили почин 
пропагандистів Московського електромеханічного заводу імені Володимира Ілліча 
«Знання, ідейну переконаність, організаторський талант — на службу п'ятирічці». 
Тому теоретичні заняття мають тісно переплітатися із питанням виконання виробни
чих завдань. Саме трудовим внеском юнаків і дівчат у п'ятирічку визначатиметься 
ефективність навчання в системі комсомольської політосвіти.

тут залежить чід комсомольських праціпникіп 
та самих пропагандистів.

На більшості підприємств, в госпо
дарствах роботу сплановано так, щоб 
в години занять переважна більшість 
молоді була не зайнята у виробництві. 
А іцо, коли умови виробництва не дозво
лять зробити цього?

•— У нас, — говорить М. А. Толкущий, 
пропагандист із Знам’янського локомо
тивного депо, — практикуються домаш
ні завдання. Скажімо, той чи інший ро-

На думку 1. В. Єгорова з Олександрій
ського, району в усіх гуртках, незалеж
но від програми, слід у тій чи іншій мірі 
розглядати питання атеїстичної пропа
ганди. Випадки, коли юнак чи дівчина 
потрапляють під вплив релігійного дур
ману, у пас поодинокі. Однак ми не 
маємо права обходити жоден такий 
факт.

Учасниками зустрічі за круглим сто
лом «Молодого комунара» цього разу 

стали всі, хто при
був на обласний 
семінар пропаган
дистів, організова
ний обкомом 
ЛКСМУ. Поділив
шись досвідом ро
боти. наставники 
МОЛОДІ висловили 
деякі побажання. 
Зокрема, щодо на
лагодження більш 
оперативної інфор
мації пропагандис
тів з питань вну
трішнього і зов- 
иішньополітич н о- 
го життя Країни 
Рад, більшої за 
бсзпечепості слу
хачів підручни
ками, а гуртків 
- наочними по

сібниками, технічними засобами. Вислов
лено також думку, що обласній моло
діжній газеті слід частіше друкувати на 
своїх сторінках виступи досвідчених 
пропагандистів.

Широкий обмін думками за круглим столом 
допоміг наставникам молоді з’ясувати широ
ке коло важливих питань. Повернувшись до 
своїх організацій, вони прагнутимуть органі
зувати заняття так, щоб наслідки їх стали 
иііднмими І вагомими. І хочеться закінчити 
розповідь про цю зустріч словами С. І. СКЛЯ
НІ! ЧЄНКА, пропагандиста з Кіровоградсько
го району:

— Наша робота має бути спрямована 
на виховання у юнаків і дівчат комуніс
тичної переконаності, прищеплення Тм 
кращих рис радянської людини, всебіч
но сприяти участі комсомольців у бо
ротьбі за комуністичну працю.

бітник не зміг відвідати заняття. Я зу
стрічаюсь із ним другого дня, коротко 
розповідаю, про що йшлося, даю спи
сок рекомендованої літератури. На на
ступне заняття товариш приходить під
готовленим.

Практикують пропагандисті! області і 
додаткові заняття для тих, хто не зміг 
відвідати основних.

ЦЬОГО року молодь навчатиметься в 
гуртках за різними програмами. І 

все ж, обов’язковим для всіх слухачів 
етапе дальше заглиблення у зміст про
відних документів сучасності — допові
ді Л. І. Брежнєва «Про п’ятдесятиріччя 
Союзу Радянських Соціалістичних Рес
публік», рішень грудневого (1972 р.) і 
квітневого (1973 р.) Пленумів ЦК 
Кпрс.

МЕТАЛ — 
МАРТЕНАМ

Минулої суботи близько 
10 тисяч комсомольців і пі
онерів шкіл району брали 
участь у збиранні метало
лому. У цьому змаганні 
найкращих показників до
билися учні середньої шко
ли № 4, що в райцентрі. 
Вони зібрали 22 тонни ме
талобрухту. Понад 10 тонн 
металолому — на рахунку 
школярів Новоукраїнської 
восьмирічної школи № 8 та ■> 
Глодоської середньої шко
ли. Всього під час суботни
ка школярі району зібрали 
близько 180 тонн лому чор
них металів.

М. ГРЕЧИК, 
завідуюча шкільним 
відділом Новоукра- 
їнського райкому 
комсомолу.

Найкоаїн' збивані 
склашьга

Ударно попрацювали під 
час суботника комсомольці 
і молодь району. 14 тонн 
металобрухту (при плані 
— десять), зібрали комсо
мольці заводу чистих мета
лів імені 50-річчя СРСР. Тут 
відзначилася комсомоль
сько-молодіжна зміна. В. Фі- 
ліпова.

Юнаки і дівчата заводу 
будівельних конструкцій, зі
бравши 20 тонн металоло
му, мали найкращі показ
ники серед підприємств ви
робничого об’єднання «Дні- 
проенергобудіндус т р і я». 
Приклад брали з бригади 
слюсарів - складальників, 
очолюваної Володимиром 
Семеноаим. Більш, ніж по 
10 тонн металолому на ра
хунку учнів середніх шкіл 
N2 3 та № 8, близько вось
ми —- восьмирічної школи 
№ 6.

Комсомольські органі
зації підприємств, колгос
пів, учбових закладів план 
збору металолому переви
конали.

О. ШЕВЧЕНКО, 
інструктор Світло- 
водського міськко* 

_____ му комсомолу.



2і вересня 1973 року „молодий КОМУНАР" З стор.

V ИСЯЧІ юних спортсме
нів зібралися минулої 

неділі на стадіоні спорт
клубу «Зірка». З нагоди 
відкриття 29-Т міської 
спартакіади школярів тут 
відбулося спортивне свя- 
т$. Його відкрив заступ
ник голови міськвиконко
му В. І. Агафінець.

І ось уже у високостя здій
мається прапор спартакіади. 
Ного піднімають призери рес
публіканських і обласних зма
гань Л. Шумухіна. Н. ШуАрі- 
хціа. Т. Калінічева, А. Грс- 
беЯчук. С. Лдамов, Г. Шмак.
В. Шифрін, Г. Ганзснко. На 
стадіоні з'являються мотоцик
лісти з прапорами спортив
них товариств. Л потім зеле- 
Н£ поле заповнюють фізкуль
турники шкіл міста. Вони ви
конують показові гімнастичні 
вправи.

Захоплюючими були ма
сиві змагання юних спорт
сменів в естафеті з бас-

де найкращі показники в 
підготовці значківців ГПО. 
В групі середніх шкіл пе
реможцем визнано СШ 
N2 5, а серед восьмиріч
них — школу № 8. Інспек
тор міського відділу на
родної освіти В. І. Укра- 
їнцев вручив директорам 
цих учбових закладів куб
ки і грамоти. Нагородами 
також відзначені школи 
№№ 11, 25, 27, 2, 13, 34. 
Грамоти отримали дирек
тори шкіл, вчителі фіз
культури, фізкультурні 
активісти.

Після урочистого параду 
юних фізкультурників відбу
лися товариські ігри з волен- 
бо.іа, баскетбо.іа, ручного 
м'яча.

Тепер на черзі напружені 
спартакіадні поєдинки, в яких 
візьме участь 5 тисяч школя
рів міста. Буде влаштовано 
20 масових змагань з різних

видів спорту. Останніми пліт
ку 1971 року демонструвати
муть майстерність плавці.

До послуг юних спорт
сменів віддано кращі 
спортивні бази міста, роз
роблено чіткий графік 
експлуатації шкільних 
спортивних залів і май
данчиків. Тут народжува
тимуться нові рекорди; 
нові імена. Тут буде підня
то іще на один щабель’ 
фізичний гарт юних спорт
сменів.

М. ВІНЦЕВИЙ.

ПРАПОР ПІДНЯЛИ ЧЕМПІОНИ
23 вересня відкрито 29 спартакіаду школярів Кіровограда

Фото В. КОВПАКА.

ф ПРАПОР СПАРТАКІАДИ 
ПІДНЯЛА ТЕТЯНА КАЛІ- 
М1ЧЕВА.

ф НА ТРИБУНАХ ЗА ВІЇСТУ- 
П А МИ ФІЗКУЛ ЬТУ РИНКІВ 
СТЕЖИЛИ СОТНІ школи. 
РІВ МІСТА,

ф ГІМНАСТИЧНІ ВПРАВИ НА 
ЗЕЛЕНОМУ ПОЛІ СТА
ДІОНУ,

кетбольним м’ячем, ПО
ЄДИНКИ з перетягування ка
ната, ланцюгова естафета, 
заїзди найсильніших вело
сипедистів. Тут відзначи
лися команди шкіл №№ 13, 
26, 24. У велокросі пер
шим фінішував вихова
нець ДЮСШ № 2 Андрій 
Ткаченко. З цікавою про
грамою виступили вихо
ванці Кіровоградської 
ДЮСШ № 1, які треную
ться в гімнастичних сек
ціях.

Учасники свята вітали 
представників шкільних 
фізкультурних колективів,

6 РЕКОРД ОБЛАСТІ
В Луцьку закінчився 25-й ювілейний 30-кіло.метро- 

вий пробіг на приз газети «Правда Украины». У 
командному заліку призові місця в цих легкоатлетич
них змаганнях зайняли спортсмени Києва, Запоріж
жя і Сум. Від нашої області в поєдинках взяли 
участь легкоатлети з Світловодська — інструктор 
житлово-комунального відділу заводу чистих металів 
Сергій Іонепко, представник колективу фізкультури 
«Чайка» Віталій Рогозін та кіровоградець Микола 
Лясковський (ДСТ «Буревісник»). Команда наших 
земляків була шостою, залишивши позаду легкоатле
тів Київської області, Луцька, Криму, Ровного та ін< 
ших досвідчених суперників.

Помітного успіху в змаганнях домігся Сергій іоненко. який 
фінішував сьомим. 30-кіломстрову дистанцію вік пробіг за 
1 годину 36 хвилин 29 секунд. Цс — новий рекорд області. 
Попередній належав тренеру Іоненка майстру спорту СРС.Р 
Григорію Манойлову. Сергій поліпшив ного на 2 хвилини.

В. Рогозін фінішував дев’ятнадцятим, М. Лясков
ський —• двадцять другим.

В. МІРВИЧ.

ЛЕГКА АТЛЕТИКА
Нещодавно учні Кіровоградського будівельно'^ 

го технікуму стали другими призерами першості 
колективів фізкультури середніх спеціальних на
вчальних закладів Міністерства будівництва підпри
ємств важкої індустрії УРСР. В особистому заліку 
першою на дистанціях 100 і 200 метрів була Вікто
рія Драган, а другою — Тетяна Василенко. В еста
феті 4X100 кіровоградські юнаки та дівчата теж пе
ремогли всіх своїх суперників. Віктор Комаров став 
першим призером з бігу на 200 і 400 метрів.

В. СУРЖАН,
наш громадський кореспондент.

СПОРТИВНА ГІМНАСТИКА
У Кіровограді закінчилися змагання на пер

шість області з спортивної гімнастики. У фіналь
них поєдинках взяли участь 15 найсильпішнх юнаків 
і дівчат. Переконливу перемогу здобув студент фа
культету фізвпхования Кіровоградського педінститу
ту Микола Кричун. Він найкраще виконав вправи на 
більшості снарядів, його одноклубниця Віра ГІодсє- 
вака стала призеркою в жіночій групі учасників зма
гань. Серед гімнастів, які виступали за програмою 
кандидатів у майстри, відзначився представник об
ласної ради ДСТ «Буревісник» Олексій Сидоренко.

У вільних вправах високими балами судді відзна
чили виступи О. Чупрієнка, В. Подсєваки, М, Кри- 
чуна, В. Фурлєта.

На жаль, в змаганнях не взяли участі відомі на 
Кіровоградщині сестри Калінічевп та Шумихіип.

В. ГВАМБЕРІДЗЕ, 
начальник навчально-спортивного відділу об
ласного спорткомітету.

Уже тривалий час при кафедрі політекономії та наукового комунізму Кіровоград
ського педінституту працює студентський науковий гурток з політичної економії. Ним 
керує кандидат економічних наук доцент Б. Л. Дратвер. Студенти щороку беруть 
участь у всесоюзних і республіканських конкурсах наукових робіт і займають призові 
місця.

Нижче друкуємо роботу студентки Л. ЧУБКО.

умовах якої високоякісна і повна серед
ня освіта стає передумовою ефективно
го використання досягнень науково-тех
нічного прогресу, зростає. Американець 
X. Лумер пише: «В обстановці, коли по-

«су- 
«по*

У МАТЕРІАЛАХ XXIV з’їзду КПРС 
дається всебічна, иауково обгрун

тована характеристика сучасного етапу 
розвитку капіталізму, його особливості 
полягають, насамперед, у тому, що він 
пристосовується до нової обстановки у 
світі. Монополії широко використовують 
досягнення науково-технічного прогресу 
Для зміцнення своїх позицій, підвищен
ня ефективності і темпів розвитку ви
робництва, для посилення експлуатації і 

вгноблення трудящих. Але і в нових умо- 
_>І»4х капіталізм, як система, стабілізува

тись не може. Загальна його криза про
довжує поглиблюватися. Один з її сер
йозних проявів — обгрунтовані в свій 
час В. І. Леніним двоякість і антагоніс
тичне протиріччя в розвитку продуктив
них сил. У суспільстві, яке грунтується 
на приватній власності на засоби вироб
ництва, розвиток науки і техніки під
владний інтересам наживи. Тому в капі
талістичному світі знання — це перш за 
все товар, споживча вартість якого поля
гає в здатності давати капіталістові до
даткову вартість.

Одним з яскравих проявів негативного впли
ву монополістичного капіталу на суспільний 
прогрес, поглибленні його загальної кризи е 
становище осг.іти. Тут. як і в інших сферах 
Духовного життя, гослро виявляється проти
річчя. Система освіти переживає значний за
непад. який відображає дальше поглиблення 

‘•■ ’̂•ага.іьної кризи капіталістичної системи в ці- 
^Лому,

Простежимо процес кризи освіти на 
прикладах наибы атшої країни капіталі
стичного світу — США. Незважаючи на 
Деякі зміни в освітній підготовці людей, 
У цін країні все більше розрив між існу
ючою системою освіти і об’єктивними 
вимогами науково-технічної революції, в 

трібеи вищий рівень освіти’ наше 
спільство повного достатку» може

V

ШКОЛА 
ЛЕНІНА

ШВІГД- 
є зро-

хвалитись» системою освіти, яка 
ко погіршується. Наслідком цього 
стаючий розрив між рівнем освіти аме
риканської молоді і вимогами техніки, 
що розвивається».

Таке становище в галузі освіти змушені ви
знати I представники великого американсько
го бізнесу.

Низький стан американської освіти є 
наслідком того, що буржуазні виробни
чі відносини виключають для широких 
мас трудящих можливість одержувати 
освіту у відповідності з їх особистими і 
суспільними потребами. Суспільна по
треба в освіті приходить у протиріччя з 
метою капіталістичного виробництва — 
одержання максимального прибутку. Ка
піталізм не в змозі усунути протиріччя 
між вимогами науково-технічного про
гресу і можливістю перекваліфікувати 

кадри. Не випадково однії мільйон аме
риканських школярів щорічно залишає 
школу не довчившись, одинадцять міль
йонів американців не закінчили шість 
класів середньої школи, три мільйони 
абсолютно безграмотні. Серед дітей у 
віці чотирнадцять років ніколи не на
вчалися в школі: білих — 0,7 процента, 
негрів — 3,6 процента.
КРИЗА системи освіти в СШЛ, як і в капіта

лістичному світі в цілому, насамперед, зу
мовлюється сугубо класовим підходом буржу
азії до цих проблем. Буржуазне суспільство 
фактично закриває шлях до знань молоді із 
трудових класів. Лише небагатьом вдається 

КРИЗА ОСВІТИ У США
Три мільйони, що не мають освіти, 
живуть в „країні повного достатку“

здобути вищу або середню спеціальну освіту. 
Основна маса студентів у капіталістичних 
країнах — діти багатіїв. Так, серед випускни
ків вищих учбових закладів США тільки 0 
процентів із сімей, де річний прибуток нижче 
трьох тисяч доларі» на рік. Класовість освіти 
закріплюється, перш за все, Ті платністю. За 
право навчання у приватному коледжі США, 
наприклад, треба заплатити 2-100 доларів на 
рік, у держанному — 1600 доларів. Плата за 
навчання у вищому учбовому закладі в сім 
разів перевищує суму, виплачувану у вигляді 
стипендій, а стипендії одержують лише три
надцять процентів студентів!

У всіх капіталістичних країнах на 
потреби освіти виділяються мізерні асиг
нування: зараз в США вони становлять 
3,8 пропета національного доходу, в Ан
глії — 4,9 процента, у Франції — 3 про
цента, Канаді — 3,9 процента, Норвегії 
—- 4,5 процента. Таким чином, за пито
мою вагою асигнувань на освіту США

поступаються навіть таким країнам, як 
Англія, Канада і Норвегія. Не випадком 
во, в цій країні не вистачає 132 тисяч 
класних кімнат і 50 тисяч викладачів, 
тп РО КЛАСОВИЙ характер освіти в 
* -*■ СПІД свідчить і те, що якість її для 
дітей бідняків набагато гірша, ніж для 
дітей багатіїв, то вчаться у приватник 
школах, пансіонатах, коледжах і т. ін.

За даними 
проведеного у Нью-Йорку, 
рівень знань 
основна

спеціального обстеження, 
найнижчий 

мають учні тих шкіл, де 
маса дітей — негри і пуерторі- 

канці. «Школи для кольоро
вих» — це трагедія і сором 
Америки. Трагедія — у то
му, що для народженої в 
Америці негритянської ди
тини взагалі менше можли
востей закінчити середню 
школу, стати спеціалістом 
і в два рази більше шансів 
залишитися внаслідок нього 
безробітним.

У багатьох американських школах і 
вищих учбових закладах вважають го
ловним знанням не інтелектуальну куль
туру, а вміння пристосовуватися до жиг* 
тя у суспільстві і набувати професійних 
навиків.

Великим магнатам американського капіталу 
потрібні не пнсокоо.тіічені і культурні рооїтнн- 
ки, а беззаперечні виконавці їх головного зав
дання — виробництва додаткової вартості.

Криза системи освіти в Сполучених 
Штатах Америки як і в інших країнах 
капіталу — відображає кризу всієї си
стеми господарства і підтверджує істо
ричну безперспективність імперіалізму, > 

Л. ЧУБКО, | 
член наукового гуртка з політско- ■] 
іюмії Кіровоградського педагогія- 5 
ного інституту, пушкінський сти- 1 
пендіат.



4 епюр „МОЛОДИК КОМУНАР“ ST вересня 11*73 року

ЙДЕ ПЕРЕДПЛАТА

БУДЕ 2500 ЕКЗЕМПЛЯРІВ
1-го вересня цього року почала

ся передплата на газети і журна
ли. Підготовка до цієї важливої 
кампанії в нашому районі почала
ся ще на початку серпня. Район
ний комітет комсомолу створив 
штаб по передплаті молодіжних 
видань. . До штабу ввійшли — 
працівник агентства «Союздрук», 
відповідальні працівники райко
му комсомолу, секретарі комсо
мольських організацій кількох 
промислових підприємств та кол
госпів, працівник районної га
зети. У середині серпня райком 
комсомолу спільно з працівника
ми агентства «Союздрук» провів 
нараду секретарів комсомольсь
ких організацій колгоспів, про
мислових підприємств, установ та 
організацій, піонервожатпх шкіл, 
комсомольського активу та гро
мадських розповсюджувачів преси 
на якій було обговорено питання 
передплати.

Проаналізувавши сьогодні хід 
передплати, можна з впевненістю

сказати, що своє зобов’язання ми 
виконаємо. Так, на 17 вересня уже 
передплачено 644 екземпляри га
зети «Молодий комунар».

Минулого року районна комсо
мольська організація зайняла 
перше місце в області — було пе
редплачено 2345 екземплярів об
ласної молодіжної, газети. Врахо
вуючи свої можливості, нього ро
ку передплатимо не менше 2500 
екземплярів.

Майже в усіх комсомольських 
організаціях встановлено вітрина 
газети та вікна «Про що пише га
зета «Молодий комунар», «Ін
формації «Молодого комунара». 
Три чверті комсомольців читають 
обласну молодіжну. У районі ста
ло традицією, що кожний, хто 
вступає до лав ВЛКСМ, перед
плачує свою комсомольську га
зету.

В. ШАРПАР, 
секретар Новомиргсродського 
РК ЛКСМУ.

господар сцени —
СУЧАСНИК

Один за одним піднімають завісу театри України, за- 
прошуючи трудящих на зустріч з улюбленими героями*-«^ 
обіцяючи нові знайомства, нові відкриття для глядачів. 
Чим буде характерний нинішній сезон, <в якому напрямі 
ведуть художні колективи творчий пошук? На ці запи
тання кореспондентові РАТАУ відповів заступник ми 
ністра культури УРСР А. В. Поляков.

У десятках театральних вистав сезону, підкреслив він, 
постане сьогоднішній день країни, цікаві людські долі і 
яскраві характери сучасників. Прикрасою репертуару, я.< 
і раніше, залишаться кращі роботи, створені в рік 50-річ- 
чя утворення СРСР.

Запорізький театр відкриє сезон спектаклем за п’єсою 
Г. Бокарьова «Сталевари», ворошиловградці і ужгородщ 
покажуть прем єри «Великої сім ї» за повістю В. 1\оче- 
това, харків’яни — «Таблетку під язик» А. Макаіюнка, 
Вінницькі глядачі побачать п’єсу В. 1 усєва «Весна з 
Москві» на музику М. Богословського, кияни — «Тран
зит» Л. Зоріна та «Літні прогулянки» П. Салииського.

Путівку в життя дістануть також багато творів укра
їнських радянських драматургів. Широко включаються 
В афіші «Дороги, які ми обираємо» і «ІІора жовтого 
листя» ЛІ. Зарудного, «Лавровий війок» Л. Дмитерц-^-,- 
Багато театрів зацікавилися «Голубими оленями» О. Ко- V 
ломійця, в яких автор продовжує головну тему _ своєї 
творчості — кохання, вірність почуттю, людський обо
в’язок.

(РАТАУ).

ДІВЧИНУ арештували, коли їй 
виповнилося 22 роки. Перед 

цим пристрасно лунав її голос в 
білоруських містах і селах, де вона 
розповідала правду про Країну 
Рад. Віра Хоружа була секретарем 
ЦК комсомолу Західної Білорусії, 
членом ЦК КІМ Польщі. У повних 
революційного вогню своїх про
мовах вона кликала до возз’єд
нання всіх білоруських земель в 
єдиній Радянській державі. Саме 
через це і кинута була в поль
ську тюрму, де пробула шість

довгих літ. Тут незламна комсо
молка написала хвилюючі листи 
на волю.

В період Великої Вітчизняної 
війни Віра Хоружа працювала а 
Центральному штабі партизан
ського штабу Білорусії, була по
слана в тил ворога, де героїчно 
загинула.

Листи на волю Віри Хоружої, 
видрукувані «Молодою гвардією», 
виховували почуття радянського 
патріотизму не в одного поколін
ня юнаків і дівчат нашої Батьків
щини.

«Кі листи справляють силь
не враження. Вони передають 
переживанії^ молодої комсо
молки в тюрмі. В них не опи
сується ніякого особливого жа- 
ху. Написані вони просто, від
верто. Але з кожного ряд
ка дивиться на вас" людина 
сильної волі, переконаний ре
волюціонер, борець за робіт
ничу справу».

Н. К. КРУПСЬКА.

«Ми, червонофлотці, прочи
тавши цю книгу в ніч з 29-го 
на 30-е квітня 1932 року, дуже 
задоволені змістом цієї книжки, 
яка залишає дуже великий від
биток у нашому мозку».

Червонофлотці.

«ДУМАЮ ПРО МАЙБУТНЄ...»

«Товаришу С. Без дати.
...Як гаряче хочу я знати про 

вас, про батьківщину мою, нашу. 
Як йде колективізація, як боре-

тссь проти куркульні, як ростуть 
кадри. Наші кадри?.. Як живе, 
росте, бореться комсомол, на яко
му фронті тепер найбільший во
гонь.

Згадалось мені, що ти обіцяв 
докладніше написати про зустріч 
з Максимом Горьким. Читала ного 
листи до робітників і селян... Як 
раді ми були. Наш Максимушка з 
нами!

Ні, якби в моєму розпорядженні 
було ще десять таких аркушів, як 
цей, на якому я пишу листа, і пи
сала б я ще втричі дрібніше (зі
знайся, лаєш ти мене, читаючи), 
всерівно ніяк не сказала б всього, 
що хочеться тобі сказати. Де 
там...

Летить час, мчиться. Сиджу вже 
шостий рік. Не віриться мені, як 
не віриться, що я уже шість літ 
не бачила свободи. Та ось вона — 
я ще живу нею, вона ще навітьЛИСТИ 
про" волю

27 вересня — 70 років з дня на
родження діячки революційного 
Руху, радянської партизанки, Ге
роя Радянського Союзу Віри Хо
ружої (1903—1942 рр.).

не в минулому, вона — сучасність 
і... близьке майбутнє... Так-так, ще 
кілька зусиль, і ми будемо разом. 
Ми змінились. Це нічого. Ми ста
рі, колишні комсомольці. Ми —• 
це ми.

Думаю про це нове майбутнє, 
незвідано прекрасне, і так живо, 
так близько встає минуле... Ми 
йдемо, сміємось, і над нами не
стерпно сильно пахнуть тополі, 
ласкаво сміються голубі сутінки. 
Як хороше!

А завтра — громадянська війна, 
ради в Польщі, ради в Німеччині, 
і ше, і ще — адже буде не рево
люція, а хвиля революцій... Ми

будемо ще боротися по-новому і 
по-старому, як колись, боролися і 
на фронтах, і в тилу в атмосфері 
нових 18—20-х років. Але тепер 
є СРСР. Ніколи не буде сказано 
досить про цей факт. Як же могут
ньо засвідчить про це майбутнє...

«Йому ж. 29 травня 1931 року».
Милий, славний мій друг! Я все 

сиджу, схилившись над цим лис
том, і думаю, думаю. Мені хоро
ше. Хороше думати про тебе, про 
нас обох разом, про сонячний 
Союз, про бурхливе наше життя, 
про справи, такі цікаві і важливі 
на всьому широкому світі...

Згадую про те, щи иєіаннього 
разу писала тобі в січні, а тепер 
лже кінець травня. 1 мені трохи 
соромно за це. Але мені і радісно 
в той же час: адже ти не обу
рюєшся, правда? Адже нічого че
рез це не змінилося, адже я і піс
ля року мовчання, після багатьох 
років розлуки можу писати тобі 
так, неначе ми вчора лише роз
стались, адже ні ти, ні я не зрад
жуємо нашій дружбі, не змірюємо 
нашої дружби кількістю відісла
них листів. І ось це чудово, це 
добре! А від тебе останній лист я 
одержала у березні. Перечитую 
його знову з радістю, з хвилю
ванням.

Уявляю, яка то шалена, стрімка 
у вас тепер робота, адже це — 
останні місяці третього року, ро
ку вирішальною, року перелом
ного...

...Будь від цього, зовсім спокій
ним. Я і буду здоровою. Варто 
мені тільки ступити на землю, по
бачити близьку нашу ясну бать
ківщину, і вона мене відразу зці 
лить. Варто мені тільки взятися 
за роботу, тільки дихнути свобо
дою (о, швидше б, швидше б де 

було)... Треба жити, жити!..

НМШ АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ
315050 ГСП. Кіровоград-50, »ул, Луиачарськсио, зо. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-3$, відділу пропаганди, 
відділу листів і масово) робоїи — 2-45-36, відділу вій. 
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27 ВЕРЕСНЯ. 
ПЕРША ПРО* РАМА. 9.35 — 
Новішії, (/а.). У.45 — Кольоро
ве телебачення.' «У світі тва
рин». (Лі.). 10.45 — «А якщо 
цс любов?». Художній фільм. 
(ЛІ). 12.25 — Концерт з творів 
М. К. Чюрльоніса. (Передача 
з Вільнюса). 15.45- — Для ді
тей. «Павлиські казки», (кі- 
роаоїрад на Республіканське 
телебачення). 16.00 — Теле
журнал «Братерство». (Львів). 
10.30 — «На шкільних широ
тах». (К.). 17.00 — «Критерій
пошуку — ефективність». 
»Харків). 17.30 — Виступ ху
дожньої агітбригади Уман
ського району Черкаської об
ласті. (К.). 18.00 — Новини. 
(ЛІ.). 18.10 — «Зима і весна 
45-го». Телевізійний багаесрін- 
шія документальний . фільм. 
111 серія. (Лі.). 19.10 — «Ле
нінський університет мільйо
нів». (ЛІ.). 19ло — Кольорове 
телебачення. «Російський ро
манс*. (ЛІ.). 20.10 — Прем’єра 
телевізійного документального 
фільму «Радіоднвсрсанти». 
(ЛІ.). 21.00 — Програма «Час». 
(ЛІ.). 21.30 — Художній фільм 
«їрн товариша». (ЛІ.). 22.50 —
— Спортивна програма. (ЛІ.). 
По закінченні — новини. <М.).

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.50 — 
Кольорове телебачення. Пре
м’єра телевізійного докумен
тального фільму «Молодість 
старого Каспія». (Баку). 16.15
— «Російська мова». (М.). 
17.00 — «Бесіди про право». 
(М.). 17.30 — Для школярів, 
«Чнтаймісто». (М.). 18.00 — 
Телефільм. «Добрий слід», 
(ІС). 18.30 — Реклама. Оголо
шення. (К.). 19.00 — Інформа
ційна програма «Вісті». (К.). 
19.30 — Вистава Пермського 
драмтсатру, В перерві — «На 
добраніч, діти!» (К.) і про
грама «Час». (М.). 22.30 — Ін
формаційний огляд «На ланах 
республіки». (К.). 22.35 — Ве
чірні новини (К.).

(М). 16.25 — Назустріч Дню 
машинобудівника. «і силоиозії 
ідуть в рейс». (Ворошилов
град). 16.50 — Для дітей. «Ві
тер мандрів». (Харків). 17.10 
— До 30-річчя форсування" 
Дніпра. «Шляхами бойової 
слави». < Дніпропетровськ). 
18.00 — Музичний фільм «Спі
вав Микола огреннч». (К).
18.39 — Телефільм «Полюси 
недоступності». (К). 19.00 —
Інформаційна програма «Віс
ті». (К). 19.25 — «ИОЄЗІЯ-73»» 
(К). 20.05 — Концерт учасни
ків першого Всесоюзного му
зичного фестивалю «Золота 
осінь». (К). 20.50 — «На доб
раніч, діти!». (К). 21.С0 —
Програма «Час». (ЛІ). 21.00 -= 
Художній фільм «Директор», 
перша серія. (К). 22.40 — Ін
формаційний огляд «11а ланах 
республіки». (К). 22.50 -- Ве
чірні новини. (К).

су вот я

пятниц,ч
23 ВЕРЕСНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 — 
Телспісті. (К). 11.15 — Теле
фільм «Цс ваш оксан». (К).
11.35 — «Шкільний екран». 
Російська мова для учніїї 
5-го класу. «Крилаті слова і 
вирази в російській мові». 
(К). 12.00 — Художній фільм 
«Прощавайте, друзі». (К).
13.35 — Тслсвистапа «Дай 
серцю волю — заведе в нево
лю». (К). 15.35 — «В клас при
йшов Іраклій Лпдронніков». 
(ЛІ). 16.15 — «Наука — сіль
ському господарству». (М). 
16.45 — Для школярів. «Золо
ті ворота». Музично-розва
жальна програма з Братісла- 
ви. (М). 17.30 — «Світ соціа
лізму». (Лі). 18.00 — «Хроніка 
тижня». (Кіровоград). 18.10 — 
«Зима 1 весна 45-го». Телеві
зійний багатосерійний доку
ментальний фільм. IV серія. 
(М). 18.25 — Б. Шоу «Пігма- 
ліон». Фільм-спсктакль. (М). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — Кольорове телебачен
ня. «Арглото». (М). 23.00 — 
Чемпіонат Європи з баскетбо
ла. Чоловіки. Збірна СРСР — 
збірна Чсхословаччіїїін. (Пе
редача з Іспанії). (ЛІ). По за
кінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 8.35 — 
Новини. (М). 0.45 — Для ді 
тей «Подарунки друзям». 
(М). 10.15 — Художній фільм 
«Три товариша». (М). 11.30 — 
«Шахова школа». (ЛІ). 12.00
— «Зустріч з Хакасією». Про
грама Лбдканської студії те
лебачення. (ЛІ). 12.50 — «За
прошує концертна студія».

29 ВЕРЕСНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. «Гім
настика для всіх». (М). 9.20 — 
Новини. (ЛІ). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Для Дітей. . 
«Приходь, казко!». (ЛІ). Ю.иїЛГ
— «Як ми оволодіваємо по
вою технікою». Телевізійний 
нарис. (ЛІ). 10.30 — «Літера-
іуриі зустрічі». Л. Араюи. 
(пі). 11.15 — «Людина, земля, 
всесвіт». (М). 11.45 — «Дні на
шого життя». (Харків). 12.45
— До Дня машинобудівника. 
«Крила міцніють в змаганні». 
(Львів — Одеса). 13. >0 — «На
родні таланти». (Ужгород). 
13.40 — «Здоров'я». (ЛІ). 14.10
— «По концертних залах Мо
скви». (М). 15.00 — «На ку
курудзяних жнивах». (Кірово
град на Республіканське теле
бачення). 15.15 — Телефільм. 
(Кіровоград). 15.40 — «В ефірі
— «Молодість». (М). 16.35 —
«Вогні цирку». (ЛІ). 17.15 —
«Політичний оглядач газети 
«Правда» 10. Жуков відпові
дає на запитання телегляда
чів. (Гіі). 18.00 — Новини. (М), 
18.10 — Кольорове телебачен
ня. Вірші і пісні ЛІ. Дорізо. 
(Лі). 18.40 — Л. ЛІ. Толстой, 
«Дитинство». «Отроцтво». 
«Юність». Прем'єра телеспек
таклю. Частини 1 і II. (ЛІ). 
21.00 — Програма «Час». (ЛІ), k 
21.30 — «іраклій Лндроііиікоімк 
розповідає»... (ЛІ). 22.50 — Ко
льорове телебачення. Чемпіо
нат СРСР з футбола. «Дина
мо» (М) — «Динамо» (Тбілі
сі). іі тайм. (ЛІ), 23.35 — Но
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.35 — 
«Письменник і час». (Вороши
ловград). 11.05 — Для юнац
тва. «Паростки». (К). 11.45 -*3 
«Кінострічки минулих років», 
(ЛІ). 13.10 — Москва і москви
чі. (М). 13.40 — Народний тс- 
лсу ніверситет. (К). 14.10 —
Фільм-конисрт «Березовий 
сік». (К). 15.00 — «На куку
рудзяних жнивах». (Кірово
град на Республіканське те
лебачення). 15.15 — «Екран 
молодих». (К). 16.45 — Легка 
атлетика. Матч Україна — 
Румунія. (К). 18.00 — «Міфи І 
дійсність сіоністського раю», 
(К). 18.30 — Концерт для ма
шинобудівників. (К). 19.00 
Чемпіонат СРСР з футбола^. 
«Лшцамо» (К) — «Шахтар». В 
перерві — «Па добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Художній 
фільм «Директор». І! серія. 
(К). 22.45 — Інформаційна
програма «Вісті». (К).
’UI /івВ>
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