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Мов стремена натягнуті 
Пломеніють серця, 
Ми — із Павок Корчагіних, 
Що не мають кінця.
В нашу совість впресований 
Революцій набат,
Ми — з металу, ми — з подвигу, 
Ми — з вогню канонад, 
Вихованці ми партії, 
її вірні сини.
Слави подвигів варті ми 
Ветеранів війни.
Одностайно виконуєм 
Батьківщини наказ.
Ми — з завзяття невтомного 
На будовах у нас.
Наші груди — без спокою, 
Руки — вщент в мозолях.
У забої глибокому,
У цехах, на полях,
Близ вагранок мартеновських, 
Де пульсує метал,
Ми гартуєм по-ленінськи 
Трудовий п'єдестал.

Людмил«! САПІТОНОВА.

З НАМИ

Ударна трудова вахта 
завершилася 
номсомольсько- 
молодіжним суботнином 
на честь 7О-річчя 
М. Островського
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В СТРОЮ
ЄДИНІМ

Підтримавши ініціативу комсомоль
ців міст Шепетівки та Боярки, лопал 
11 тисяч юнаків і дівчат нашого райо
ну у суботу заступили на трудову кор- 
чагінську вахту, присвячену 70-річчюз 
дня народження Миколи Островського. 
Тільки на робочих місцях працювало 
4600 робітників та колгоспників. Біль
ше 6 тисяч школярів, студентів взяли 
участь у заготівлі зелених кормів та 
упорядковували вулиці міста І сіл. 
Кошти, зароблені під час суботникг — 
16 тисяч карбованців — перераховані 
у фонд п’ятирічки. \

В. ЛУГОВИЙ, 
інструктор Новоукраїнського 
райкому комсомолу.

Понад три тисячі юнаків 
і дівчат підприємств, кол
госпів району, ставши в 
суботу на корчагінську 
ударну вахту^ працювали 
на своїх робочих місцях. 
Учні шкіл, службовці до
помагали впорядковувати 
сквери і вулиці, заготов
ляти корми, збирали го
родину, фрукти. Комсо
мольські організації ра
йону перерахували у 
фонд п’ятирічки 3210 кар
бованців.

К. УМРИХІН, 
завідуючий відділом 
комсомольських ор
ганізацій Маловисків- 
ського райкому ком
сомолу.

КРОКИ ЕНТУЗІАЗМУ
Комсомольці та молодь на

шого району активно брали 
участь у республіканському 
корчагінсьхому суботнику. 
Ударно попрацювала молодь 
Ганворонського спецкар’єру. 
За зміну тут виконали план 
виробітку на 140 процентів. На 
підготовці та укладці асфаль
ту відзначилися комсомольці 
Василь Романенко, Юрій Мар
чук, Геннадій Степанов, Григо
рій Хмара,

Молодь тепловозоремонтного 
заводу брала приклад з ком- 
сомольців-токарів Вячеслава 
Островерчука та Сергія Костя- 
шока, які викликали один од

його на змагання. Сергій Кос- 
тянюк виконав змінне завдан
ня на 160 процентів і став пе
реможцем.

З ентузіазмом потрудилися 
комсомольці локомотивного 
депо. Зобов’язавшись зробити 
профілактику одному теплово
зу, вони виконали завдання на 
200 процентів. Очолював робо
ти заступник секретаря комсо
мольської організації Юрій 
Різник.

С. ПУСТОВОЙТ, 
завідуючий відділом ком
сомольських організацій 
Ганворонського райкому 
комсомолу.

ЗЕМЛЯК З ШЕПЕТІВКИ
«Тільки вперед, тільки на 

лінію вогню...». Цими словами 
закінчив свій виступ під час 

. зустрічі із комсомольцями Зна- 
мінського локомотивного депо 
посланець Шепетівської район
ної організації Анатолій Прий
мак. Зустріч ця відбулася на
передодні корчагіпського су- 
ботника І під час його прове
дення молодь підприємства 
працювала під таким девізом, 
трудилася па найвідповідаль
ніших ділянках виробництва. 
’їлени комсомольсько-молодіж
них бригад провели діііого дня 
62 великовагових поїзди, пере
везли понад план 7150 тонн 
народногосподарських ванта
жів. Періодичним ремонтом 
молоді виробничники цього ж

підпрнемства відремонтували 
один електровоз.

А всього на корчагіпський 
суботник вийшло 9800 юнаків 
і дівчат. 2820 з них працювали 
на своїх робочих місцях, близь
ко 1000 допомагали трудівни
кам сільського господарства 
збирати урожай цукрових бу
ряків, соняшника, кукурудзи, 
заготовляти корми для громад
ського тваринниці ва. Учні шкіл 
міста та району зібрали 12 
тонн макулатури. 110 тонн ме
талолому.

О. ШЕВЧЕНКО, 
завідуючий відділом ком
сомольських організацій 
«Знам’янського міськкому 
комсомолу.

КОМУНІЗМУ
Основним змістом, політич

ного і економічного навчання 
повинно стати глибоке вивчен
ня марксистсько-ленінської 
теорії в тісному зв’язку з прак-

ШКОЛА

ІДЕЙНОГО
ГАРТУ

та ПРИВІТАННІ ЦК КПРС, б 
промові товариша Л. І. 

Брежнєва на XVII з’їзді ВЛКСМ 
7а б резолюції комсомольсько
го з’їзду перед комсомоль
ськими організаціями постав
лено нові відповідальні зав
дання по дальшому поліпшен
ню загальноосвітнього та еко
номічного навчання молоді,
формуванню в юнаків і дівчат ’і 
комуністичної переконаності, 
класової свідомості, неприми
ренності до буржуазної ідео
логії.

В новому навчальному році 
в мережі комсомольської по
літосвіти комітетам комсомолу 
необхідно в першу чергу взя
ти активну участь у втіленні 1 
рішень партії та уряду в роз
питку народної освіти, здійс
нювати конкретну допомогу Б 
завершенні переходу до за
гальної середньої освіти. Го
ловне зараз в системі комсо
мольської політосвіти — рішу
че підвищити її якість, перед
усім ідейно-теоретичний 
вень занять, поліпшити 
мостійну роботу слухачів.

В. ПЕТРАКОВ, 
секретар обкому комсомолу.

тикою комуністичного будів
ництва, сучасної економічної 
політики КПРС, документів 
XXIV з'їзду партії, Пленумів 
ЦК КПРС. Особливу увагу на
дати вивченню праць Генераль
ного секретаря ЦК КПРС това-

політичної
освіти

Л. І. Брежнєва та мате-риша 
ріалів XVII з'їзду ВЛКСМ.

На початок 1974—1975 на
вчального року всіма формами 
загальноосвітнього і політично
го навчання буде охоплено 
близько 88 тисяч осіб працюю
чої молоді, із них — понад 66 
тисяч членів ВЛКСМ. До на
вчання в політичних гуртках і 
політичних семінарах залучено 
38 452 молодих виробничників, 
в тому числі 33 062 членів 
ВЛКСМ, В мережі партійної по
літосвіти буде навчатися 7284 
молодих людей.

Збільшилася кількість гурт
ків «Біографія В. І, Леніна», 
«Молоді про партію», «Основи 
комуністичної моралі». «Осно
ви економічних знань», «Осно
ви правових знань» та інші 
гуртки і семінари, число яких 
в порівнянні з минулим на
вчальним роком значно збіль
шилося, Понад 1400 слухачів 
теоретичних семінарів з акту
альних питань марксистсько- 
ленінської теорії будуть би-

(Закінчення на 2-й стор.).

ЦУКОР
ПІШОВ

уда РНО ПРАЦЮВАВ СУБОТНИКУ
МАШИЖСТ-КРЛН1ВНИК ШЛЯХОВОЇ МА
ШИНИ ЗНАМ’ЯНСЬКОГО ВІДДІЛКУ ОДЕ
СЬКО-КИШИНІВСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ КОМ
СОМОЛЕЦЬ АНАТОЛИ! ПЕТУШКОВ. В 
ЦЕП ДЕНЬ ВІН ВИКОНАВ ДЕННУ НОРМУ 
НА 150 ПРОЦЕНТІВ.

НА ФОТО: АІ1АТОЛІП ПЕТУШКОВ.
Фото Б. БІТОХІНА.

ИСапьківський 
іЛ цукрозавод 

Будова 
^ОНОЛЬ-

Півроку читачі нашої газети мали змогу постійно 
слідкувати за реконструкцією Сальківського цукро
вого заводу, яка ще навесні оголошена ударною 
комсомольською будовою області. Визначені були 
терміни часу і обсяг робіт для луску першої черги 
відтвореного підприємства, яке виросте більше, 
аніж удвічі.

А нині вже позаду лишилась перебудова великої 
частини важливого об’єкту, і ми вітаємо всіх трудів
ників, які працювали в Сальково, не покладаючи рук, 
зі знаменною подією

Коли ми по телефону шукали начальника штабу 
ударної комсомольської І, до речі, члена корпункту 
«Молодого комунара» на будові Зою Самбір, нам 
передали радісну звістку: державна комісія підписа
ла акт про здачу в експлуатацію першої черги під
приємства. Це цілий комплекс нових' споруд, ряд 
важливих вузлів цукрозаводу на суму капіталовкла
день понад два мільйони карбованців.

І, зрозуміло ж найперша дяка за ударну працю 
останніх місяців була висловлена будівельникам, 
монтажникам, — всім, хто приїхав сюди за покликом 
романтичної струни в серці і тепер з честю може 
сказати: «Це — наш завод!».

А. МИХАЙЛІВ.
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«Духовний світ радянських людей 
грунтується на міцному фундаменті на
шого революційного вчення. Формувати 
погляди — значить давати переконливі 
відповіді на питання, які хвилюють мо-’ 
ЛОДу ЛЮДИНу». (З виступу тов. Л. І. Брежнєва 

на XVII з’їзді ВЛКСМ).

вчитися

на

ОСНОВА

вимагають 
організація 
обговорен- 
наступпий

(зліва на- 
МАКОГОІІ.

т о: 
М.

Кожен день багатий на 
події. Новини, які сталися 
в світі, в нашій країні — 
такі теми чергової політ- 
інформації на Гайворон- 
ському тепловозоремонт- 
ному заводі. Є про що по
говорити слухачам гуртків 
системи політосвіти перед 
початком нового навчаль
ного року. Тут і виробничі 
питання, які 
вирішення, і 
робочого дня, І 
ня планів 
місяць.

На ф о 
право): Є.
М. Б. КАРПОВ, Д. І. КА
ЛЕНИИ, М. А, КОНСТАН
ТИНОВ, І. П. КАЛЕННК. 
А. Є. БРОСТИЛОВ, П. В. 
ПОЛЯКОВ обговорюють 
плани проведення політіи- 
формацій в жовтні.

Фото
В. НЕГРЕБЕЦЬКОГО.

к

ОБОВ'ЯЗОК КОЖНОГО
Питання економічної 

освіти молоді розглядає
ться на сучасному етапі 
нашою партією і урядом 
як невіддільна частина 
формування правильного 
наукового світогляду мо
лодого покоління. Голов
не, чим я керуюся у своїй 
роботі як пропагандист 
гуртка «Школа економіч
них знань», це, передусім, 
якомога ясніше і повніше 
розкриття питань 
мічного 
країни 
економічної політики 
шої партії. Але 
заняття гуртка 
роз яснення 
принципів 
законів 
жаю за 
Х'Д до 
справи.

Важливо навчати молодих 
пиробиичігиків цінувати кожну 
робочу хвилину, по-господар
ському ставитись до устатку
вання, інструменту, матеріа
лів, дбати па підприємствах і 
в колгоспах про дотримання 
високої трудової дисципліни. 
Тобто, пропаганда економіч
них .знань повніша вестися в 
якнайтіснішому зв'язку з ви
робничим життям, з практи
кою комуністичного будів
ництва. Тільки при такій умо
ві вона буде переконливою та 
дійовою і добре засвоювати
меться кожним юнаком і дів
чиною.

Виховання високої куль
тури виробництва і актив
не залучення молоді до 
технічної творчості стали 
нині одним із найголовні
ших напрямків пропаган
дистської роботи. Та, щоб 
досягнути бажаного, ми 
повинні допомогти моло
дим виробничникам навчи
тись застосовувати набуті 
економічні знання в своїй 
праці. Для цього, на мою 
думку, варто, готуючись 
до занять, добирати, як 
ілюстрації до тієї чи іншої 
теми, живі приклади.

II. ВЕРБОЛОЗ, 
пропагандист гуртка 
«Школа економічних 
знань» Знам'мнсько- 
го відділку Одесько- 
Кишинівської заліз
ниці.

УСПІХ у

(Закінчення).
вчати проблеми «XXIV з їзд 
КПРС про основні питання еко
номічної політики партії на су
часному етапі», «Будівництво 
комунізму 1 формування нової 
людини», «Створення СРСР 
торжество ленінської націо
нальної політики» та інші.

ШКОЛА
ІДЕЙНОГО
ГАРТУ

еконо- 
розвитку нашої 

та роз’яснення 
на- 

зводити 
лише до 
основних 

і економічних 
соціалізму вва- 

неесрективний під- 
такої серйозної

В кожному із цехів нашого заво
ду трудяться юнаки і дівчата. їхні 
виробничі показники великою мі
рою залежать від того, як постав
лена в комсомольських організа
ціях і, загалом, серед молоді під
приємства виховна робота та політ- 
ііавчання.

Сьогодні починається новий на
вчальний рік в мережі комсомоль
ської політосвіти. Сумлінне став-*

леїшя до роботи, підвищення свого 
фахового рівня, оволодіння суміж
ними професіями — ось па що на
цілює себе кожен із слухачів нашо
го гуртка. А вивчення провідних 
документів сучасності, зміцнення у 
своєму виробничому колективі 
принципів комуністичної моралі — 
це те. без чого піхто з нас, молодих, 
не досягне бажаної мети. Тож за 
навчання, дорогі друзі.

І. ЖЕРЕБЧЕІІКО, 
слюсар ремонтно-механічного 
цеху заводу «Червона зірка», 
слухач гуртка «Основи кому
ністичної моралі».

Завдяки постійним турботам 
партійних організацій і кабіне
тів політосвіти продовжує по
ліпшуватись якісний склад про
пагандистів. Ідейними настав
никами молоді рекомендовано 
спеціалістів народного госпо
дарства, педагогів, радянських 
керівників, котрі мають хоро
шу теоретичну підготовку, 
здібності організовувати твор
че вивчення марксизму-лені- 
нізму. 91,6 процента керівників 
гуртків і семінарів становлять 
члени і кандидати в члени 
КПРС, 82,2 процента мають ви
щу і незакінчену вищу освіту. 
Стабілізується склад пропаган
дистських кадрів: 726 пропа
гандистів мають досвід роботи 
з молоддю більше 3 років.

Напередодні нового навчаль
ного року комітети комсомолу 
надали великої уваги участі 
комсомольців у Ленінському 
заліку «Рішення XXIV з’їзду 
КПРС — в життя», конкретиза-

ції, переглядові й доробці осо
бистих комплексних планіз 
«Вчитися комунізму». У ВСІХ 
комсомольських організаціях 
пройшли збори по підбиттю 
підсумків минулого навчально
го року і обговоренню зав
дань на наступний рік. На збо
рах аналізувались недоліки, 
накреслювались шляхи їх усу
нення. Понад 3 тисячі пропа
гандистів і найбільш підготов
лених слухачів гуртків і семі
нарів вели масово-політичну 
роботу серед трудящих облас
ті в літній період, особливо під 
час жнив.

Комітети комсомолу прове
ли велику роботу по дальшому 
зміцненню навчально-методич
ної бази політосвіти молоді. 
Переглянуто й утверджено 
склад 25 методичних рад, в 
яких будуть працювати понад 
200 партійних і комсомоль
ських працівників, методистів, 
бібліотекарів, організаторів 
лекційної пропаганди.

Підсумки комплектування 
гуртків і семінарів обговорено 
на зборах первинних комсо
мольських організацій, на засі
даннях комітетів комсомолу. 
Склад пропагандистських кад
рів затверджено на засіданнях 
бюро міськкомів та райкомів 
ЛКСМ України.

Проведена робота дає впев
неність, що новий навчальний 
рік в системі комсомольської 
політосвіти пройде на високо
му організаційно-політичному 
рівні, буде сприяти поліпшен
ню політичного загартування 
комсомольців і молоді. Хо
четься побажати нових творчих 
успіхів пропагандистам, юна
кам і дівчатам у виконанні ве
личних накреслень XXIV з’їзду 
КПРС та XVII з’їзду ВЛКСМ.

ПАНАС Антонович Палєєв — учитель. Але 
свято початку навчального року він ось 

уже вп'яте відзначає два рази на рік. Пер
ший раз — 1 вересня, разом з учнями Ново- 
української восьмирічної школи № 2, де 
працює директором, а вдруге — у жовтні, 
коли розпочинається новий навчальний рік 
у мережі комсомольської політосвіти.

На скронях Панаса Антоновича, у хвилястому 
темному волоссі уже злегка прохопилася сивина, 
але ясні очі його ще таять у собі таку бадьорість 
і юнацьку енергію, яким і дехто з молодих по
заздрив би. Він уже понад п'ятнадцять років ве
де серед населення активну пропагандистську ро
боту, незважаючи на велику педагогічну діяль
ність, котрій присвятив усе своє житія. Тож зро
зуміло, чому кожен рік з початком навчання у 
школі та в системі політосвіти Панас Антонович — 
подвійно святковий І заклопотаний. Як сівач на
весні, що заполонений думами і турботами. На
скільки багатими будуть сходи? Як щедро заро
дить нива?».

Пригадується, як по закінченні Одеського уні
верситету, вчителюючи на Житомирщині, уперше 
вийшов на люди з лекцією. І хоч сумнів — чи 
знайде його слово щирий відгук у серці простого 
трудівника — давно вже розвіявся, хвилювання 
від перших виступів перед населенням — у па
м'ятку ще й подосі. Цс, певне, тому, що пропа
гандистська діяльність стала для Панаса Антоно
вича не постійно виконуваним громадським дору
ченням, а другою професією за покликанням ду
ші, необхідністю і суттю його багатого на хороші 
спрапи життя.

— Щоб слово дійшло до серця і розуму 
людини, — говорить він, — треба ного від
точувати довго й сумлінно, як карбівничий 
філігранний витвір. Та, порівнюючії роботу 
над словом навіть із найскладнішим руко- 
меслом, ми не повинні забувати про великі 
секрети впливу па свідомість. Як досягнути 
того, іцоб твій виступ не залишив молодь 
байдужою? Як добитися лише відмінної 
успішності усіх слухачів гуртка комсомоль
ської ПОЛІТОСВІТИ?

Цим питанням Панас Антонович Палєєв присвя
тив не один рік. Двадцять шість юнаків і дівчат 
з гуртка «Основи комуністичної моралі», що дів 
п колгоспі «Дружба» і роботою «його керує вчи-

комСОМОЛ ЬС.ЬК И Й П РО П А ГА нд Ист
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тель, стали для нього колективом, за кожного з 
членів котрого пропагандист відчівае відповідаль
ність і як керівник занять, і як педагог, і як стар
шин товариш, порадник.

Панас Антонович добився того, щоб кожен із 
слухачів здобув середню освіту. Частина молоді 
уже завоювала в соціалістичному змаганні звання 
ударників комуністичної праці, а решта юнаків і 
дівчат — бореться за це високе звання.

За прикладом московських пропагандис
тів товариш Палєєв приготував па повий 
навчальний рік свій індивідуальний плай 
політзаиять. Розроблений по-творчому, з 
урахуванням рівня громадсько-політичної 
підготовки кожного із слухачів гуртка, вій 
передбачає ряд їхніх цікавих самостійних 
запять і виступів. А це, безперечно, переду
ватиме швидшому зростанню політосвіти 
молоді, розвитку їх особистих агітаторських 
здібностей, вмінню використовувати набуті 
знання і досвід в громадській роботі.

Позаторік, за активну пропагандистську діяль
ність Панаса Антоновича нагородили грамотами 
обкому та райкому ЛКСМУ, минулого року — 
Почесною грамотою Центрального Комітету ЛКСМ 
України. А цього року успішну роботу пропаган
диста було відзначено Почесною грамотою Цент
рального Комітету ВЛКСМ.

Віддаючи всі свої сили ії організаторські 
здібності справі виховання молодих будів
ників комунізму, Панас Антонович Палєєв 
іде сьогодні в перших шеренгах тих, хто до
носить до трудящих мас мудру політику і 
найважливіші рішення нашої Комуністич
ної партії і Радянського уряду.

ГІ. КУЦЕНКО, 
спецкор «Молодою комунара». п. А. ПАЛЄЄВ.

Фото В. КОВПАКА.
--- ----------------- ----------он

ГОЛОВНА 
ТЕНДЕНЦІЯ— 
РОЗРЯДКА

На XXIX сесії Генеральної Асамблеї 
ООН у Нью-Йорку триває загальнополі
тична дискусія з найважливіших міжна
родних проблем. Представники різних 
держаз — а ООН тепер І38 членів — . 
висловлюються про заходи, які, на їх 
думку, потрібні для зміцнення миру і 
безпеки.

Найбільший інтерес викликав виступ 
глави радянської делегації члена Політ-

бюро ЦК КПРС, міністра закордонних 
справ СРСР А. А. Громико. Він говорив 
про важливі досягнення Радянського 
Союзу по втіленню в життя Програми 
миру, прийнятої XXIV з’їздом КПРС. Ра
дянський представник обгрунтував нову 
ініціативу СРСР — пропозицію про те, 
щоб держави уклали міжнародну кон
венцію, яка б забороняла вплив на при
родне середовища і клімат у воєнних та

інших цілях, несумісних з інтересами га
рантування міжнародної безпеки, доб
робуту і здоров'я людей. ;

Радянський Союз загострив в ООП увагу па 
першочергових міжнародних завданнях. До 
них пій відносить врегулювання на Кіпрі. 

Спроби воєнного блоку НАТО по-своєму роз
в’язати цю проблему завели Ті у безвихідь. 
Треба припинити насильство над цією краї
ною та іі народом. Необхідно скликати пред
ставницьку міжнародну конференцію по Кіпру 
п рамках ООН. Для розв'язання питань вста
новлення справедливого і міцного миру на 
Близькому Сході треба терміново відновити 
роботу Женевської мирної конференції. Палі 
іш. думку СРСР, необхідно заверши ги в ко
роткі строки параду з питань безпеки і співро
бітництва в Європі прийняттям на найвищому 
ріаїн рішень, які забезпечуватимуть мирне 
майбутнє європейського континенту.

Широку підтримку в ході дискусії зустріча
ють пропозиції, в. той, або інший час висунуті

Радянським Союзом. Ідею скликання всесвіт
ньої конференції по роззброєнню підтримані 
Франція, Греція і ряд інших країн. На під
тримку нової радянської ініціативи - про за
борону воєнного впливу на навколишнє се
редовище — висловився представник Фінлян
дії. Державний секретар США Кіссінджер на
звав найбільш першочерговим завданням до
сягнення контролю над ядерними озброєння
ми. Разом з Радянським Союзом, сказав ти. 
ми прагнемо домовитися про нові кількісні і 
якісні обмеження стратегічних озброєнь. Од
ночасно представник США з тривогою говорив 

ро кризовий стан економіки капіталістичних 
країн.

Дискусія в ООН підтверджує: в між
народних відносинах панує розрядка 
напруженості, прагнення до неї не слаб
шає.

І. ОРЛОВ, 
оглядач, ТАРС..
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II а з н і м к у: під час мітингу на хуторі Надія. Виступає 
А. М. ХОРУНЖИЙ. Фото В. КОВПАКА.

УРОЧИСТЕ ЗАВЕРШЕННЯ

• ДЕ, КОМУ 1 ЯК МОЖНА СТАНІ ПІЛОТОМ чи 
ШТУРМАНОМ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ? ЧИ МОЖУТЬ 
БУТИ ДІВЧАТА КЕРІВНИКАМИ ПОЛЬОТІВ? ДЕ ВЧА
ТЬСЯ НА СТЮАРДЕС? ТАКІ ТА ПОДІБНІ ЗАПИТАН
НЯ ДОСИТЬ ЧАСТО ПРИНОСИТЬ РЕДАКЦІЙНА 
ПОШТА ВІД НАШИХ ЮНИХ ЧИТАЧІВ.

Великою подією в житті обласною центру стало закриття 
тижня театрального мистецтва, яке відбулося 29 жовтня. 
Йото учасники поклали квіти до пам’ятників В. І. Леніну, 
С. М. Кірову. На невеликому мітингу, що проходив на цент
ральній площі міста, вітали самодіяльних митців гірничої 
Олександри, які приїхали до Кіровограда з творчим звітом.

Сотні людей прибули цього дня на хутір Надію. Тут, на 
священній землі, де жили і творили корифеї українського 
теагру, відбулася розмова про шляхи ного дальшого розпит
ку в нашій області. Перед присутніми виступили начальник 
обласного управління культури 1. В. Цигульськнн. завідую
чий Нопоукраїнськнм районним відділом культури В. С. Ми
ронов. слюсар Кіровоградського заводу тракторних гідро
агрегатів А. Н. Травннський, головний режисер Кіровоград
ського музично-драматичного театру імені М. Л. Кропив- 
ннцького І. В. Казнадій. З вітанням до кіровоградців звер
нувся відомий український письменник, редактор газети «Лі
тературна Україна» А. М. Хорунжий. До погруддя І. К. То- 
білевича лягають осінні квіти.

Євген ЖЕЛЄЗІІЯКОВ.

з нових
ПОЕЗІЙ

Повернувся з Польщі самодіяль
ний народний ансамбль пісні і тан- 

і цю «Весна» Кіровоградського Па
лацу культури імені Компанійця. Як 
ми вже повідомляли, його учасники 
брали участь у міжнародному фес
тивалі фольклорних ансамблів, що 
проходив у місті Зелена Гура, та 
святкуванні 30-річчя газети «Три
буна люду». Кіровоградці зуміли 
донести до польських глядачів ча- 
рівність українського народного 
мистецтва. Свідчення цьому — при
зи, грамоти, сувеніри, а найголов
ніше щира прихильність, яку по
стійно зустрічали наші земляки у 
багатьох воєводствах братньої 
Польщі.

На знімку: учасники ансамблю 
2} Кіровоградському- аеропорту.

КОМСОМОЛЬСЬКА
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.-с МОЯ БАТЬКІВЩИНА • • •
Любов до 

межа, то де
Нелегко відповісти на подібні запитання. Відповідати дове

деться перед допитливими очима вихованців, які уважно ди
витимуться на тебе і чекатимуть розповіді про найсвятіше — 
батьківщину.

І не дивно, що вже тепер ти, юний друже, майбутній чи мо
лодий учителю, шукаєш перших слів для свого першого уро
ку. Хочеться, щоб запали вони до дитячих сердець глибоко, 
стали добрим' початком їх життєвого шляху. Звичайно, ти 
знайдеш такі слова. Але можливо тобі стануть корисними 
думки моїх учнів, студентів 4-го курсу філологічного факуль
тету Кіровоградського педагогічного інституту. Великою лю
бов’ю, безмежною повагою і щирим захопленням здобутками 

' і досягненнями Вітчизни пронизані їх твори на тему: «З чого 
починається Батьківщина?».

«Батьківщина... Це слово дороге кожній людині. Моя Бать
ківщина — колиска Жовтня. Земля, котра вигодувала і вирос
тила героїв Великої Вітчизняної війни... Моя Батьківщина — 
це безмежжя полів і блакить рік, краса міст і сіл, потужні за
води і фабрики», — так пише Зіиа Дубова.

«Наша Батьківщина — завжди щось нове, незвичайне. Краї
на Великого Жовтня відкрила нову еру людства. Наш парод 
увільнив Європу від фашизму. Свіг був у захопленні від под
вигу Юрія Ґаааріна. Сьогодні народи світу дивляться на нашу 
батьківщину як на оплот миру», — міркує Валя Аіітопушкіша.

А ось думка Люби Блохіної: «Слова — «Батьківщина» і 
«мама» найближчі серцю кожного...-Я думаю, що Батьківщина 
починається з материнської ласки, з дому, де ти народився...».

«Мені здається. Батьківщина не може з чогось починатись. 
Вітчизна — паш світогляд» — каже Таня Демченко.

. «З чого псчппається Батьківщина? Важко навіть відповісти. 
Найглибше я відчув це. коли перед шеренгою своїх друзів, я, 
молодий солдат, голосно чеканив кожне слово езященої клят- 
вн-присяги —думка Віктора Петрова.

А хіба власний досвід Євгенії Малйшевої менш значний? 
«Коли ми ло.ма, на Батьківщині, то іноді не помічаємо, не зав
жди розуміємо, яка одинока людина без Батьківщини... Ми 
їхали по туристських путівках в Німеччину і Польщу. Пас че
кали цікаві екскурсії по містах, музеях, історичних місцях. Але 
найбільше запам'яталось інше.

Варшава. Красиве місто. Нас тепло зустрічала польська мо
лодь. Колн зазвучала пісня про Батьківщину, і о всі обличчя 

■ зпазу стали серйознішими. Зрозуміло — кожен думав про 
Батьківщину. Я ж побачила — сонячну Білорусію і Росію, ши
рокі простори України, рідне селище, де я народилась і ви
росла.

«Вже три роки минуло з тих пір, як я залишила рідне село 
Та це ненадовго. Я хочу повернутися туди, де в мене посели
лась віра в людей. З мого села для мене починається Вітчиз
на», — пише ОлЯ Закринична.
, І, звичайно, важко не погодитись з Володею Ганжею, коли він 
пише: < Можливо з того дня, коли кожен з нас осмислено по
дивився на сбіт/коли вперше відчув відповідальність за свої 
вчинки, для пас почалася Вітчизна».

Ось і познайомився ти з думками своїх старших друзів, аи- 
чайно, не обов'язково перший урок розпочнеться з таких слів. 
Але щиру любов до Вітчизни, їі прекрасних людей еони про 
несуть крізь кожен свій урок.

Перші слова про Батьківщину... Хай будуть вони наищиріши- 
ми, найтеппішими, бо їх слухатимуть і вбиратимуть ті, кому 
завтра хліб косити, людей лікувати, до верстатів

виконуіочим обов'язки професора Кіровоградською 
педінституту.

Вітчизни. З чого вона починається? Якщо є у неї 
вона? І взагалі, чим це почуття вимірюється?

Відповіді на деякі листи 
ми вже дали. Зокрема, и 
Словнику професій ми роз
повіли про професію стю
ардеси. («МК» № 46 від 16 
квітня 1974 р.). Але оскіль
ки потік листів на цю те
му не припиняється, ми 
ще раз коротко нагадує
мо: стюардес готують на 
спеціальних курсах при 
великих аеропортах, як то 
в Москві, Ленінграді, Киє
ві. За довідками про час і 
можливості набору на них 
жителям нашої області 
слід звертатися у відділ 
кадрів Кіровоградського 
аеропорту.

ТИМ,

літератури (твір) проводя- 
мами, затвердженими Мі
ться відповідно з програ- 
ністсрством вищої та се
редньої освіти СРСР. Як 
що з цих предметів абіту
рієнт має похвальну гра
моту за особливі успіхи 
при їх вивченні, він звіль
няється під складання 
вступних екзаменів. Оцін
ка по цьому предмету 
включається в загальну 
кількість балів вступника. 
Без вступних екзаменів в 
міру подач заяп зарахо
вуються тільки нагород
жені но закінченні серед
ньої школи золотою чи

Комсомоле, встають заграви 
На світанні нового дня...
Чуєш, сурми дзвінкі заграли:
— На коняі! На коня! На коня... 
Комсомоле, життя нестримне, 
Уперед, до високих меті
Нам дороги — не поле рівне, 
А тернисті, круті — вперед. 
Уперед, уперед — рядами, 
Як в двадцятий далекий рік. 
Володимир Ілліч. Ви з намиї 
Півстоліття, і вже — навік. 
Уперед, уперед — до бою 
В сорок першім ішли отак.
Нас Корчагін веде: «За мною!» 
В сотні тисяч атак, атак...
Уперед, уперед — крізь роки, 
Цілина, Ангара, Тайшет...
Коли в тебе нестримні кроки, 
В Батьківщини — невпинний злет. 
Кличе батьківське сиве поле, 
І Байкало-Амурська даль...
О, моя комсомольська доле, 
Ти гартуєш і нині сталь.
І щоденно встають заграви 
На світанні нового дня...
Чуєш, сурми ізнов заграли:
— На коня! На коня! На коняі

* * *

ХТО МРІЄ
ПРО НЕБО____

Пілотів і штурманів го
тують льотні, льотио- 
ні гурманські та льотно- 
технічні училища. Для на
вчання з цих спеціальнос
тей орнймають ТІЛЬКИ 
ОСІБ ЧОЛОВІЧОЇ СТАТІ 
ВІКОМ ВІД 17 ДО 22 РО
КІВ, ЯКІ МАЮТЬ СЕ- 
МЇДІІЮ ОСВІТУ 1 ПРИ
ДАТНІ ЗА СТАНОМ ЗДО
РОВ'Я ДО ЛЬОТНОЇ РО
БОТИ. Строк навчання па 
пілота — 2 роки 10 місяців, 
па штурманів — 2 роки 
6 місяців.

Два з половиною роки 
навчаються диспетчери по 
управлінню повітряним ру
хом у льотно-штурмап- 
ських та льотно-технічних 
училищах цивільної авіа
ції. Цією спеціальністю 
можуть оволодіти ТІЛЬКИ 
ОСОБИ ЧОЛОВІЧОЇ СТА
ТІ ВІКОМ ВІД 17 ДО 25 
РОКІВ, З СЕРЕДНЬОЮ 
ОСВІТОЮ. ЗДОРОВ'Я 
яких ДОЗВОЛЯЄ ВИКО
НУВАТИ ПОЛЬОТИ. Та
кі ж основні вимоги для 
вступників у авіатехнічні 
училища.

Нагадаємо деякі особ
ливості прийому в ні за
клади. До вступних екза
менів допускаються тільки 
ті, хто відповідає всім ви
могам прийому, визнаний 
медичною комісією при
датним для навчання по 
обраній професії, здав у 
прийомну комісію необхід
ні документи. Від осіб, 
які закінчили вищі А се
редні спеціальні навчальні 
заклади, заяви не прий
маються. Не приймаються 
також заяви і документи 
в училища від осіб, «її 
служать в Радянській Ар
мії.

Вступні екзамени на ста
ціонар 9 математики (ус- 
но) та російської мови і

срібпою медаллю та офі
цери, прапорщики іі міч

мани Збройних Сил СРСР. 
військ ; органів Комітету 
державної безпеки при 
Раді Міністрів СРСР і 
Л1ВС СРСР, які звільнені 
з військової служби в за
пас за станом здоров'я, 
віком чи скороченням 
штатів (протягом двох ро
ків після звільнення) <ірн 
пред'явленні посвідчення 
встановленого зразка за 
підписом командира (пе
чальніша) військової чис
тини на право отримання 
пільг і переваг.

Нагадаємо кілька адрес 
училищ цивільної авіації. 
ЛЬОТНІ УЧИЛИЩА: Са- 
совськс — м. Сасово Ря
занської області; Кремен
чуцьке — м. Кременчук, 
Полтавської області (готує 
пілотів літаків та верто
льотів). ЛЬОТНО-ТЕХ
НІЧНІ УЧИЛИЩА: Ризь
ке — м. Рига, вул. Піло
тів І. АВІАТЕХНІЧНІ 
УЧИЛИЩА: Єгорівське — 
м. Єгорівськ Московської 
області, Слав'яіісі-ке — 
м. Слав'яисі.к, Донецької 
області. Ленінградсько — 
м. Ленінград, Литсйиий 
проспект, 48. Криворізьке— 
м. Кривий Ріг. Дніпропет
ровської області, Риль- 
ське — м. Рильськ Кур
ської області.

ШТУРМАНІВ ЦИВІЛЬ
НОЇ АВІАЦІЇ І ДИСПЕТ
ЧЕРІВ ПО УПРАВЛІН
НЮ ПОВІТРЯНИМ РУ
ХОМ ЛІТАКІВ ГОТУЄ 
КІРОВОГРАДСЬКЕ льот- 
н о - ні т у рм а н сь к е у ч I; - 
ЛИ ЩЕ.

Вступні екзамени — з 
10 липня по 0 серпня, за
рахування абітурієнтів 
проводиться рішенням при
йомних комісій після за
кінчення екзаменів в пе
ріод з 7 іщ 10 серпня.

Співала дівчина в саду, 
І стиглі яблука зривала. 
Ясна усмішка молоду 
її, щасливу осявала.
Співала дівчина в саду
І стиглі яблука зривала. 
Липневе сонце з вишини 
Лило проміння бурштинове» 
На сад родючий, на лани, 
В рубіноцвіття малинове 
Липневе сонце з вишини 
Лило проміння бурштинове. 
Ну як тут мимо я пройду!?
Краса ота причарувала!.. 
Співала дівчина в саду 
І стиглі яблука зривала...* * •

Нахилю па вольній волі
До кринипі я вуста...

В. СОСЮРА.
Нахилив на вольній волі 
До криниці я вуста.
Бачу, бачу: в нашім полі 
Достигають вже жита. 
Достигають... Як і треба... 
Ой ти ниво золота!
Наді мною — неба-неба, 
А кругом — жита, жита.
Ниву шовком вистилають,
І від щастя я росту... 
Вітри вільні налітають, 
Гонять хвилю золоту.
Хвиля та крізь серце грає, 
Плине ген — у далі сині...
І над степом наростає 
Пісня слави Батьківщині.

ПЕРЕСТОРОГА
Обертаючи ручку настройки радіоприймача, час під 

часу наштовхуємось в ефірі на всілякі «голоси», що 
аж сичать під злості до нашої країни.

На хвилях «Голосу» чужого 
Сичить транзисторна змія. 
Душа стривожена моя 
Від того сику навісного. 
Ні, не боюсь, що навісні 
Слова зерном у душу ляжуть, 
І добрі задуми пов'яжуть, 
І повбивають там пісні. 
За себе — ні я не боюсь! 
Бо знаю ціну хлібу й сталі... 
Та лине вик той в сині далі, 
І сіс сумніви кбмусьі 
Ті «Голоси», ііеімов скажені, 
Все сіють смуток — не пісні... 
Та захлинуться, навіжені, 
У хвилях власної брехніїИ ) • І • І _•
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4До 30-річчя визволення Радянської Унраїни 
від німецьно-фашистських загарбників
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ВГЛИБ ТИЛУ

З’єднання Ковпака успішно просувалося 
на південь. Позаду залишилася Тернопіль
щина. 14 липня прибули на землю Івано- 
Фрзнківщивн. Поліція, поміщики і гітле
рівці із сіл, малих і великих містечок уті
кали у Станіслав (тепер Івано-Франківськ). 
Паніка охопила усіх ворогів. Про нас хо
дили різні чутк'н. Б очах народу наше пів- 
торатпсячне військо доходило до десяти 
тисяч. Гітлерівське командування кинуло 
проти ковпаківців кілька охоронних полків 
і велику кількість літаків, які щодня бом
били і обстрілювали нас.

15 липня партизани зайняли місто Біль- 
тновці і форсували залізницю Львів — Ста
ніслав .В районі села Сівки-Войнілів ка
валеристи ескадрону Олександра ЛенкЬіа 
і автоматники 3-ї роти Федора Карпенка 
штурмом оволоділи 225-метровпм мостом 
через ріку Дністер, який був забарикадо
ваний возами, колючим дротом і охороняв
ся німцями і позіцаями. Коли через міст 
перейшли всі підрозділи, його підірвали.

На привал зупинились у лісовому масиві 
За десять кілометрів на захід від старо
давнього міста Галича в районі села Сели
ща. Уже о 7 годині ранку з’явились літа
ки. Вони почали бомбити і обстрілювати 
ліс. Ця психічна атака .тривала весь деиь. 
'До обіду ворог зайняв усі села навкруг лі
су. Сили фашистів доходили до 4 тисяч 
чоловік. Багато було танків і артилерії,

Ми опинилися в «мокрому мішку» — 
позаду був Дністер, а попереду річки 
Ломниця і Луква. Мости в руках ворога, 
річки глибокі. А там, де були броди, фа
шисти окопалися на берегах.

Під самим Галичем за селом Пукасівці 
був великий 200-метровий міст через рік;. 
Ломниця. По ньому час від часу .могли пі
ти в наступ карателі. Треба було підірвати 
міст будь-якою ціною.

Командир загону Ф. Д, Матюшенко до
ручив це завдання моїй групі. Па опера
цію пішли досвідчені, хоробрі хлопці — 
Олексій Лотов, Іван Приходько, Андрій 
Щукар і Павло Сіічов. Село Пукасівці ще 
че зайняли німці, але по той бік мосту вже 
стояла їхня автомашина. Треба було діяти 
швидко і рішуче.

Однією вибухівкою такий міст, та ше її 
під вогнем ворога не зруйнувати. Ми вирі
шили його ще й підпалити. Партизани за
бігли в хати селян і попросили гасу. Жи
телі виносили нам хто пляшку гасу, хто 
дві. Так назбирали пального літрів із де
сять. Із зарядом толу і пляшками гасу в 
руках ми хотіли вже бігти прямо на міст 
під прикриттям двох своїх автоматників. 
Та. на шастя, з-за рогу вулиці з'явилася 
гарба з сіном. Зупинили її, а селянину на
казали погуляти. Ваня Приходько погнав 
коней на міст. За возом пішли партизани. 
На середині мосту Баня зупинив коней, а 
ми тим часом швидко заклали вибухівку I 
облили дошки гасом. Гітлерівці нічого не 
підозрювали. Коли все було готове, ми з 
Олексієм Лотовим вставили підривам у бік- 
фордів шнур і запалили його. Швидко пе
ребігли до краю мосту до своїх хлопців I 
залягли. Коні з возом сіна пішли прямо в 
бік порога. Тільки тоді гітлерівці відчули 
небезпеку. Але було пізно. Вибух потряс 
повітря. Частина мосту упала в швидко
плинні водн річки Ломниці. Полум'я охо- 

по цей

шум двигунів, з’явилися колона автома
шин з солдатами. Перед мостом вона зупи
нилася. Солдати побігли на міст, щоб за
гасити вогонь. Але мн дружно вдарили по 
них з усіх п’яти автоматів. З десяток фа
шистів залишилось лежати на мосту, реш
та втекла на протилежний берег. Звідти 
зразу ж почалася кулеметна стрілянина 
потім почувся свист мін.

Настала пора нам відходити до своїх. 
Перебіжками по одному ми без втрат ви
оралися із зони обстрілу. На узліссі зу
стрів Ф. Д. Матюшенко:

— .Молодці! Звідси бачу, що завдання І 
виконали. Бач. як горить!

Так і зірвався наступ на наші ______
танків ворога з Галича, а наступ піхоти 
мн відбивали з великими для нього втра
тами.

Надвечір ворог підтягнув велику кіль
кість артилерії і почав обстрілювати ко
жен квадрат лісу. Літаки скидали бом- 
би. Піхота зайняла береги Ломниці і Лук- 
ви. Ні в якому разі не можна було зали
шатися тут до ранку. Ковпак і Руднєв ви
рішили прорвати кільце оточення штурмом. 
З криками «ура!», по груди у йоді, третя, 
шоста і дев'ята роти Путивльського загону 
штурмом зайняли брід під селом Темірівцї 
і погнали гітлерівців. Почалася переправа 
з єднання. Після дощу Ломниця піднялася 
п 1Г,,ДКО г,Іалп св0* води в недалекий 
Дністер. Підводи заносило водою. Течією 
людей збивало з ніг. Хто не вмів плавати, 
міцно тримався за підводи.

Партизани з великими труднощами пе
реправилися на протилежний берег. А ху
доба, яку гнали за собою аж від Скалата, 
майже вся зосталась в бурхливій річці.

Колона рушила далі. О шостій годині 
ранку ми досягли залізниці Станіслав — 
Стрий, форсували її, а потім підірвали ве
ликий залізничний міст. Вивели із ладу па 
довгий час і то залізницю. Не встигли іце 
всі підводи в'їхати в ліс, як з’явився лі- 
так-розвідник. а за ним три штурмовики. 
Вони почали бомбити й обстрілювати хвіст 

великому Чор-колони. Але ми вже були у 
кому лісі під Станіславом.

загони

пило решту мосту. А ми лежали 
бік ріки і «вартували» пожежу.

Гітлерівців, мабуть, було мало 
том. їхня автомашина поїхала в 
анча за допомогою. За півгодини

мос-за
бік Га- 
почувся

Прославлений комісар з'єднання Герой 
Радянського Союзу С. В. РУДНЄВ.

(Продовження. Початок в газетах 
Sa 24, 26, 28 вересня). (Далі буде)

ПЕРШа ПРОГРАМА. 0.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 —
Лозини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Програма 
мультфільмів. (М). 10.00 —
Кольорове телебачення. Кон
церт, присвячений Дням куль
тури ІГДР в СРСР. (М). 12.00 
— Телефільм «Біла дача», 
(К). 12.45 — Концерт. (К).
93.30 — «Сільські обрії». (К). 
46.15 — Кольорове іслебачен- 
яя. «Екран молодих». «Корча-

гіиці». (К). 17.13 — «Народні 
таланти». (Дніпропетровськ). 
18.00 — Новини. (М). 15.15 — 
Кольорове телебачення. «У 
кожному малюнку —- сонце». 
(М). 18.30 — «Пашо людині 
книжка?». (М). 19.00 — Про- 
гоама «Вісті». (К). 19.30 — 
Кольорове телебачення. Між
народна зустріч з хокею. Ка
нада СРСР. (М). В перер
ві — новини. (М), 22.00 — Ко
льорове телебачення. Телеві
зійний спектакль О. С. Пуш
кіна «Сцени з лицарських ча
сів». (М). 22.55 — Нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 
Новини. (К). 11.15 — «Екран 
дружби». (К). 15.25 — Про
грама документальних філь
мів. (М). 15.35 — Нариси істо
рії нашої Батьківщини. (М). 
56.35 — М. Лєрмонтов. «Пісня 
про купця Калашникова». Лі
тературна передача. (М). 17.00 
—• Кольорове телебачення. 
«Роби з нами, роби як ми. ро
би краще нас». (М). 1.5.00 —

Наша адреса і телеФони
Зі6050, ГСП, Кіровоград^!), «уп, Лунвчарсьиого, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45 -36, відділу вій« 
еьково.патріотичиого виховання тв спорту — 2-46-57,

Б К 0428!. !; ;еьт (іі 107

«Дорогий друже! триває передплата на газети і журна-* 
ли на 1975 рік.
Якщо ти хочеш знати про життя твоїх ровесників у нашій області, в країні, зо ру

бежем — передплати газету «Молодий комунар». Вона — для тебе І про тебе.
Як і в попередні роки, газета продовжує випуск спеціальних сторінок для стар

шокласників — «Вітрила», для піонерів — «Бий, барабані».
Любителі мистецтва знайдуть і для себе потрібний матеріал. Літературно-мис

тецький клуб «Грона» знайомитиме їх з новинами екрану, творчою біографією ар
тистів і режисерів, поетів і прозаїків.

Матеріали під рубриками «В конспект молодого вчителя», «Бесіди з молодими 
батьками», «Увага: підліток» зацікавлять молодих вчителів, вихователів, батьків.

Як і раніше, газета випускатиме сатирично-гумористичну сторінку «Макогонова 
юшка», для дівчат виходитиме «Степовичка».

ДРУЖЕ!
ПОДРУЖИ
З ГАЗЕТОЮ 
«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР».

Передплату ти 
можеш оформити 
у відділах «Со- 
юздруку» та У 
громадських роз
повсюдь» ув а ч і в 
преси. Ціна: па 
рік — 2 крб. 40 
коп., на півроку— 
1 крб. 20 коп.

I

імолодии

ФУТБОЛ

■я

МИ — РОБІТНИЧИЙ КЛАС

свято
РАЗОМ З ШЕФАМИ
.Зал Палацу культури імені Жовтня заповнила го

мінка молодь. Це зібрались майбутні машинобудівни
ки — уЧці профтехучилищ № 4 і № 6 на тематичний 
вечір «Слава тобі, робітничий класі».

Напередодні свята — Дня машинобудівника вони 
зустрілися зі своїми наставниками — випускниками 
профтехучилищ, нині передовиками заводу «Червона 
зірка»: токарем механоскладального цеху № 2, де
путатом Верховної Ради УРСР. кавалером орденів 
Леніна та Жовтневої Революції Л. В. Черпегою, 
формувальником ливарного цеху ковкого чавуну, 
ударником комуністичної праці, кавалером ордена 
«Знак Пошани», переможцем соціалістичного зма
гання 1973 року П. С. ЦуканоЕіім, кращим газоелек- 
трозварювальнпком механоскладального цеху № 4 
Олександром Ханілевичем, тричі переможницею кон
курсу молодих токарів, ударником комуністичної 
праці Ніною Бицюрою та з молодою фрезерувальни
цею механоскладального цеху № 4 Валентиною По- 
прожук.

Про значення машинобудування в промисловості, 
про життя в училищах розповіли директор МИТУ 
№ 6 В. Ф. Татаринов та заступник директора по уч
бово-виховній роботі МПТУ № 4 В. М. Жердієв.

Учасники .художньої самодіяльності Будинку куль
тури профтехосвіти дали концерт, в якому брали 
участь колишні учні системи профтехосвіти. нині ар
тисти обласної філармонії Н. Поркуян та Л. Щер
бина.

На закінчення вечора учні подивились кінофільм 
кіностудії аматорів, присвяченні’! 100-річчю заводу 
«Червона зірка».

є. поркуян, 
методист Будинку культури профтехосвіти.

ДО ВІДОМА СЛУХАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ 

КОМСОМОЛЬСЬКИХ КОРЕСПОНДЕНТІВ

Чергове заняття університету комсомольських 
респондентів відбудеться в п’ятницю, 4 жовтня, 
о 15-й годині в приміщенні обкому комсомолу.

СК (Чернігів)— 
„ЗІРКА“—3:1

У команд шостої зони дру
гої ліги класу «А» пройдено 
три чверті важкої дистанції 
футбольного маршруту. Си
туація складається так, що 
претендент на золоті медалі 
практично один — «Суднобу
дівник». Гой очковий заділ, 
який створили миколаївські 
футболісти, ліквідувати, ма
буть, уже не вдасться нікому. 
А боротьбу за місце в першій 
трійці ведуть декілька колек
тивів. З одним із них на 33-й 
ігровий день і зустрілася кі
ровоградська «Зірка». Цс — 
спортивний клуб із міста Чер
нігова, який до звітної зустрі
чі мав 37 очок І займав за різ
ницею забитих І пропущених 
голів друге місце у турнірній 
таблиці (таку ж кількість 
очок мав і хаоківський «Мета
ліст» — пін був третім). Як 
уже відомо, «Зірка» з 25 оч
ками займала 17 сходинку. V 
першому колі чернігівці з ра
хунком 1:0 перемогли кірово- 
градцід на їхньому полі. 1 на 
цей раз сильнішими були гос
подарі майданчика. Вони за
били у порота гостей три м’я
чі, а в спої пропустили лише 
один, забитий кіровоградцем 
Анатолієм Кроповим.

Вчора Кіровограді:! грали у 
Сумах з «фрунзенпем».

Друга поразка
У третьому турі зональної 

першості чемпіонату країни з 
футболу серед команд груп 
підготовки майстрів класу 
«А» вищої, першої та другої 
ліг 1 вихованців дитячих 
юнацьких спортивних шкіл 
відділів народної освіти пред
ставники кіровоградської «Зір
ки» на стадіоні «Піонер» зу
стрілися з київськими днна- 
мівцями. Гості продемонстру
вали добру гру у всіх ланках. 
Вони забили у ворота кірово- 
градців два «сухих» м’ячі. 
Юнаки «Зірки» зазнали під 
ряд другу поразке.

В. ШАБАЛІН.

Для дітей. «Сонечко». (К). 
18.30 — «На головних напрям
ках п'ятирічки». (Донецьк), 
18.50 — Музичний антракт. 
(К). 19.00 — Кольорове телеба
чення. «Творчість народів сві
ту». (М). 19.30 — «Актори та 
ролі». (Харків). 20.30 — «На 
добраніч, діти!». (К). 20.55 — 
Художній телефільм «Як гар
тувалася сталь». 4-а серія. 
(К). 22.00 — Тележурнал
«Старт». (К). 22.50 — Вечірні 
новини. (К).

СЕРЕД«
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 —• 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Роби з на
ми. роби як ми, роби краще 
нас». (М). 10.30 — Кольорове 
телебачення. О. С. Пушкін. 
«Сцени з лицарських часів». 
(М). Телеспектакль. 11.25 —

Новини. (К). 11.33 — «Шкіль
ний екран». Історія для учнів 
8 класу. (К). 12.10 - Ю. Едліс. 
«Пішки до Ельдорадо». Ви
става. (К). 16.05 — Наш огляд. 
«Резерви — на службу вироб
ництву». (Харків). 16.30 — До 
30-річчя визволення Радян
ської України від німецько- 
фашистських загарбників. 
«Шляхами бойової слави». 
(Ужгород). 17.00 — «Містам і 
селам бути зразковими». 
Прес-конференція. (Запоріж
жя). 17.45 — Для дітей. Мульт
фільми. (К). 18.00 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.10 — 
Телефільм. (Кіровоград). 18.20 
— «Екпан запрошує». (Кіро
воград). 19.00 — Футбол.
НСКА (Софія) — «Динамо» 
(К). 20.45 — .Концерт. (М).
21.00 — Програма «Час».- (М). 
21.30 —’ Кольорове телебачен
ня. «Безсмертя». (МІ. Пере
дача, присвячена 70-річчю від 
дня народження М. Остров- 
ського. (М). 23.15 — Кольоро
ве телебачення. Першість сві-

ту з шахів. (М). 23.20 — Но
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.25- 
Програма документальних 
фільмів. (М). 16.05 — О. М.
Радіїцев. «Подорож Із Петер
бурга в Москву». Літературна 
передача. (М). 17.00 — Наука
— сьогодні. (М). 17.30 — Ко
льорове телебачення. «Піоне
рів на марші». (М). 18.00 — 
Реклами. оголошення. (К). 
18.30 — Співає Карліс Зарінь, 
(К). 19.00 — Програма «Віс
ті». (К). 19.30 — «З досвіду 
Ідеологічної роботи». (К). 
20.25 — «Екран молодих». 
Концерт. (Кіровоград на Рес
публіканське телебачення). 
20.15 — «На добраніч, діти!». 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — «Сільськогоспо
дарський тиждень». (К). 21.45
— Кольорове телебачення. Ху
дожній телефільм. «Як гарту
валася сталь». 5-а серія. (К). 
22.50 — Вечірні новини. (К).

ЧЕМВЕР
Газета виходити 

у вівторок, четвер, 
суботу.

«молодой КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкоме 

ЛКСМУ. г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. М Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії І книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глівки. 2.

ПЕРШ,У ПРОГРАМА. 9.05 - 
Ранкова гімнастика. (М). 9.20 
— Повніш. (М). 9.30 — Кольо
рове телебачення. «Осінні піс
ні’. (Галлів). 10.00 — Кольоро
ве телебачення, «Безсмертя». 
Передача, присвячена 70-річ- 
чю під дня народження 
М. Острівського. (М). 11.45 — 
Кольорове телебачення. «Грає 
1. Ойстрах». (М). 15.35 — «За-

кон і ми». (Дніпропетровськ), 
16.00 — «Правофлангові колену 
ТИПИ П’ЯТИРІЧКИ». (ЛііВІІі), 
16.35 — «Екран молодих»,
(Ворошиловград). 17.30 — «Да
ри осені». (Донецьк). 18.00 -* 
Повніш. (М). 18.15 — Кольоро- 
ве телебачення. «Веселі нот
ки». (М). 18.30 — Концерт ргй 
дянської пісні. (ЛІ). 19.00
Ленінський університет МІЛЬ
ЙОНІВ. (М). 19.30 — Кольорове 
телебачення. Міжнаоодпа зу
стріч з хокею. СРСР — Кана
да. В перерві — новини. (МУ# 
22.00 — Нові вірші Р, Рождє- 
ствснського. (М). 22.15 — Коні 
церт. (Вільнюс). 22.45 — НОІ 
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.40-« 
Програма телевізійних доку* 
ментальних фільмів. (М). 16.15
— «Шахова школа». (М), 16.45
— Теленарис. «Усть-Ілім бу*
дується». (М). 17.15 — «За ва
шими проханнями, ліги». (М), 
18.00 — Реклама, оголошений« 
(К). 18.30 — Фільм-концерт»
«Запрошення до танцю». (К). 
19.00 — Програма «Вісті». (КУі
19.30 — Кольорове телебачен
ня. «Мультипанорама». (К).
20.30 — «На добраніч, діти».З 
(К). 20.40 — До 30-річчя виз
волення Радянської України 
під німецько-фашистських за
гарбників. «Згадаймо дні ми

нулі». (К). 21.50 — Кольрропе 
телебачення. Художнії! (теле
фільм «Як гартувалася с.тЬль». 
6-а серія. (К). 22.50 — Вечірні 
новини. (К).
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