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З’ЇЗД
КОМСОМОЛУ

ВІЛЬНЮС, 13 лютого. (ТАРС). Сьогодні тут по-, 
чай роботу XVIII з’їзд ЛКСМ Литви. Юнаки і дів
чата республіки беруть активну участь у втіленні а 
життя історичних рішень XXIV з’їзду КПРС. У со
ціалістичному змаганні лід девізом: «П’ятирічці 
ударну працю, .майстерність і пошук молодих» беруть 
участь більш як 220 тисяч юнаків і дівчат. На трудо
ву вахту на честь 50-річчя присвоєння комсомолові 
імені В. І. Леніна стали десятки тисяч молодих ви
робничників. Про це говорив у звітній доповіді пер
ший секретар ЦК ЛКСМ Литви В. Балтрунас.

У відповідь на Звернення Центрального Комітету 
КПРС до партії, до радянського народу молодь рес
публіки взяла підвищені соціалістичні зобов’язання, 
зустрічні плани, спрямовані на дострокове виконання 
завдань визначального року дев’ятої п’ятирічки.
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СВІТЛОВОДСЬКОГО
МИ ЛКСМУ

міської комсо-
в

Пленум розглянув питан
ня «Підсумки грудневого 
(1973 р.) Пленуму ЦККПРС 
і завдання 
мольської організації 

, світлі його рішень».
З доповіддю виступив 

другий секретар Світловод- 
ського міськкому комсомо
лу О. Дзядок.

В обговоренні ДОПОВІДІ взяли 
участь: лаборант-пнмірювач
Світловодського заводу чистих 
металів імені 50-річчя СРСР 
С. ГРИГОР’ЄВА, електрозвар
ник заводу будконструкцііі 
СМтлоподського виробничого 
об’єднання «Дніпроенсргобуд- 
Індустрія» Ф. КРИШАН. токар 
Дніпровського заводу твердих 
сплавів в. ДЗЮБА, секретар 
комітету комсомолу СвІтловод- 
ського комбінату громадського 
харчування Н. 'ЛАТОШЕНКО, 
агроном колго-пу імені В. Уль
янова М. ВОРОБПОВ та іпші.

Пленум в розглянутому 
питанні прийняв відповідне 
рішення.

у- 8 роботі пленуму взяла 
участь перший секретар 
Світловодського міськкому 
Компартії України А. ф. 
Єпіфанова.

В роботі пленуму взяв 
участь і виступив другий 
секретар ОК ЛКСМУ А. Но- 
ВИЦЬКИЙ.

Пленум розглянув також 
організаційне питання. В 
зв'язку □ обранням В. Пе
тракова секретарем ОК 
ЛКСМУ, пленум увільнив 
його під обов'язків першо
го секретаря І члена бюро 
Світловодського МК 
ЛКСМУ.

Першим секретарем Світ
ловодського міськкому 
комсомолу обрано Олек
сандра Ілліча Дзядка, яко
го увільнено від обов’язків 
другого секретаря МК 
ЛКСМУ.

Другим секретарем І 
членом бюро Світловодеь- 
кого міськкому комсомолу 
©брано Олександра АндрЬ 
йсвича Жовтонога«

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН. ЄДНАПТ'аСЯ!

ДЕЛЕГАТ З’ЇЗДУ
ТЕТЯНА ЧОРНА — ЛАБОРАНТ ХІМІЧНОЇ ЛАБОРАТО

РІЇ МАЛОВИСКЇБСБКОГО ЗАВОДУ СУХОГО МОЛОКА, 
ТРУДОВЕ ЖИТТЯ КОМСОМОЛКИ РОЗПОЧАЛОСЯ НА 
ЦЬОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ВІСІМ РОКІВ ТОМУ. ВІДТОДІ 
ВОНА НЕЗМІННО ОЧОЛЮЄ КОМСОМОЛЬСЬКУ ОРГАНІ
ЗАЦІЮ, ПРОВОДИТЬ ЗНАЧНУ ГРОМАДСЬКУ РОБОТУ. 
БАГАТО ПРАЦЮЄ ТЕТЯНА ЯК ЧЛЕН ГРУПИ НАРОДНО
ГО КОНТРОЛЮ, ДЕПУТАТ РАЙОННОЇ РАДИ ДЕПУТА
ТІВ ТРУДЯЩИХ. Т. ЧОРНА ПРЕДСТАВЛЯТИМЕ КОМСО
МОЛА КІРОВОГРАДЩИНИ НА XXII З’ЇЗДІ ЛКСМ. УК
РАЇНИ.

НА ФОТО: ТЕТЯНА ЧОРИА^ * т,АШНИК0ВА.

ДНІПРОВСЬКИЙ завод твердих 
сплавів —- одне з молодих 

підприємств Світловодська: йому 
лише чотири роки. Та колектив 
уже здобув хорошу славу серед 
виробничників міста. План трьох 
років п’ятирічки по валовому ви
пуску продукції він виконав ще у 
вересні 1973 року. В цьому за
слуга й комсомольців заводу, 
яких тут 127 чоловік. Вони йдуть в 
авангарді боротьби за дострокове 
виконання завдань визначального 
року дев’ятої п’ятирічки. Серед 
них — Віктор Кругляк, Володимир 
Дзюба, Михайло Мар’янов та ін
ші.

Секретар комсомольської орга
нізації Анатолій Рябоконь, кори
стується заслуженою шаною се
ред своїх товаришів. Надійними 

НА ПУСКОВОМУ
ОБ'ЄКТІ

АКТИВНІСТЬ

влксмилксму

В. СЕРЕДА, 
завідуючий відділом комсомольських організа
цій Новомиргородського РК ЛКСМУ.

ІІОВОМИ РГОРОД-
СЬКИЙ райком комсо

молу провіз семінар секре
тарів первинних комсо
мольських організацій про
мислових підприємств, кол
госпів та установ.

Про завдання комсомоль
ських організацій у світлі 
рішень XXIV з’їзду КПРС 
та XVI з’їзду ВЛКСМ та 
про гідну зустріч 50-річчя з 
дня присвоєння комсомолу 
імені В І. Леніна, XVII 
з’їзду ВЛКСМ, XXII з’їзду 
комсомолу України розпо
вів у своєму виступі пер
ший секретар РК ЛКСМУ 
А. Тамашов.

На питаннях складання чергового етапу Ленінсь* 
кого заліку зупинився у своєму виступі другий секре
тар В. Шарпар.

Секретар райкому комсомолу В. Забажав звернув 
увагу присутніх на важливість зв’язків комітетів 
комсомолу підприємств і колгоспів із шкільною мо
лоддю.

Хорошою школою наьчзітня комсомольських кад
рів став нинішній семінар. Па трибуну його винесли 
кращий досвід внутріспілкової роботи, накопиче
ний в роботі. Так Галина Коробка, секретар комсо
мольської організації колгоспу «Жовтень», поділи
лась методами організації та підбиття підсумків со
ціалістичного змагання серед спілчан. Інтернаціо
нальне та військово-патріотичне виховання було те
мою виступу секретаря комітету комсомолу Капіта- 
нівського поофтехучилища Олексія Давидепка. Він 
розповів про семінар секретарів комсомольських ор
ганізацій учбових груп в ПТУ, шо діють ча правах 
первинних. ...

трудові 
звєршєння- 
зїздам 
КОМСОМОЛУ

НАПРЯМОК-

його помічниками стали електро
слюсар Валерій Салій, пресуваль
ниця Еяйміра Джетере, лаборант
ка Марія Сухаренко.

Стало тут доброю традицією 
влаштовувати конкурси на звання 

комсомольський
РАХУНОК ІІ’Я ТIIРІ «1КII
кращого робітника за професією. 
В них беруть участь окремі вироб
ничники і цілі колективи. Кращою 
спекальницею стала комсомолка 
Валентина Шевцова, пресувальни
цею — Валентина Лютикова. Се
ред бригад переможцем став ко
лектив пресувальників, який очо
лює Іван Суденко.

Велику увагу звертає комітет 
комсомолу на складання нормати
вів нового Всесоюзного комплек
су ГПО. У 1973 році значківцями 
стали 35 чоловік. І ще одна риса 
— тут всі вчаться. Анатолій Рябо- 

конь — студент загальнотехнічного 
факультету Харківського інститу
ту радіоелектроніки. Разом з ким 
вчиться секретар цехової комсо
мольської організації Люба Нуж- 
діна. Інші —- в технікумах, школі 
робітничої молоді,

Вагомі плани взяли комсо
мольці заводу, ставши на трудо-

емлічи
ву вахту в честь 50-річчя присвой 

єння комсомолу імені В. І. Лені-І 
на: дострокове виконання вироб® 
ничих завдань четвертого року 
дев’ятої п’ятирічки, створення но« 
вих комсомольсько-молодіжних 
бригад, впорядкування і озеленена 
ня території підприємства тощо*

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
позаштатний кореспондент 
«Молодого комунара».
м. Світловодськ.

Нове патріотичне підне
сення, трудовий ентузіазм 
викликали у юнаків та 
дівчат тресту «Олексан- 
дріяважбуд» Звернення 
ЦК КПРС до партії, до ра
дянського народу.

Друга черга фабрики 
діаграмних паперів — 
важливий пусковий об’єкт 
нинішнього року. Молод1 
будівельники, готуючи 
трудовий дарунок комсо
мольським з’їздам, вирі
шили здати його в екс
плуатацію до святкування 
Жовтня, що на два місяці 
раніше наміченого стро
ку.

Трудове напруження 
панує нині а комсомоль
сько - молодіжній брига
ді штукатурів-малярів, яку 
очолює В. Шкваркова, а 
групкомсоргом делегат 
XVII з’їзду ВЛКСМГ.Сам- 
ченко. На 140—150 про
центів щозміни викону
ють члени бригади норми 
виробітку.

Є. ХАЛАБЕРДА, 
працівник Олексан
дрійської міськрайга- 
зети «Ленінський пра
пор».

4



2 стор» „МОЛОДИЙ КОМУНАР“ 16 лютого 1974 року

УДАРНІ
ГОТУЄМОСЬ ДО КОМСОМОЛЬСЬКИХ З’ЇЗДІВ

У червоному куточку нашого заводу 
часто збираються комсомольці, молоді 
виробничники. Тут вони обговорюють 
важливі події в житті країни, вирішують 
виробничі питання. Пам'ятаю, як гаряче 
Обговорювали юнаки та дівчата матері
али грудневого (1973 р.) Пленуму ЦК 
|<ПРС, X Пленуму Центрального Коміте
ту ВЛКСМ. Про активізацію і поліпшен
ня комсомольської роботи бригаднихта 
дільничих груп, про розгортання широ
кої організаторської і політичної робо
ти серед молоді, радились тоді комсо
мольці — сушильник Володимир Косов, 
робітниця незбираної молочної

продукції Оля Нетреба, молодий май
стер цеху сухого молока Олександр Ро
маненко. Вони наголошували на тому, 
що найважливішим завданням комсо
мольської організації заводу є залу
чення молоді до боротьби за викорис
тання резервів підвищення продуктив
ності праці.

Нині, коли комсомольці готуються до 
комсомольських зборів по обговорен
ню завдань, що випливають із рішень 
грудневого (1973 р.) Пленуму ЦК КПРС, 
ці питання стоять у центрі уваги. Сама 
підготовка викликала значне пожвав
лення в житті молоді. На дільницях, в

цехах робітники переглядають соціаліс
тичні зобов'язання, беруть напружені 
зустрічні плани.

Молоді трудівники комсомольсько-молодіж- 
гсго колективу цеху незбираного молока 
(майстер — О. ДІордіца, групкомсорг — 
Ю. Колесник), наприклад, підкріпивши свої 
соціалістичні зобов’язання економічними роз
рахунками, намічають виробити понад план 
100 тонн продуктів із незбираного молока, 18В 
тонн знежиреної продукції.

За рахунок чого вони планують доби
тися такого росту? Передусім — завдя
ки використанню передових методів 
праці, підвищення кваліфікації молодих 
працівників, поглиблення професійних 
знань. Колектив боротиметься за право 
незиватися колективом комуністичної 
праці.

Днями до комітету комсомолу при
йшла група молоді цього цеху. Юнаки 
принесли ескізи установки для транс
портування вершків.

— Нераціонально використовуємо час, — 
пояснювала Світлана Риштакова.

Раніше, коли привозили вершки на завод, 
бідони з приймального пункту в цех достав, 
ляли вручну. Молоді раціоналізатори запре,. 
покували поставити в приймальному пупку 
спеціальну ванну і з допомогою насосів псг^Т- 
качуватн є неї вершки пс трубопроводах. Не
багато часу пішло на спорудження цієї уста- 
новкн. Нині вона діє. Роботу, яку раніше ви
конували чотири 
один. Цс — лише 
лодь бореться за 
прані.

По-діловому 
мольських зборів молодь 
цеху сухого молока. Тут 
гортається рух за підвищення якості 
продукції. Протягом року в цехах буде 
виготовлено понад план 50 тонн сухого 
молока та 50 тонн масла.

о. кишлян, 
заступник секретаря комсомоль
ської організації Маловисківсько- 
го заводу сухого молока.

чоловіки, може зробити 
один приклад того, як мо- 
підвнщення продуктивное ті

готуються до комсо- 
маслоцеху та 
широко роз-

ПРОПАГАНДИСТІВ

і

І

Школа
СЕМІНАР

12—15 лютого в облас
ному центрі відбувся об
ласний семінар пропаган
дистів гуртків системи 
комсомольської політосві
ти «Основи комуністичної 
моралі», «Основи право
вих знань» та «Основи 
атеїстичних знань».

Перед пропагандистами 
виступили заступник заві
дуючого відділом, пропа
ганди і агітації обкому 
Компартії України М. А. 
Каліч, кандидат філософ
ських наук, доцент Київ
ського державного уні
верситету ім. Шевченка 
,0. І. Яценко, працівники 
обкому Компартії Украї
ни, обкому ЛКСМ Украї
ни, обласного відділу юс
тиції, обласного Будинку 
атеїзму, викладачі кіро
воградських вузів.

Комсомольські пропа
гандисти переглянули ряд 
тематичних хронікально- 
документальних кінофіль
мів.

будівельників 
Братська

Відбувся п'ятий випуск економіч
ної школи Братськгесбуду, діючої з 
1966 року. Більш як 300 керівників та 
інженерів успішно захистили випуск
ні реферати. На відмінно оцінила ек
заменаційна комісія роботу інжене
ра Р. Давкаєвої: «Ефективність за
стосування коефіцієнта трудової 
участі при розподілі бригадної зар
плати». Цей метод уперше в країні 
був застосований 
Братської ГЕС у 1962 році, а далі 
набув поширення 
майданчиках Братського лісопромис
лового комплексу і алюмінієвого за
воду Усть-Ілімської ГЕС. Досвідом 
роботи економічної школи будівель
ників Братська зацікавилися на ба
гатьох будовах Східного Сибіру.

(ТАРС-РАТАУ).

міжміська

на будівництві

на будівельних

Дев’ятирічний механізаторський стаж Гри
горія Турчина допомагає комсомольцеві у 
праці. Сумлінно працювати самому — тепер 
не все. Товариші обрали його групкомсоргом 
тракторної бригади. Юнак вивчає й застосо
вує на практиці досвід передовиків, допома
гає в роботі молодшим.

Щоб вчасно підготуватись до весняної кам
панії на полях у четвертому, визначальному 
році п ятирічкн, Григорій лагодить закріпле
ний за ним грунтообробний інвентар.

На фото Л, ШАМАЛИ: Григорій ТУРЧИН.

У КОНСПЕКТ МОЛОДОМУ ВЧИТЕЛЮ

с.іухік.!
РЕПОРТАЖ

Л ЕРЕД БАГАТЬОХ 
*** блем і питаї 
педагогічній
К. Д. Ушинського значне 

місце належить казці, її ви
користанню в навчанні та ви
хованні дітей. Як справедли
во підкреслив М. І. Калінін, 
виступаючи на Всеросійській 
нараді завідуючих обласними 
(крайовими) відділами народ
ної освіти, «ідеї, які розвивав 
у свій час Ушинський.,, тільки 
в нашому соціалістичному су
спільстві і можуть бути пов
ністю здійснені».

І справді, з розвитком якіс
но нової, радянської педаго
гічної науки і практики в пра
цях видатних радянських дія
чів і педагогів Н, К, Крупсь- 
кої, М. І. Калініна, Л. В. Лу- 
начарського, П. П. Блонсько- 
го, А. С. Макаренка та інших 
педагогічна система К. Дд 
Ушинського набула справж
нього розвитку. Багато поло
жень великого російського 
педагога знайшли широке за
стосування в педагогічній 
практиці колишнього дирек-’ 
тора Павлиської середньої 
школи члена-кореспондента 
АПН СРСР В. О. Сухомлинсь- 
крго. Зокрема, значної роз
робки в його педагогічній 
практиці набули питання ви
користання казки в навчанні 
та вихованні дошкільнят і мо
лодших школярів.

Щороку до школи приходять 
нові діти. Одні З НИХ СМІЛИВО і з 
запалом розповідають про почу
те, побачене, фантазують, а інші 
— соромливі й замкнені. А кож
ний сьогоднішній учень — цс 
завтрашній робітник, інженер, ме- 
хаііізатор, вчитель. І потрібно, 
щоб він ріс ініціативною, творчою 
людиною. Як здобути розум, як 
змусит.і розквітнути оту ніжну 
квітку особистості?., і В. О. Су. 
хомлинськніі після довгих вагань 
і роздумів збирає малюків, в 
«Школі радості», розкриває пе
ред дошкільнятами одну за од-

, про- 
питань у 
спадщині

пою сторінки рідної природи, 
казки. Розповідає про Сонечко, 
яке живе високо на небі, про 
двох козалів-вслетпів і золоту 
накувальню. Перед світанком ко
валі з вогненними бородами ідуть 
до Сонця, беруть залізні молоти 
і з срібних ниток кують йому ві
нок. Падають іскри на землю... 
Зачаровані діти слухають казку і 
бояться поворухнутися, щоб не 
сполохати казковий світ...
^ШКОЛІ під голубим небом 
& панує казка. Та, ведучи 

дітей від казки до казки, пе-

У о и
АРІВШ

І чистим
ТВОРЧЕ ЗАСТОСУВАННЯ 
ІДЕЇ К. Д. УШИНСЬКОГО 

ПРО КАЗКУ, ЯК ЗАСІБ 
ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

не 
спів-

за все, в казкових 
діти фантазують, 
казки про все, що

пізнання павколи ш- 
— безліч питань ви-

дагог-новатор навчає їх 
тільки уважно слухати, 
ставляти, оцінювати, ділитись 
своєю фантазією з іншими, а 
й самим створювати казкові 
образи, одержувати насоло
ду від поетичної творчості. І 
він використовує казку як 
засіб розумового та естетич
ного виховання дошкільнят.

В. О. Сухомлинський, спо
стерігаючи за дітьми дошкіль
ного та молодшого шкіль
ного віку, прийшов до вис
новку, що дитяча поетична 
творчість Не є якимось особ-

ливим даром. Закономірність 
творчості дітей він порівнює 
з малюванням. Адже всі діти 
малюють. Але малюватимуть 
і фантазуватимуть лише тоді, 
коли перед ними відкрива
ється краса навколишнього 
світу. А краса існує для ді
тей, перш 
образах. І 
складають 
їх хвилює.

в процесі 
нього світу,
никає у дітей. Вони здивовані. А 
останнє — «цс духовна підготов
ка дошкільнят і маленьких шко
лярів до багатого, повнокровного 
духовного життя...». Адже ми
слення, як писав Арістотсль, по
чинається із здивування. Гону 
В. О. Сухомлинський вчить: почи
наючи виховну роботу з малюка
ми готувати їх до навчання в 
школі шляхом збудження мис
лення. Тобто, вихователі повинні 
вчити дітей радісно дивуватися, 
складати з малюками коротенькі 
оповідання, казки, пройняті жит
тєрадісним гумором. Для останніх 
е безліч явищ і подій, лиш по
трібно, щоб вихователі вміли ба
чити дитячий світ, радісно диву
ватися разом з дітьми.
ТВОРЧІСТЬ починається з сло- 
* ва. І завдяки творчості ді
ти стають чутливими до кра
си, до найтокших відтінків 
мози. А убогість слова, як 
пише Сухомлинський, приво
дить до убогості думки, до 
інтелектуальної, емоційної, 
естетичної, а, значить, і мо
ральної «товстошкірості». І 
якщо ці риси з'явились у ди
тини в дошкільному чи в мо
лодшому шкільному віці, їх 
дуже важко ліквідувати пізні
ше, коли зменшується чутли
вість дитячої душі.

Робота з дошкільнятами та мо
лодшими школярами в Паялись- 
кій середній школі побудована 
так, що па все життя в пам’яті 
дітей залишиться країна Дитин
ства, країна Казки. Це і спогади 
про першу казку. І відвідування 
дітьми Кімнати Казки, з стін якої 
дивляться знайомі Червона Ша
почка і Сірий Вовк, Баба-Яга-

Кістяна нога і Кащей-Безсмерт- 
ний, хитра Лисичка і розумна 
Сова. Це і щорічне традиційне 
свято — День казки, на якому 
малюки інсценують свої твори, 
демонструючи боротьбу добра і 
зла, дають відповіді на запитан
ня вікторини, впізнають знайомих 
героїв, сміються і хвилюються 
разом з ними. Цс і складання ка
зок до класного зошита, який 
зберігається в школі. Зараз у му
зеї В. О. Сухомлннського нарахо
вується більше 40 томів дитячих 
казок.

НА ОСНОВІ власного педа
гогічного досвіду вико

ристання казки та досвіду пе
дагогічного колективу Пав
лиської середньої школи 
В. О. Сухомлинський зробив 
глибокий психологічний ви
сновок: якщо дитина, слухаю
чи казку, не пер’аживає, не 
сприймає близько до серця 
боротьбу добра і зла, якщо 
вона не вірить в казку, зна
чить в її душі щось надлом
лено.

Завдяки В. О. Сухомлинсь- 
кому і вчителям, які сьогод
ні продовжують його справу, 
казка стала одним із тради
ційних засобів навчання і ви
ховання дошкільнят та учнів 
Павлиської середньої школи, 
невід'ємною частиною її жит
тя. І якщо К. Д. Ушинський 
пропагував казку, то В. О. Су
хомлинський не тільки вико
ристав пораду великого ро
сійського педагога, а переві
рив на практиці, науково об
грунтував і поглибив питання 
використання дитячої твор
чості в навчанні, вихованні 
дошкільнят та молодших шко
лярів на новому, вищому ета
пі розвитку вітчизняно? педа
гогічної науки і практики.

В. ШАХНЕНКО, 
Одеською дер- 

педагогічного іп- 
ім. К. Д. Уіиин-

аспірант 
жавного 
ституту 
ського.

— Будь ласка, на 19.00 у мене розмова
з Мурманськом.

— Ваше прізвище? Зозуля? Чекайте, 
Мурманськ дамо протягом години.

— ...Якщо можна, Новосибірськ...
— ...Мені Владивосток...
— ... Ленінград...
— ... Баку...
Черга біля столу замовлень міжміського пе

реговорного пункту не зменшується. Замов
ляють розмови з усіма куточками Радянського 
Союзу. На квитанціях з'являються різноманіт
ні географічні назви: Москва/ Ленінград, 
Мінськ.

У цей час поверхом вище...
В комутаторному залі над 60 комутато

рами не стихають голоси телефоністок;
— Владивосток, Владивосток, відпові

дайте Кіровограду!
— Баку, Баку, я вас погано чую!!
Людмила Авдоніна сьогодні тримає 

зв’язок з Ленінградом і вже вкотре нама
гається викликати Мурманськ. Вона, те
лефоністка першого істасу, звикла забез
печувати до 40 зв’язків на годину, за-, 
мість 21 за нормою. Але зараз трапилася 
затримка — зв'язку з Мурманськом Ле
нінград ще не дає. Десь там у залі, повер
хом нижче, замовник нервово затягуєть
ся цигаркою, з нетерпінням чекаючи розмо
ви, Людмила знає про це і тому вперто 
ніс і ще набирає ленінградський код.

232 працівники в чотири зміни цілодобово 
обслуговують міжміську телефонну станцію. 
Переважна більшість — дівчата, жінки. Зараз 

па зміні працюють люди різного віку; від 17- 
літньої Наталки Сифонової до Антоніми Пав
лівни Ковалевнч, яка в системі зв'язку тру
диться 27 років.

Телефоністки, відгороджені Дверима службо
вого входу, могли б лишатися абсолютно бай
дужими до хвилювань невидимих клієнтів. Ну, 
немає зв'язку, то нехай почекають. Врешті за
тримка не тут, а десь на лінії. Робота і без то
го нервова і важка.

Та у телефоністок свій кодекс честі. По 
дорозі з Ленінграда до Кіровограда загу
бився десятилітній хлопчик. Цілий день 
телефоністки обдзвонювали міста по мар
шруту юного пасажира і змогли, врешті, 
повідомити матері про місце перебування 
сина. Начальник зміни Олена Петрівна 
Сайченко зуміла додзвонитись до голов
ного лікаря одного з санаторіїв, щоб ді
знатись про здоров’я дівчинки і заспокої
ти матір. Таких випадків було багато. Про 
них розповіли нам заступник начальника 
міжміської телефонної станції Людмила 
Іванівна Чсрванська та начальник зміни 
Галина Харлампіївна Пфо.

... Людмила Авдоніна полегшено усміхається. 
1н, нарешті, вдалося зв’язатися з Мурманськом. 
Зозуля поговорив з оратом, дізнався, що неза
баром тон вирушає в плавання. Певно, задово
леним вийшов з кабіни. Але йому так і лпши- 
кппптиВіпа’1ИЧ' Нічок» яких зусиль дісталась ця коротка розмова.

У залі чимало телефоністок високого класу, 
над комутаторами — прапорці «Кращій за про
фесією». Вени стоять над робочими місцями 
Олени Скрнпниченко, Людмили Ломалової та 

Л ПОІ?ЯД "РаН'оє група аналізу, яка ви- 
зі.ачає швидкість встановлення зв’язку, кількість 
виконаних замовлень, виявляє резерви праці телефоністок. *• и '

Ці резерви — І В новій техніці. Ось Ва
лентина Єлпчева працює на комутаторі з 
клавішним номеронабирачем.

Гасту раторнпії номеронабирач 
уточнює Людмила Іванівна Черванська, 
наш гід і коментатор. — Останнє слово 
ісхніки. Готуємось до переходу на авто
матику. Через рік зможете окремі райони 
й міста набирати прямо на диску свого 
домашнього чи службового телефону.

Отже, через рік — ще зручніший зв’я
зок. Ось-ось відкриється новий комфор
табельніш переговорний пункт па 29 кабін

3 просторим залом, 
л вашої зруч-

(в старому — 1 
м’якими меблями/Все 
кості. ЗамовникнІ

м. Кіровоград.

О. РАК1Н, 
М. ВІДЕНКО.
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АМО, я хочу молока...

111 *** — Я тобі дам молока в піст!
Подібна розмова — звичайна з сі

м'ї віруючих. Православна церква 
великого значення надає постам. У 
ці дні заборонено вживати в їжу де- 

'^*які продукти, а також уникати роз- 
їаг.

Звичай підмовляти собі в їжі має до
сить глибоке коріння. Відомо, що в пері
од первісного ладу основним джерелом 
існування людей було мисливство, зби
рання плодів і коріння. Маючи примітив
ні знаряддя праці, первісні люди добува
ли мало продуктів, а тому часто голоду
вали. Бувало і так, що одні відмовляли 
собі в їжі для інших. Адже цілком зро
зуміло. що мисливство вимагало сильних, 
здорових і витривалих людей. Від них за
лежало існування інших членів роду, а 
тому ще з давніх-давен кращу їжу від
давали дорослим чоловікам. і таких 
жертв вимагало саме життя.

Коли юнак підростав, то проходив 
спеціальний обряд посвячення в чо-

____
НА АТЕЇСТИЧНІ ТЕМИ

ПРАВОСЛАВНІ „ТАБУ

8 стоп.

щотижиеві пости и середу і в 
то загальна кількість «голод-

„МОЛОДИЙ КОМУНАР*»

НА
ВЕТЕРАНІВ

М, ВІНЦЕВИЙ.

заводу 
Ю. Ко

хороший 
захоплюється 

він склав 
комплексу

стати офіце-

З таким жо питанням до редакції 
звернулась і Любов Ільницька З 
м. Новомиргорода. Галина Соломаха з 
Новоукраїнського району та інші.

В Кіровограді при обласному учбо
вому комбінаті управління підготовки 
кадрів ЦСУ діють рахівничо-бухгал
терські курси. Приймаються усі бажа
ючі, які мають освіту за 10 класів. 
Навчання на курсах — платне (95 кар
бованців). Строк навчання — 8 міся
ців. Гуртожитком курси не забезпечу
ють.

Для місцевих жителів с вечірнє від
ділення. Розмір плати на ньому — та-

Машиністів електровозів, як і пра
цівників інших професій для залізнич
ного транспорту, готує Зиам'янське 
технічне училище 2. Адреса його — 
м. ЗНАМ’ЯНКА, вул. РОЗН ЛЮК
СЕМБУРГ. 6, ТУ № 2.

«Я вчуся н дев'ятому класі. Моя 
мрія — стати бухгалтером. Повідомте, 
будь ласка, де в нашій області є такі 
училища.».

О. МУДРА.
м. Свігловодськ.

кий же. А строк навчання — півтора 
року. Адреса курсів: м. КІРОВОГРАД, 
яров. ПЛЕТЕНИЙ, 12.

Ольгу Криничну з Гайврронського 
району та Олену Бспдюговську — з 
Ульяновського цікавить професія фар
мацевта, і вони просять дати адресу 
відповідних середніх учбових закладів,

Бажану спеціальність, дівчата, ви 
можете набути в Житомирському або 
Коломийському фармацевтичних учи
лищах. Адреса першого: м. ЖИТО- 
Л1ИР, вул. К. МАРКСА, 64. другого 
- м. КОЛОМИЯ, ІВАНО-ФРАНКІВ
СЬКОЇ ОБЛАСТІ, вул. ЖОВТНЕВА, 4. 
За довідками звертайтеся, безпосеред
ньо, в училища.

«Дорога редакціє! Пише тобі учени
ця восьмого класу Любов Шарикова, 
Я мрію стати перукарем і хочу знати, 
де є учбові заклади в нашій області, 
що готують таких спеціалістів»,

В Кіровоградському технічному учи
лищі № 4 є група перукарів. До неї 
приймаються особи, що мають освіту 
за 10 класів та направлення райпобут- 
комбіпатів. Строк навчання — півтора 
року. Адреса училища: м. КІРОВО
ГРАД, вул. ГОГОЛЯ, 79, ТУ Лі 4.

«Дорога редакціє! Мені дуже подо
бається професія продавця. Повідом
те. будь ласка, адресу технікуму чи 
училища, де можна набути ию спеці
альність»,

Ольга НЕРОДИК-
с. Кам'янка 

Добровеличкізського району.

ловіки, але перед цим відбував тяж- 
I ні дні іспитів, в тому числі і дні го

лодування. Це повинно було загар
тувати майбутнього мисливця, году
вальника.

З розвитком суспільства і з виник
ненням первісних релігійних уяв
лень люди почали вважати, іцо «ду
ша» члена їх роду після смерті пе
реміщається в інший світ. А щоб її 
не розгнівити, на могилу клали бага
то їжі — «на дорогу» в загробний 
світ. Це примушувало живих відмов
ляти собі у вживанні коріння, м’яса 
на певний час з тим, щоб запасти їх 
для «душі» померлого.

Уже із сказаного можна зробити 
висновок, що піст — явище не хри
стиянське. Адже ця релігія існує 
всього близько двох тисяч років, а 
люди «постились» десятки тисяч ро
ків тому. В глибині історії суспільст
ва виник цей звичай, який, крім 
усього, мав ще і певне господарсь
ке значення, бо заборона на деякий 
час вживати плоди, овочі, коріння 
забезпечували їх повне дозрівання і 
багатий урожай.

Так з чисто земних причин виникли 
різні заборони і обмеження в їжі.

А хіба тільки в їжі? Згідно з хрнстн- 
'-<®*янськнм звичаєм у великий піст перед Ве

ликоднем, який охоплює період з лютого 
до квітня, забороняються розваги, весілля 
і т. іи. В основі цього табу лежать не ре
лігійні, а тільки економічні причини. 
Батькам невигідно було віддавати дочку 
заміж напередодні весняно-літніх, найна
пруженіших сільськогосподарських робіт, 
бо вони втрачали активного працівника.

Посідомляємо адресу Кіровоградсь
кого технікуму радянської торгівлі: 
м. КІРОВОГРАД, пул. НОВА, 5.

«Дорога редакціє! Скажіть, будь 
ласка, де я можу вивчитись па маши
ніста електровоза?»

А. ПІДІПРИГОРА.
м. Кіровоград.

Як бачимо, різні заборони були 
викликані, насамперед, господарсь
кими міркуваннями, але церква да
ла їм зовсім інше пояснення. До ре
чі, піст властивий не лише християн
ству. Він є і в мусульман, і в іудеїв, 
і у буддистів. Але за кількістю днів, 
за ритуалами і обрядами перше міс
це займає християнство і, зокрема, 
православна церква.

Досить сказати, що православний віру
ючий повинен обмежувати себе в їжі про
тягом чотирьох тривалих постів. Якщо ж 
до них додати три річні одноденні пости і 
одноденні 
п’ятницю, 
них» днів протягом року перевалить десь 
за двісті.

Основним ідеологічним змістом 
церковного догмату про піст є необ
хідність боротьби віруючих з «плот
тю», як знаряддям сатани, носієм грі
ха, боротьби в ім'я перемоги духа,

спасіння душі і досягнення блажен
ства в загробному житті.
(Г1 ОЦІАЛьНЕ значення релігійного 

посту полягає в тому, що духо
венство іменем бога освящало 
стематичне недоїдання трудового 
роду, примирення з нестатками, 
лодом, злиднями. Як віруючий 
думати про поліпшення життя, коли 
він постійно чув: «Христос терпів і 
нам велів»? Цим, по суті, церква ви
правдовувала економічну нерівність, 
терпеливе і покірне примирення з 
бідністю трудящих при жорстокій ек
сплуатації їх пануючими класами.

Звичайно, в умовах нашої дійснос
ті, де немає нерівності і експлуата
ції, соціальна роль посту змінилась. 
Але й тепер зін приносить немало 
шкоди віруючим.

В дні посту богослови активізують 
свою проповідницьку діяльність, на
гадуючи віруючим про бога, про 
страждання і смерть Ісуса, про грі
ховність і марність усього реально
го, земного, чим відривають частину 
радянських людей від активної і 
творчої роботи.

Не треба забувати і того, що за
борона віруючим тривалий час не 
вживати м’яса, молока, сиру, яєць 
тощо приводить до підриву фізичних 
сил, до ослаблення організму, а ін
коли — і до шлункоэих захворювань.

П. РЯБОЙ, 
викладач Кіровоградського пед

інституту ім. О. С. Пушкіна.

«Сніговим раєм» називають 
гірський курорт Пампорово, 
розташований у Південній Бол
гарії па висоті 1260 метрів над 
рівнем моря. І хоча курорт по
рівняно молодші, він уже ко
ристується міжнародною сла
вою. Його постійні відвідува
чі — туристи і любителі лиж
ного спорту з СРСР, 
ФРН. Все частіше тут 
зустріти і лижників з 
Франції, Італії. Своїм « 
ним гостям ІІампорово 
нуе першокласні готелі, 
но обладнані туристські 
Зовсім недалеко від них 
дяться ляжиі траси з підйом
никами — двома з сидіннями 
І трьома з бугельними.

Агентство «СОФІЯ — ПРЕС».

місячник 
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НДР, 
можна 
Англії, 

чпелен- 
пропо- 

, сучас- 
і бази. 
; знахо-

Фото Георгія ІЛІЄВА.

Десятки цікавих заходів 
проходить нині в Кірово
граді за програмою мі
сячника оборонно-масо
вої роботи. Тривають зма
гання з військово-техніч
них видів спорту, юнаки 
та дівчата вирушають у 
похід місцями революцій
ної, бойової і трудової 
слави радянського на
роду.

Одним з найбільш ма
сових був вечір-зустріч 
комсомольців, дтсаафів- 
ських активістів, ветеранів 
війни і відмінників бойо
вої та політичної підго
товки «Слава батьків 
слава синів».

Начальник політвідділу 
облвійськкомату В. С, 
Самсонов, вчитель Кіро
воградської СНІ N2 34 
І. М. Бєлоконєв, секретар 
міськкому комсомолу Ми
кола Соколянський гово
рили в своїх виступах 
напрями в роботі по 
ськово-патріотичному 
хованню молоді, про 
готовку юнаків до служби 
в армії.

Молодий воїн В. Поль
ские, який став відмінни
ком бойозеї і політичної 
підготовки, звернувся до 
призовників постійно ПІД-

про 
вій-
0И-

під-

вищувати свій фізичний 
гарт, вчитись мужності в 
своїх старших товаришів, 
оволодівати технічними 
знаннями.

— Саме цього ми вчи
мося на пункті початкової 
військової підготовки, — 
сказав на вечорі від імені 
допризовників 
«Червона зірка» 
винський.

Цей юнак — 
стрілець,
радіотехнікою, 
нормативи 
ГПО, мріє 
ром.

Перед школярами, мо
лодими робітниками, во
їнами Кіровоградського 
гарнізону виступили Ге
рой Радянського Союзу 
В. О. Верхоланцев, учас
ник визволення Кірово
града І. Т, Артеменко,

На вечорі Кіровоград
ському об’єднаному вій
ськкомату було вручено 
перехідний Червоний пра
пор обкому Компартії Ук
раїни. Це — відзнака за 
високі показники в обо
ронно - масозій роботі, 
підготовці молоді до 
служби в армії, Грамота
ми облвиконкому за ус
піхи в роботі по військо
во-патріотичному вихо
ванню молоді відзначено 
ряд підприємств, учбових 
закладіз міста, дтсаафф- 
ські організації.

А оЄЗ ЛІС . НІ не . ВЭ . Є- сон ■ •

а 6ЄЗ СОН. ця -не 62.63. в Цві гу.

Хто за де ма.ге.рц.чу піс. ню,

той СЛІПИ/И ?лу.кз.Тц.ме по сві -ту.

На музичній хвилі

МАТЕРИНА ПІСНЯ
Слова І. Бердика

Стало в хаті соколятам тісно, 
Полетіли в передгроззя.
І тужила материна пісня, .
Як та чайка при дорозі. ДЗІЧі

Приспів:

А без пісні не буває сонця, 
А без сонця не буває цвіту. 
Хто забуде материну пісню, 
Той сліпим блукатиме по світу.

Двічі

Перший сокіл з ворогами бився, 
Пересилив супостата,

Музика О. Білаша
Бо вогнем горіла в серці пісня, 
Що співала сину мати.

Двічі
Приспів.

Другий сокіл висотою спився, 
Заболіли в небі крила.,,
І тужила материна пісня, д . .
Довго чайкою тужила. «Чоіч

Приспів.

Славні хлопці, соколи вогнисті, 
До світ сонця на порозі
Не лишайте материну пісню, да-Ч(- 

Як ту чайку при дорозі.

Приспів.
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УДАР був страшної си
ли, що танк ледь не 

перекинувся, У лейтенан
те Тайгіних на ногах, у 
капрала Кчися на спині 
опинились вирвані з гнізд 
важкі снаряди. Не зрозу
мів, об що так боляче 
вдарився, рядовий Зер
нов. Лиша старшині Крав
ченку вдалось, спершись 
на педалі, втриматись за 
важелі. Кравченко вклю
чив переноску, оглянув 
моторну частину. Першим 
вибрався зовні Тайгіних. 
Гусениця! Вибух прийшов- 
ся на неї. Негайно ремон* 
тувати!

—- Давай, брате!
У сталевому панцирі, де 

ясі вони однаково могли 
не лише перемогти, а й 
згоріти, лейтенант не ко
ристувався словом «нака
зую». Але його «брат» в 
бою означало обов’язко-

Продовження. Поч. в га
зетах за 7, 9. 12 та 14 лю
того.

ву вимогу. І виконувалось 
негайно.

У перевірці танкіста на 
міцність велику роль відіграє 
кувалда. ІІІвторапудова. У 
танку їх дві. Розібравшись 
що до чого, кілька разів уда
рили по гусениці, щоб вики
нути п'шкоджекніі трак. І в 
цю мить — черга з автомата. 
Всі одночасно впали на зем
лю. Відкіля?

Тайгіних, лежачи, знову 
вдарив кувалдою. 1 знову — 
автоматна черга. Стріляли на 
звук.

— О, холера яка! —• вела- 
явся довгоногий Кнись і блис
нув очима. Він обережно за
ліз у танк і зразу ж повер
нувся з автоматом і сумкою з 
гранатами. Поповз у темноту.

— Дивись, до Варшави не 
дотягнеш! — голосно шепнув 
Кравчепко.

Майже п’ять років ми
нуло з того часу, як Кнись 
утік з окупованої Варша
ви, і з того часу було ду
же мало днів, у які б він 
її не пригадував. Співав 
пісні, розповідає про це 
красиве місто і казав, що 
лише тоді, коли поверне
ться у Варшаву, повірить, 
що є 
щастя.

Троє танкістів почекали 
хвилину, другу, і Тайгіних

уже почав сердитись на 
себе, що відпустив капра
ла одного. Пройшло ще 
п’ять хвилин. Далі 
було неможливо.

— Давай, брате, 
казав він Зернову 
на допомогу. І а
мить почулись два глухі

чекати

—- ва- 
ПОЗЗТИ 
цю ж

кий автомат і «фауст» 
Кнись. Витер піт, швидко 
розповів, ЯК підповз і 
швидко розправився з 
фаустником. Більше по
близу немає нікого, 
на діяти в повний 
навіть підсвічувати 
риком.

Мож- 
ріст і 
ліхта-

на світі правда і

СПОРТ

ВЖЕ СТАЛО традицією проводити матчеві зустрі
чі з гандболу між юнацькими командами Олек

сандрії і Кіровограда. Цього разу в залі заводу 
«Червона зірка» зустрілися юні вихованки дитячих 
спортивних шкіл — олександрійського міського від
ділу народної освіти та спортивного клубу «Зірка». 
7грн проходили у двох вікових категоріях — дівчата 
1958-1959 і 1960-1961 років народження. Загальний 
рахунок матчу 21:19 на користь «Зірки».

Не підвели своїх одноклубниць і їх молодші по
други. Вони також перемогли представниць гірничо-

І

Гітлерівці почали ними зни
щувати тинки.

— Ще раз прогавиш, — гні
вався Кравченко, — усі зго
римо. Не доберешся до тієї 
клятої Німеччини, а ми ЛіДи 
твоєї не знаємо, яка вона із 
себе.

— Фаусти, брат, —підтвер
див Тайгіних, — будь-яку 
броню пробивають.

Пообідали і повечеряли за 
одним разом близько півночі, 
знайшовши танкову роту. А в 
чотири був сніданок — мака
рони з м’ясом, гарячий чай. 
От молодці — кухарі, у та
кій обстановці нагодували га
рячим!..

Без кінця злітали в
бо ракети, прошивали по
вітря швидкострільні 
лемети, бухали гарматні 
постріли і вибухи, 
влаштувавшись 
ку під танком, 
шина: вона ще 
босховище.

Потім під'їхала і роз
горнулась у бойовий по
рядок батарея Скорохо
да. Не відомо звідки з’я
вився майор Астахов, Зно
ву заліз у танк, оглянув.

—• А казали, вас «фа
уст» спалив. Дивіться, жи
ти треба!

пе

вибухи. А за деякий час 
— тупотіння чобіт.

—• Пожендок в танко
вих військах! —• посміх
нувся Кнись.

Після бомбардування,— 
полегшено зітхнув Крав
ченко,

— То « — правда! —
кинув на землю німець-

Працювали по черзі. Ні 
хвилинки простою. Коли за 
півгодини все було готово, тут 
уже дав полю собі змоклий 
від натуги Кравченко: у псьо- 
му винен Зервов 
фаустника.

«Панцерфауст». 
Останнім часом 
чулись ці слова, 
та, на яку раніше ніхто не 
звсртаз особливої уваги, ста
ла наносити пошкодження.

прогаяв

« Фауст» 
все частіше 
Ручна раке-

ку-

їли, 
у окопчи- 
Чудо-ма- 

й за бом-

На світанку, коли готу
вались до нової атаки, по
бачили Лесю. Обличчя її 
потемніло, схудло. Вона, 
вибиваючись із сил, май
же припадаючи до землі, 
тягла і 
неного. 
Кравченко 
чив через 
поміг їм 
шеї. Ой, 
Зернову, коли той повер
нувся І взявся за важелі:

— Таких, як ти, у нас, на 
Кіровоградщині, кропи
вою — по голому тілу. 
Вона мене про тебе, ши
беника, питала. Як себе 
почуваєш після госпіталю, 
як твоє дорогоцінне здо
ров’ячко...

Не знав Кравченко, 
яким зусиллям стримав 
себе Зернов, побачивши у 
зорову щілину Лесю. Як 
потяглось до неї серце! 
Але ж — війна...

величезного пора- 
Залишивши танк, 

миттю виско- 
свій люк і до- 
дістатись тран- 
і перепало ж

(Далі буде),

З МІНІМАЛЬНИМ РАХУНКОМ
го міста, забивши у їх ворота 11 голів, а у свої про
пустили 10.

У переможців слід відзначити добру гру учениць 
дев’ятого класу СШ № ЗО — Тетяну Корень, Люд
милу Тараненко. їх подруг по команді дев’ятиклас
ницю із СШ № 4 — Олю Сидоренко та восьмиклас
ницю СШ № 24 Ірину Біленко,

V ___________ ______________________ПШПШЯ

стріальній основі», (Львів). 
15.30 — Прем’єра телевізійно
го документального ' фільму 
«Літо в Іщуні». (М). 16.30 — 
«Я — громадянин». (К). 16.55 
— «Зустрічний план — в дії»'; 
(Харків). 17.30 — «Молоді го.? 
лоск». Концерт. (Донецьк)., 
18.00 —• «День за днем». (КІЬ 
ровоград). 18.15 — «Зустріч
ний план Бєлгородської об
ласті — в дії». (М). 19.00 -» 
Інформаційна програма «Віс
ті». (К). 19.30 — Фільм-снск-
такль. о. Корійчук. «Пам’ять 
серця». (М). 21.00 — ГІрогра,- 
ма «Час». (М). 21.30 — Про
довження фільму-спектаклк) 
«Пам’ять серця». (М). 22.10-* 
Спортивна програма. Кольо
рове телебачення. (М). 23.50 
Новини. (М).

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.30- 
«Телевізійна школа механіза
тора*. (К). 9.00 — Програма 
передач. (М). 9.05 — Кольо
рове телебачення. Ранкова 
гімнастика. (М). 9.20 — Нови
ни. (М). 9.30 — Для школярів. 
«Будильник». (М), 10.00 —
аСлужу Радянському Союзу». 
(М). 11.00 — Для дітей. Теле
фільм. (М). 11.15 — «Розпові
ді про російських художни
ків». (М). 11.45 — «Музичний 
кіоск». (М). 12.15 — «Сільська 
година». (М). 13.15 — Худож
ній фільм «Злочин та кара». 
(М). 15.00 — Кольорове теле
бачення. Чемпіонат СРСР з 
хокею. «Спартак» — ЦСКА. 
(М). 16.30 — «Міжнародна
панорама». (М). 17.00 — Ко
льорове телебачення. «Клуб 
кіноподорожей». (М). 18.00 — 
Новини. (М). 18.15 — Кольоро
во телебачення. Програма 
мультфільмів. (М). 18.45 —
Музична програма «За ваши
ми проханнями». (М). 19.30 -• 
Кольорове телебачення. Пре
м'єра телевізійного докумен
тального фільму «Про друж
ній пізнт тов. Л. І. Брежнєва 
на Кубу». (М). 21.00 - Про
грама «Час».
Наші прем’єри. ----------
М. Гіленах — «Автографи ре
волюції». (К). Телевистава. В 
перерві —• вечірні новини.

на п’єдесталі
пошани

0 15 лютого виповнилося

В Донецькому Палаці 
спорту «.Шахтарі протягом 
чотирьох днів проходили 
змагання зі спортивної г(м- 
иастнпі) серед юних аван-

Іван Федоров, ше раз підтверджує 
стійві культурні зв’язки між Гсс:культурні зв'язки між Росією

Кіровоградці

.Тирà ж 59 7003Зам. № 13078,Індекс 01 197,

ПОНЕДІЛОК

(Херсон). 
кожному 
(Харків), 

програма. 
- Худож-

316050, ГСП, Кіровогрвд-50, ®уп, Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-43-35, відділу пропаганди, 
відділу листів 1 масової роботи —• 2-45-36, відділу він- 
«внояо-патріотичмого виховання то спорту —- 2-46-87,

Наша адреса і телефони

БК 060Э9.

гардівців на першість цен
тральної ради ДСТ «Аван
гард». Успішно на цьому 
турнірі виступили юнаки та 
дівчата Кіровоградшини. 
Наші гімнастки зайняли 
перше командне місце. Дру
гими були львів’яни Т на 
третьому — представниці 
Дніпропетровщини.

В останньому заліку деся
тикласниця Кіровоградської 
СШ № 24. майстер спорту 
СРСР Тетяна Калінічева бу
ла четвертою.

ПА ВОГНЕВОМУ РУБЕЖІ
ЧЕРВОНОЗОРІВЦІ

Двадцять команд колективів фізкультури цехів і відділів про
тягом двох днів у кіровоградському міському тирі ДТСААФ ве
ли боротьбу за першість з кульової стрільби у ювілейній спар
такіаді заводу «Червона зірка», присвяченої КЮ-річчю підприєм
ства. В особистому заліку чемпіоном спартакіади став інженер- 
хонструктор ремонтно-механічного цеху Геннадій Якубенко. Вій 
на дистанції 50 метрів вибив 93 очка із 100 можливих.

Переможцями в командному заліку вийшли по першій групі 
стрільці інструментальною цеху, а по другій — представники 
ремонтно-механічного цеху,

В. ТВЕРДОСТУП.

«ГІДНИЙ ПОДИВУ ДРУКОМ
400 років з початку книгодрукування на Україні

Цю подію важко переоцінити. Чотири 
віки тому сином російського народу бу
ла засіяна нива, яка вродила щедрим 
врожаєм. Те. що першодрукарем на Ук
раїні cran фундатор вітчизняного друку --------- п0_

І

Україною, символізує вічну єдність брат
ніх народів.

15 лютого 1574 року з львівської дру
карні вийшла перша друкована на Ук
раїні книга — славнозвісний «Апостол». 
Зовні він майже повністю повторював 
«Апостола», надрукованого Іваном Федо
рові! м у Москві близько десяти років до 
цього. У післямові до львівського видан
ня друкар вказував: «І обіцяв багзто 
хто з багатіїв І знаті, у котрих я просив 
допомоги, стаючи на коліна, припадаючи 
обличчям до землі, із сльозами... Але не 
випросив я допомоги, не вимолив СЛІЗ
НИМ плачем ні у кого із священних чи
нів... Лиш незнатні, малі цього езіту на
дали мені допомогу...»,

Ті, п руках кого були гроші і влада, 
ве поспішали допомагати першодрукаре
ві. Більше того, литовський гетьман 
Ходкевнч (у Його володіннях в Заблудо- 
ві Іван Федоров влаштував друкарню) 
наказав йому залишити улюблену спра
ву і займатись хліборобством. А от 
прості люди, — ремісники і кустарі, .«► 
зрозуміти важливість задуманого люди
ною, котра повсюдно користувалась на
родною повагою і любов’ю, і зібрали 
кошти на влаштування львівської дру
карні.

Чи були друкарні на Україні до Івана 
Федорова? Досі не. встановлено. На мо
гилі першодрукаря у Львові гшкарбувано 
слова: «...друкарь москвовнгнії, который 
своим тщанием друковане эанедбалбе 
обновил...». У окремих дослідників зга
дуються пересувні друкарні. Та справи 
не в цьому. Федорівський «Апостол» є 
найдавнішою друкованого на Україні 
книгою, що дійшла до нас.

Іван Федоров видрукував на Україні 
Книги восьми назв, серед яких і знаме
ните Острозька «Біблія* та »Буквар».

Він заклав багаті традиції кннгодруку 
ваняя, яке иарбднлось у дружбі росій
ського і українського народів зусиллям 
одного з найкращих скнів Москви.

Після Івана Федорова книгодрукуван
ня на Україні набуває широкого розвит
ку. В одному документі кінця XVI сто
ліття вказується зокрема, що нині «май
же кожен... заводить друкарню і друкує 
на свій кошт книги». Із стаціонарних 
друкарень виділяються ЛьпІР.ська, Уго- 
редька. Дерманська та ін. Невдовзі сла
ва чудових друкарів перейде до киян.

Протягом відноспо короткого часу 
безнменні майстри зуміли досягти орга
нічної сдності всіх елементів книги, і 
вже в середині XVII сторіччя українська 
книга досягла надзвпчайво високого різ
ня. Ось як оппсує київську друкарню 
один з мандрівників того часу:

«...Прекрасний, славний друкарський 
дім, який служить ній країні. З нього 
виходять псі їхні... книги, гідним подиву 
друком різного виду і кольору, а також 
малюнки па великих лнетах.., наукові 
дослідження та ін.».

ІІнкі з конвейєрів підприємств Украї
ни щоденно сходить півмільйона ек
земплярі,! книг. І сьогодиі ми получки 
звертаємось до зимового дня 1574 року, 
коли Іван Федоров взяв до рук перший 
віддрукований ним екземпляр «Апосто
ла». Український народ свято береже 
пам'ять про засновника російського І ук
раїнського книгодрукування. У Львопі 
Закладено камінь, не буде споруджено 
йому пам’ятник. Цього року відкриється 
і перший в країні музей книгодрукуван
ня та друкарської справи.

Б. КУМАНСЬКИЙ.

Нй фото: друкарський верстат кон
струкції Івана Федорова.

Фото В. ТССЛЯКА, 
(Фотохроніка РАТАУ).
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орган Кировоградского обкома 

Л КОМУ, г. Кировоград,

Друкарня їм. Г. М, ДИмвтрова 
обласного управління у справах видавництва, 

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

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.90
— Музична програма. (М). 
11.45 — Телефільм «Катерина 
Твердохліб». (Кіровоград).
16.30 — Нариси історії нашої
Батьківщини. (М). 17.00 —
«Мамина школа». (М). 17.30
— Для школярів, а Вогнище»'. 
(М). 18.00 — Телефільм. (*•»-
18.30 — Телефільм «Паотизан?
ською стежкою Гайдара», 
(Кіровоград). 19.00 — «Люби
телям балету», (М). 19.30 -і’
До Дня Радянської Армії ; 
Військово-Морського Флоту. 
(Ворошиловград). 20.30 — «В 
ім’я миру». (К), 20.45 — «На 
добраніч, діти!» (К). 21.00 Ч 
Програма «Час». (М). 21.30 
Художній фільм «Гравець», 
(К). 23.05 — Вечірні нови
ми. (К).

. л.ии — , . ._____
(М). 21.30 -10 ДВІД ЦЦ

і. В. Власов, І□ И!1!

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 
Механізоване формування 
стоти насаджень. (К). 9.35 
Райкова гімнастика. (К). 9.50
— Телефільм «Така довга,
довга дорога». (К). 11.00 — 
Кольорове телебачення. Для 
дітей, «Лелеченя та опуда
ло». Вистава Калінінського 
театру ляльок. (К). 12.00 —
«Екран переможців змаган
ня». (К). 12.15 — ФІльм-кон-
церт «Товариш цирк». (К). 
13.35 — Для школярів. «Ми
на маріпі». (Донецьк). 14.25 — 
Голубі широти. (Одеса). 15.00
— «Наш оркестр».
15.45 — «Резерв на 
робочому місці». 
10.20 — Спортивна 
(Запоріжжя). 17.20 
ній фільм «Адреса вашого до
му». (К). 19-00 — Кольорове
телебачення. Прем'єра телеві
зійного документального філь
му «Про візит тов. Л. ї. Бре
жнєва на Кубу». (М). 19.50 — 
Вісті. 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — «Слово 
про музику*., (М). .22.30 — Ко
льорове телебачення. С-_“ 
тнвна програма. (М). “
кінченії! — повний. (М).

гу-

Спор- 
По за-

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05- 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Ко.тьоро- 
ве телебачення. Програма 
мультфільмів. (М). 19.00 —
«Очевидне — неймовірне». 
(М). 11.00 — «Школа передо
вого досвіду». (К). 11.30 — 
Муз. антракт. (К). 11.35 — 
«Шкільний екран». Фізика 
для учнів 9-го класу. (К). 
12.10 — Кольорове телебачен
ня. Для дітей, . «Годинник з 
зозулею». (К). 15.05 — Тезе- 
вісті. (К)., 13.20 - «На інду-

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран? 
нова гімнастика. (М). 9.20 -о 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Клуб кіно- 
подорожей». (М). 10.30 — Тс- 
левісті. (К). 10.45 — В. Гу- 
баренко. «Дон Жуан». Виста
ва. (К). 15.30 — Кінопрогра» 
ма. (М). 10.00 - Поезія М. ІО. 
Лєрмонтова. Веде передачу 
письменник І. Андронников. 
(М). 16.45 — «Сибірські ве
летні». (М). 17.15 — «За на
кресленнями XXIV з’їзду 
КПРС». Тележурнал «Про
грес». (Кіровоград на Респуб
ліканське телебачення). 16.00 
— Новини. ЇМ). 18.15 — Ко
льорове телебачення. Для ді
тей. «Театр «Дзвіночок». (Ш-. 
18.30 — «Людина і закон*. 
(М). 19.00 — Інформаційна 
програма «Вісті». (К). 19.30 —• 
Художній фільм «17-й транс
атлантичний». (Мі. 21.00 
Програма «Час». (М). 21.30 —* 
Концерт. (М). 22.30 — Спор
тивна програма. (М). 23.20 — 
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.30-Т 
Фільм — дітям. «ПолонеЗ 
Огінського». (М). 11 .55 - ХУ» 
дожній фільм «Снігуронька», 
(Кіровоград). 17.15 — Для 
школярів. «Веселі старти») 
(М). 18.00 — Для дітей. «••ТеГ 
ремоп-світлячок». (Дніпро* 
петровсьн). 18.30 — Теж»
фільм. (Кіровоград). 18.45 
«Спеціалізація і концентрація 
сільськогосподарського ві|* 
робннцтва». (Харків). 19.00 -*> 
Кольорове телебачення. Конг 
Церт. (М). 19.30 — «Запорі»? 
жя — Лахті». Міжнародний 
турнір з важкої атлетики, 
(Запоріжжя). 20.20 — «ТелЄ,»
візійна школа механізатора». 
(К). 20.50 — «На добраніч, ДІЛ 
ти!» (К). Э1.00 — Програй 
«Час» (М). 21.30 — Художній 
фільм «Увійди у мій ДІМ»'» 
(К). 22.45 — Вечірні ноілґ« 
ЯП. (К).

За редактора Б. КУМАНСЬКИЙ-


	1813-1p
	1813-2p
	1813-3p
	1813-4p

