
І

і

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ ЕРАІЙ, ЄДЇІЛПТЕСУН '

$

4

•Ь>

Рік видання XV

1

V — * < fl л І Гіг 11 і і І , \ і h

IJI

»МУІІМЖ
ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ

© ВІВТОРОК,, 26 листопада 1974 року Q Ціна 2 коп.

РАДЯНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКА ЗУСТРІЧ
23—24 листопада 1974 року в ра

йоні Владивостока відбулася робо
ча зустріч Генерального секретаря 
ЦК КПРС Л. І. Брежнєва і Прези
дента Сполучених Штатів Америки 
Джеральда Р. Форда. У перегово
рах взяли участь член Політбюро 
ЦК КПРС, міністр закордонних 
справ СРСР А. А. Громико і дер
жавний секретар США, помічник 
Президента у питаннях національ
ної безпеки Г. Кіссіпджер.

Вони обговорили широке коло 
питань, які стосуються радянсько- 
американських відносин і сучасного 
міжнародного становища.

Після завершення переговорів 
було прийнято спільне радянсько- 

. американське комюніке. Його під
писали: за Союз Радянських Со
ціалістичних Республік Генераль-

пий секретар ЦК КПРС Л. І. Бреж
нєв, за Сполучені Штати Америки 
Президент США Дж. Форд.

Сторони вважають, говориться в 
комюніке, що на підставі укладених 
між ними угод, досягнуто важливих 
результатів у справі корінної пере
будови радянсько-американських 
відносин на основі мирного співіс
нування і рівної безпеки. Ці резуль
тати являють собою міцну базу для 
дальшого руху вперед у здійсненні 
цієї перебудови.

В комюніке підкреслюється, що 
переговори проходили в обстановці 
відвертості і взаєморозуміння, в чо
му знайшло відображення . кон
структивне прагнення обох сторін 
до зміцнення і дальшого розвитку 
відносин мирного співробітництва 
між СРСР і США, до забезпечення

прогресу у врегулюванні нерозв’я
заних міжнародних проблем в інте
ресах збереження і зміцнення миру.

Підсумки проведених переговорів 
є переконливим підтвердженням 
практичної цінності радянсько-аме
риканських зустрічей па найвищому 
рівні і їх винятково важливої ролі 
у формуванні нових відносин між 
Радянським Союзом і Сполученими 
Штатами Америки

Президент Форд підтвердив за
прошення Л. І. Брежнєву відвідати 
США з офіційним візитом у 1975 
році. Точний строк візиту буде по
годжено додатково.

Сторони прийняли також спільну 
радянсько-американську * заяву в 
питанні про обмеження стратегіч
них наступальних озброєнь.

(ТАРС).
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ЗА В ЕРШУ 5М'О о й з н анальний рік п’ятирічки. Трудовий 
пульс відліковує нині найвищу амплітуду — буд

ні несуть не лише вагомість зробленого за трудови- і 
ми рапортами, які день у день надходять з цехів, 
будов, фабрик, шахт — радість виконаного обов'яз
ку, відчуття гордості за свій колектив. В області чи-

• мало трудівників, які вже виконали власну п’ятиріч- 
«- ку. Складові такого успіху багатогранні. 1 найпершим 
- чинником ставимо — робітниче сумління. Твоє став

лення до праці, поєднання особистого «я» з вболі
ванням за справи колективні. Твої, молодого робіт
ника, горизонти мислення і розуміння високого при
значення, зробленого тобою. Все це, як і опануван
ня своєю професією, приходить не ЕІдразу. Все це 
виховується'життям, працею, навчанням.

Мабуть важко перевести в конкретні цифри, ма
теріалізувати ті знання, той досвід старших, які ви
носять юнаки й дівчата після чергового уроку в ■ 
системі політичної чи економічної ссвіти. Вчорашній ї 
новачок, який досить поверхово був обізнаний з Р 
призначенням навіть своєї нескладної деталі, лише ; 
мимохідь цікавився тим, що робиться навколо нього 
у світі, сьогодні уважно слухає пропагандиста. Його 
інтереси розширилися, а запити значно зросли, май 
стер похвалив його за діловитість думки і кмітли- : 
вість, він уже мріє про технічне удосконалення своєї 
виробничої операції, а на звітно-виборних товариші 
обирають його до складу комсомольського бюро. 
Ось тут починається свідоме ставлення до праці, як 
до свого громадянського обов'язку. Формується 
господар.

Вітчизні—наш 
ударний труд!

ПЕРЕВЕЗЛИ 
НАДПЛАНОВО

Тринадцять локомо
тивних бригад працю
ють у комсомольсько- 
молодіжній колоні, яку 
очолює громадський 
машиніст - інструктор 
Володимир Крохмаль.

З честю вони знову 
відстоюють право на 
перехідний Червоний 
прапор ЦК ЛКСМ Ук
раїни, яким нагород
жений колектив мину
лого року. Серед пе
редових — машиністи 
Микола Погорелов та 
Олександр Бойко, по

мічники машиністів Вік
тор Веселуха та Ади
нола Новиков. За де
сять місяців визначаль
ного року члени ком
сомольсько - молодіж
ної колони перевезли 
понад норму більше 
142 тисяч тонн ванта
жів, провели 445 вели
ковагових поїздів, зе
кономили понад 150 
тисяч кіловат-годин 
електроенергії.

в. ясинськии, 
заступник началь
ника локомотив
ного депо по 
експлуатації.

ст. Помічна.

Це фото зроблено під час зміни у забої шахти Верболозівській трес
ту «Олександріивугіллп». Нещодавно Олександр Сергеев, член бригади 
прохідників (де бригадиром Анатолій Поляков) разом із своїми това
ришами святкували трудову перемогу. Бригада встановила рекорд про
ходки для буровугільних шахт Придніпровського басейну — за 27 ро
бочих днів пройшли М)5 метрів штреку. А зараз гірники Олександрії 
прагнуть ударзим трудом завершити визначальний рік п'ятирічки.

Фою А. БУДУЛАТБЄВА.
II» фото: О. СЕРГЕЄВ.

На ударних 
комсомольських будовах

ВИПЕРЕДЖАЮЧИ ЧАС
На стенді штабу ударної місячне завдання, добилась 

комсомольської будови — найвищого виробітку і ви- 
Куцівського елеватора, який йшла переможцем в зма-
сиоруджуеться в Кірово- 
градській області, з’явила
ся «Блискавка», що повідо
мила про трудову перемо
гу комсомольсько-молодіж
ної бригади штукатурів Ми
коли Чистальова з пересув
ної механізованої колоші 
Аг2 139 тресту «Кіровоград- 
сільбуд». Майже па ПО

гати молодіжних колекти
вів будови.

Бригада Чистальова —• 
ровесниця ударної комсо
мольської. Всі 18 чоловік, 
що входять до неї, прибули 
сюди на початку минулого 
року, колп будівництво 
тільки розгорталося. Нині 
тут чітко вимальовуються 
контури великого комплекс

су по прийманню, перероб
ленню і зберіганню зерна. 
Виросли чотири висотних 
виробничих корпуси, робочі 
башти.

В трудових буднях зміц
ніла комсомольська друж
ба, загартувались характе
ри будівельників. Олена 
Брижата, наприклад, при
була сюди після закінчення 
Ульяновського профтехучи
лища. В дружному колек
тиві швидко опанувала 
секрети майстерності і ста
ла працювати з високою 
продуктивністю. Зараз вона 
передовий штукатур, змінне 
завдання виконує на 120— 
130 процентів. Не відстають 
від неї і подруги Ліда Гре* 
.чав.ї, Піна Галушок, і Іадя

Голодна, Валя Пасічнюкта 
інші.

Під девізом «Кожного 
дня — найвищий виробі
ток!» працюють па ударній 
десятки молодих робітників 
різних професій. Будівель, 
инки прийняли зустрічний 
план, яким передбачено на 
півроку раніше, ніж наміче
но, —- до початку жнив за
вершального року п’ятиріч
ки здати в експлуатацію 
цей важливий об’єкт. Зараз 
графік робіт випереджає
ться па п’ять місяців. У цьо
му чимала заслуга молоді, 
яка робить усе для того, 
щоб додержати слова.

(РАТАУ).

ПРОПЛГЛНДИСТ. 
наставник

Вагома віддача навчання системи політосвіти. Тож 
не другорядне значення має питання — хто прийшов 
на розмову з робітниками, — пропагандист, який 
усього себе віддає роботі з молоддю, для якого не 
існує межі між навчальними годинами і рештою осо
бистого часу слухачів, чи людина, яка спілкується 
з юнаками й дівчатами лише під час навчання? Хай, 
навіть, це буде цікавий співрозмовник, але відсут
ність контакту повсякчасного вихованння знизить 
ефективність знань майже наполовину. Знання не 
ставатимуть міцними переконаннями, політичний 
кругозір, економічна ерудиція не знаходитимуть ви
ходу в конкретних справах.

У Постанозі ЦК КПРС «Про роботу по добору і 
вихованню ідеологічних кадрів в партійній організа
ції Білорусії» говориться: «Всіма засобами виховної 
роботи залучати трудящих до свідомої діяльності по 
підвищенню ефективності виробництва і управлінню 
громадськими справами, формувати у кожної люди
ни благородні цілі і духовні запити, високоморальну 
поведінку і вміння розумного використання вільного ; 
часу». Про це турбота і пропагандиста. Тож райко
мам і міськкомам комсомолу треба чіткіше визначи
тися в добові працівників цієї категорії. Лише там 
зійдуть сходи щедрі, де не буде байдужості і фор
малізму, де згуртовуватиме юнаків і дівчат досвід
чений наставник, людина з великими знаннями, з 
твердими ідейними переконаннями, з батьківською 
турботою.

Ми маємо сьогодні говорити про пропагандиста- : 
наставника, вихователя, вчити і виховувати. Зміцню 
вати авторитет знань і робити юнаків і дівчат своїми 
однодумцями. Наочно показувати величезні перева
ги нашої дійсності і заохочувати ючйх докладати ' 
свої зусилля, свою працю у звершення суспільства. 
Це стане по силі пропагандисту, якщо він сам не зу
пиниться у своєму зрості, буде взірцем справжньої і 
людини, громадянина.

Чималий стаж, наприклад, у пропагандистів Г. Н. і 
Нечипоренка з Олександрівського та Ю. І. Конова- 
ленка з Новоукраїнського районів. Вони нагородже
ні почесним знаком «Комсомольському пропаган- І 
дисту». їх визнання і шана саме від щедрості душі і і 
багатих знань, які вони щоденно передають молоді.
І кой<не заняття в комсомольців районної лікарні чи ' 
в колгоспі імені Жданова помітне. Бо прилучення 
до знань, до високих ідей народжує бажання само
віддачі, примушує замислитися, шукати своє місце 
в житті.

1 перший крок — від пропагандиста, від настав
ника...

НА ПРОЕКТНУ ;
ПОТУЖНІСТЬ

ВІННИЦЯ. Енергетики Ладижинської ДРЕС ра
портували про виконання соціалістичного зобов’я
зання, взятого па четвертин рік п’ятирічки: теплову 
електростанцію повністю виведено на проектну по
тужність — 1 мільйон 800 тисяч кіловат.

З початку пуску першого енергетичного блока 
ДРЕС уже’дала народному господарству країни 
32 мільярди кіловат-годин електроенергії.

(РАТАУ).
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Наукова 
творчість 
молодих

З З СЕКРЕТАРЕМ комсо- 
й мольської організації 

Олександрійського рем
заводу «Укрсільгосптехні- 
ка» я зустрівся в цеху, до 
повним ходом йшло скла
дання двигунів автомобі
лів ЗІЛ-ІЗО. Поцікавився 
справами комсомольців 
щодо розвитку технічної 
творчості. Веселий, з доб
рими, привітними очима, 
хлопець на моє запитання 
розповів:

— Колектив нашого це
ху успішно виконує соціа
лістичні зобов'язання, взя
ті на визначальний рік де
в'ятої п'ятирічки. Молодь, 
як і старші товариші, доб
ре усвідомила, що саме з 
робочого місця, з трудо
вої віддачі кожного ви
робничника починається 
боротьба за підвищення 
продуктивності праці, за 
якість полагодженої тех
ніки, одним словом — ви
рішується доля виробни
чого плану.

Чималий внесок комсо
мольців і молоді у впро
вадження нової техніки 
на виробництві.

Досить довго у нас на 
Заводі, а також і на інших 
Спеціалізованих підприєм
ствах «Сільгосптехніки» 
Складання двигунів авто
мобілів 31Л-130 прово
дилось без, попереднього 
випробування блока дви
гуна на герметичність. 
Звісна річ, двигун з де
фектом ніяк не можна 
здавати в експлуатацію, і 

це викликало додатковий 
обсяг робіт, збільшувало 
строки ремонту, що при
зводило господарство до 
матеріальних збитків.

Необхідно було вирі
шувати цю проблему. Об
говорили питання раз, 
вдруге на комсомоль
ських зборах, порадились 
з провідними фахівцями 
заводу, вирішили послати 
запит проектним інститу
там.

Звідти надіслали крес- 
леї ня спеціального стен
ду для випробовування 
блоків автомобілів ЗІЛ- 
130. І настали гарячі дні. 
Доводилось мізкувати 
над кожним механізмом, 
ще й ще раз звірятись з 
кресленнями, розрахунка
ми... Якраз тут з ініціати
вою, творчо працювали 
молоді робітники, слюса
рі Павло Спагощенко, Вя
чеслав Козловський, слю- 
сар-лекальник Володимир 
Лигун та інші. Допомага
ли їм ветерани праці, лю
ди з багатим досвідом. 
Після впровадження у 
виробництво стенда, ре
монт автомобілів стаз 
значно якіснішим.

Щорічно впроваджува
ли у виробництво діагнос
тичне обладнання, що 
складається із трьох стен
дів, на яких перевіряю
ться тягові якості автомо
біля, система гальмуван
ня та правильність уста
новки передніх коліс. Це 
дає можливість за порів

МОЛОДИЙ КОМУНАР

няно короткий строк ви
значити всі основні непо
ладки. Монтаж цих стен
дів вели Володимир Ма- 
лишев, Павло Роговий, 
Микола Бондар.

Чимало сил та енергії 
затратили молоді робіт
ники, комсомольці, опа
новуючи комплект май- 
стра-наладчика, призна
чений для регламентних 
операцій технічного об
слуговування тракторів та 
комбайнів.

Слова подяки потрібно 
сказати на адресу стар
ших товаришів по роботі, 
таких як зварювалы ик 
Є. М. Репенько, слюсар 
М. С. Почаєв. Словами і 
ділом допомагали вони 
молодим. І результати 
спільної творчості відрад
ні — впровадження у ви
робництво комплекту 
майстра-наладчика дало 
можливість зекономити в 
народному господарстві 
лише за один рік 200 ти
сяч карбованців.

Нині впроваджуємо у 
виробництво фарбуваль
но-сушильний комплекс 
для кабінного цеху. Ду
маємо згодом застосову
вати для фарбування ка
бін автомобілів синтетич
ні емалі. Створюємо ком
сомольсько - молодіжну 
бригаду, яку очолить Пав
ло Роговий.
ГОВОРЯЧИ про наші 
■ успіхи в роботі, не

можливо промовчати про 
значення заходів, розроб

лених комсомольською 
організацією та адміні
страцією заводу. Прово
дились бесіди — «Резер
ви підвищення продуктив
ності праці на кожному 
робочому місці», «Комсо
молець, твій внесок у 
фонд п ятирічкиї». Орга
нізовано школу молодих 
раціоналізаторів, керівни
ком якої став молодий ін- 
женер-технолог М. Ф. По
роло. Підготовку в школі 
пройшли 28 молодих ро
бітників. Анатолій Шта
бом, наприклад, після за
кінчення школи розробив 
пристрій для відновлення 
картера амортизатора ав
томобіля, впровадження 
у виробництво якого дало 
заводу економію на суму 
шістсот карбованців. Піз
ніше він подав ще цілий 
ряд рацпропозиція. Лео
нід Шевлякоа впровадив 
три пропозиції. Добре 
зарекомендували себе 
Павло Скрябін та Павло 
Снагощенко.

Я прощаюсь з Михай
лом Олещенком, ватаж
ком комсомольців «Укр- 
сільгосптехніки», і помі
чаю нараз, що обличчя 
хлопця стало зосередже
ним, серйозним. Справи 
збудили почуття відпові
дальності, бо ж попереду 
ще нові творчі пошуки.

А. КОЛОДЯЖНИЙ, 
інженер.

м. Олександрія.

.------- 26 листопада 1974 року----- —

„ВОЖАТЫЙ“—ЮВІЛЯР
П’ятдесятиріччя т дня виходу першого номера 

журналу ЦК ВЛКСМ, і Центральної Ради Всесоюз
ної піонерської організації імені В. 1. Леніна - 
«Вожатый» відзначається як свято всіх, хто бере 
участь у вихованні юного покоління нашої Країни. 
22 листопада у Московському міському Палаці 
піонерів і школярів відбулись урочисті збори, іши- 
свячені ювілею < Вожатого > і врученню журналу ор
дена Трудового Червоного Прапора.

Збори відкрила голова Цей гральної Ради Всесоюз
ної піонерської організації імені Леніна А. В. Фе
дулова.

Слово надається членові ЦК КПРС, мін.сірові 
освіти СРСР М. О. Прокоф’єву. За дорученням Пре
зидії Верховної Ради СРСР він передав колективу 
редакції журналу, всім, хто бере учасіь у його ви
данні,. і читачам палкі поздоровлення у зв'язку з 
ювілеєм і високою нагородою

Створений у 1924 році, в той час, коли дитячій ко
муністичній організації було присвоєне ім'я В. І. Ле
ніна, журнал «Вожатый* став активним помічником 
піонерських ватажків, учителів, численних друзів 
піснерії в комуністичному вихованні майбутніх гос
подарів Країни Рад.

У слові-відпозіді головний редакюр журналу 
А. П. Яковлева висловила глибоку подяку партії і 
урядові за високу оцінку роботи журналу, нагород
ження його орденом, розповіла про діяльність жур
налу.

З великим піднесенням учасники зборів прийняли 
вітальний лист Центральному Комітетові КПРС, 
Президії Верховної Ради СРСР, Ралі Міністрів 
СРСР.

(ТАРС).

Затишно у новому читаль
ному залі бібліотеки міста 
Гайворона. Сюди приходять 
робітники, хлібороби, вчите
лі, учні. На полицях кожен 
з них знайде потрібну літе
ратуру.

На фото: в читально
му залі бібліотеки.

Фото В. ДУБОНОСА.

„Атеїст“ напрошує
НАША бібліотека імені 10. Гагаріна розташована 

в центрі міста Кіровограда, а навколо — гурто
житки. Минулого року вирішили організувати в гур
тожитку дівчат будівельного управління № 1 тресту 
«Кірсгвоградсільбуд» клуб «Атеїст*. Тепер ми систе
матично збираємось на засідання. Проводимо вечори, 
зустрічі з юристами, лікарями. Звичайно, часто роз
мовляємо і про суть релігії, її зло.

Так, нещодавно відбулося чергове засідання клу
бу — атеїстичний вечір «Про прикмети і забобони». 
На нього ми запросили завідуючого Будником атеїз
му П. М. Дмцтренка і працівника краєзнавчого му
зею В. О. Остапенка. З великою цікавістю слухали 
дівчата їхню розповідь про наукові викриття забобо
нів, прикмет, таємниць «святих місць , «віщих сні.;». 
Зал прикрасили плакатами, па яких —- цитати, при
казки. Огляд літератури «Прикмети у світлі науки* 
зробила завідуюча бібліотекою С. О. Чумак. Заціка
вив вечір дівчат. Про це свідчить чимало запитань, 
які вони ставили.

Тісний зв'язок ми тримаємо з гуртожитком швен- 
і оі фабрики. Тут відбувся вечір «Естафета подвигу», 
де йшлося про пашу молодь, що продовжує-трудові 
подвиги своїх батьків. Па вечорі молоді робітниці 
розповіли про свої успіхи у праці, чіпали вірші, спі
вали пісень.

Е. ЗЛОБННСЬЖА, 
завідуюча читальним залом бібліотеки імені 
Ю. Гагаріна.

ПІСЛЯ 
ВИСТУПУ 
^молодого 
КОМУНАРА»

і

„ян 
Загубили 
бригаду»

.Так називався критич
ний матеріал рейдової 
рригади, опублікований 
й номері «Молодого ко
мунара» за 19 вересня 
Ц. р. В ньому йшлося про 
ряд упущень і недоро
бок з боку керівництва 
ПМК-245, яка здійсню
вала будівництво Голо- 
йанівського профтехучи
лища № 8.

Як повідомив редак
цію керуючий трестом 
ЕКІровоградсільбуд» тоз. 
Солган, факти, наведені 
.0 статті, мали місце.

Одна з головних при
чин відставання — від
сутність автотранспорту 
Голованіаський же рай
виконком допомоги на
дати не міг, оскільки 
весь автотранспорт був 
зайнятий на вивезенні 
врожаю.

Зараз вживаються заходи 
по укомплектуванню будови 
необхідною кількістю робіт
ників і а механізмів.

Ало для повного за
безпечення об'єкту мате
ріалами і конструкціями 
Знову ж таки потрібен 
транспорт.

Тож будівельники че
кають на допомогу.

1

ПЕДАГОГАМ НА КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ

УСНЕ мовлення — одна з найменш до
сліджених ділянок, як у мовознавстві, 

так і в психології. Правда, в українському 
мовознавстві останніх років цій проблемі 
присвячено дві колективні монографії, ви
дані Інститутом мовознавства АН УРСР, а 
також праці І, І<. Білодіда, М. А. Жовто
брюха. Д. X. Баранинка та іиш. Книга 
І. О. Синиці «Психологія усного мовлення 
учпів 4—8 класів. «Монолог», яка вийшла 
нещодавно у видавництві «Радянська шко
ла», є першим грунтовним психологічним 
дослідженням цього важливого питання. 
Вивчення психології усного мовлення має 
не лише теоретичний інтерес у плані за
гальних проблем психолінгвістики, але й ве
лике практичне значення для удосконален
ня всієї справи навчання підростаючого по
коління. Як свідчать найновіші психологіч
ні дослідження, недооцінка розвитку усно
го мовлення учнів веде до втрат у їхньому 
загальному розвиткові. Мовлення є не лише 
засобом фіксації думки, але й знаряддям 
мислення, у мовленні думки не лише форму
люються, але й формуються. Відомий до
слідник Б. Г. Ананьєв зауважує, що у мов
ленні свідомість не тільки об'єктивується, 
розкривається, але її формується. І, нареш
ті, усне мовлення — основа писемного, під
креслює В. П. Шереметьєвськин.

Відомо, що існують різні форми усного 
мовлення, але, як це показує автор дослід
ження, для учпів основними формами є 
монолог — розповідь — опис. Ні форми ус
ного мовлення і досліджує І. О. Синиця у 
своїй книзі. Вона складається із вступу, дє 
оглядаються основні психологічні проблеми 
усного МОНОЛОГІЧНОГО мовлення учнів, вис
новків і чотирьох спеціальних розділів. До 
книги додано перелік найважливішої літе
ратури з досліджуваного питання.

Розділ «Лексика усного монологічного мовлення 
учнів» присвячений розглядові завдані, словнико
вої роботи з учнями, виявленню активною і па
сивного словникового запасу учнів, проблемам 

лексичної інтерференції. Матеріали розділу роз
кривають велику експериментальну роботу, про
ведену автором. Особливий інтерес становлять, 
зокрема, дані про пасивний та активний словни
ковий запас учнів. Не можна не погодитися з 
твердженням 1. О. Синиці про швидше зростань» 
пасивного словникового запасу учнів у порівнянні 
а активним.

Психологія 
усно г о

значення лише 
у восьмому — 
знають значений 
їх тлумачать, то

КНИГН ДОСЛІД-

У розділі «Фразеологія монологічного мовлення 
учнів» досліджується місце фразеологізмів в ус
ному мовленні учнів, сприймання, розуміння та 
вживання учнями фразеологізмів. Автор пцдає 
цікавий експериментальний матеріал про розумін
ня та тлумачення учнями фразеологізмів. Ці дані 
потрібно врахувати учителям мови та літератури, 
працюючи над розвитком мови учпів. Адже в VI 
класі учні правильно пояснили 
25 процентів фразеологізмів, а 
57,5 процентів. А якщо учні не 
фразеологізмів або неправильно 
цс ліпне збіднює їх мовлення.

У двох останніх розділах 
жуються розповідні та описові форми мо
нологічного мовлення в плані їх морфоло
гічної та синтаксичної структури. Оригі
нальний матеріал подається про психоло
гічні основи організації самоконтролю у 
процесі мовлення. Спостереження автора 
показують, що самоконтроль — один з важ
ливих факторів піднесення культури мови і 
логіки висловлювання, до ЗО’прошипів усіх 
помилок, які допускалися учнями в процесі 
монологічного мовлення, і. наслідком зви
чайної неуважності.

Книга І, О. Синиці не позбавлена і деяких ие- 

1точностей та недоглядів. Так, ангор пише: «Мо
ва — історично усталена система звуків, звуко
сполучень, значень і т. ін„ а мовлення — діяль
ність за допомогою мови, мопа в дії, мовний про
цес у багатьох його видах І формах». Наведене 
визначення мови не можна вважати вдалим ні а 
якого погляду. Крім цього, автор, як видно з на
веденої вище цитати та висловлювання «Отже, 
усне і писемне мовлення — різні види мовної ді
яльності», ототожнює поняття «мовлення» і «мов
на діяльність». А цс речі но тотожні. Автор вза
галі досить вільно поводиться з термінами «мов
лення» і «мовна діяльність». На сторінках 21—22 
вів пише: «Отже, внутрішнє мовлення — це ьси 
та мовна діяльність, яка виконує внутрішні пси
хологічні функції». На сторінці 36 читаємо: 
«Мовлення — системне оперування лексикою мо
ви». «Лексика — змістовний і иаидинамічнішнй 
компонент мовлення». Не зовсім точною е і так* 
заява автора: «По суті, мовне спілкування відбу
вається саме в мовленні».

Занадто категоричним здається нам і та
кс твердження І. О Синиці: «Закони мови 
виводяться з мовлення, з активної мовної 
діяльності. Якби зв'язок між мовою і мов
ленням був однобічний і прямолінійний 
(мова — її функціонування), то вона, як 
система, далі не розвивалася б». Автор вво
лить у своїй книзі поняття «мовні здібнос
ті», але чіткого наукового визначення ного 
побудованого на психологічному розумінні 
поняття «здібності», І. О. Синиця не подає.

Не можна вважати вдалим також визна
чення фразеології, яке наводиться у рецен
зованій кинзі.

Лише недоглядом автора та редакторів 
можна пояснити перекручення у назві кни
ги В. А. Звягінцева та неточності у зносках 
(другій — на сторінці ІЗ, четвертій — на 
сторінці 40) та деяких інших.

Однак не ці окремі прорахуикп визнача
ють обличчя цінної книги І. Ô. Синиці. Ве
на етапе як важливим підгрунтям для 
дальших досліджень в галузі психології 
усного мовлення, так і корисним посібником 
для учнтслів-практнків.

Є. РЕГУШЕВСЬКИЙ, 
доцент Кіровоградського педінститу
ту імені О. С. Пушкіна.



і.

А На маршруті «Моя Батьківщина - СРС?» піонери вивчають бойо
вий шлях військовіїх частин, партизанських з'єднань і загонів, запису- 
юі і. спогади ветеранів війни, дізнаються про Героїв Великої Вітчизни- 
ної війни свого рідного крою, герош-комсомо.іьців і Піонерів.

Салют, 
„Перемога*!

ЮНИЙ ДРУЖЕ! ТИ ЗІ СВОЇМИ 
ДРУЗЯМИ КРОКУЄШ МАРШЕМ 
«ЗАВЖДИ НАПОГОТОВІ». ВІН КЛИ
ЧЕ ТЕБЕ У ЗАХОПЛЮЮЧІ МАНДРІВ
КИ «КРАЇНИ ЗНАНЬ», ПРОПОНУЄ 
ЦІКАВІ СПРАВИ. СЬОГОДНІ МИ РОЗ
ПОВІДАЄМО ПРО ДІЛА ТВОЇХ РО
ВЕСНИКІВ ОБЛАСТІ НА РІЗНИХ 
МАРШРУТАХ МАРШУ.

ЧЕКАЄМО ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО 
КОРИСНІ СПРАВИ ТВОГО ЗАГОНУ.

ТЗІТІ Ларіонову завжди 
хотілося розповісти 

про свого дідуся. Але 
чомусь соромився. Тільки 
вдома брав до рук його 
нагороду — орден Чер
воного Прапора, і вмить 
немов переносився до 
дідових мужніх друзів.

Коли вчителька оголо
сила, що незабаром зо
ни писатимуть твір на 
тему: «Мій дід був сол
датом», чекав того часу 
з великим нетерпінням. 

Уява малювала 
то поле бою, то 
дідуся на міс- 

поранено- 
командира,

то тривожну розвідку.
Після твору виязило- 

ся, що не один він так 
любить свого дідуся-ге- 
роя. Кожен з одноклас
ників написав не менш 
цікаву розповідь, ніж 
В.ктор. І тоді спала 
хлопчикові на думку ці
кава ідея. «А що коли і 
ми будемо збирати ма 
-еріали про учасників 
Великої Вітчизняної вій
ни?» — запропонував 
друзям. Його підтрима
ли. На засіданні сади 
дружини також схваль
но відгукнулися.

Через деякий час по
чав діяти в Знам’ямській 
середній школі № 6 клуб 
«Пошук». Всі знають —

друзів з клубу

добра.

(^} На .маршруті «Гііоігрбуд» піонери свідомо готуються 

теорчоі праці, оволодівають трудовими навичками, вносять 

вклад у виконання планів дев’ятої п'ятирічки, бережливо, 

господарському ставляться до народного

Якось на дошці оголошень з’я
вилося повідомлення: «Всім, всім, 
всім! Починаємо трудовий десані 
під девізом «БАМу — піонерські 
рейки». Завдання кожному піоне
рові — зібрати якомога більше 

• металевого брухту!
Рада дружини».

Наступного дня після урокії 
вишикувалась наша піонерське 

. дружина імені Валі Шевченко н; 
лінійку. Загоїш звітували про 
сво"іо готовність взяти участь у 
десанті. 1 зразу ж після лінійки 
дружними колонами попрямували 
на свої об’єкти.

А через деякий час було чим 
займатись вагарям. Ледве встига
ли зважувати — з усіх кінців 
шкільного двору поспішали до 
них хлопчики і дівчатка з доро
гоцінною ношею.

Увечері ми знову зійшлися 
лінійку. Підбивали підсумки 
■юта. Того дня зібрали шість 
голошиюю тонн металевЬго брух

ту. Найбільше за всіх зібрали Во
лодя Гавридюк. Наталка Грохоль- 
ська, Наталка Руденко. ’ Вітали 

це його учасники допо
могли сім’ї Гришиннх 
дізнатися, що їх рідний 
Роман Єфремоаич заги
нув, звільняючи Угорщи
ну. Вони ж довідались 
про історію кожного з 
довгої низки орде
нів вчителя-пенсіонера 
Дмитра Осиповича Уса- 
чова. Цікаво розповіда
ють їм про грізні роки 
війни і пожовклі від ча
су, та дорогі серцю 
фронтові листи.

Неспокійне, але
МЕЖНО

лення у Віті Ларіонова 
та його
«Пошук».

М БОРИСОВА.
Знам’янка.

без*
вдячне захоп

іте і директор школи, і секретар 
комсомольської організації, і вчи
телі.

Радісно і весело сприйняли 
трішки жартівливі слова шкільно
го завгоспа; «Дивився я на вас 
сьогодні і згадав народну муд
рість- <Н1о не комар, то сила» 
Але ви відкрили сьогодні для себе 
іншу силу — дружбу, колектив
ний труд. Лише в дружній праці 
причодитиме до вас успіх. Так 
тримати!».

Ірина НЕВМИВАТЮК. 
член штабу «БАМу — піо
нерські рейки».

> льянозська СШ № 1.
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ф Завдання піонерів на маршруті «У країну 
знань» — добре вчитися, наполегливо оволо
дівати знаннями, розвивати допитливість, ви
ховувати дисципліну і старанність.

ПРО ЗАДАЧУ
З АЛГЕБРИ
І Д Р У ІК Б У

Наша Таїса Ліщук довго хворіла цього 
літа. Недуга не дала їй можливості вчас
но розпочати новий навчальний рік. А 
коли прийшла дівчина до класу, спочат
ку розгубилася: ми почали вивчати но
ві предмети і вона не змогла зорієнту
ватися одразу — з чого починати, щоб 
вирівнятися в навчанні. А «трійки» ніби 
очікували такого моменту. Так і набігли 
до її щоденника, зошитів.

(оді зібрався наш загін на терміновий збір. 
Звався він: «Знання потрібні в житті, як гвин
тівка н бою!». Порадились і вирішили допо
могти Таїсі. Робити це викликались Валя Сло
бодянин і Таня Золотова. Троє подруг одра
зу ж дружно взялись до підручників. Разом 
ми бачили їх скрізь: на перерві, у класі, вдо- 

I ма у Таїсії.
Бувало, довго не може розв'язати Тая зада

чу з алгебри, а Валя не поспішає .зразу все їй 
пояснити. Радить заглянути до того чи іншого 
параграфу з пройденого матеріалу, відновити 
в пам'яті забуте. Дівчата вчили Таю працюва
ти над підручниками самостійно. Адже весь 
наш клас з початку попою навчального року 
вирішив поглиблювати свої знання самостій
но. Для цього ознайомилися з тим, як працю
вав Ілліч. Зрозуміли, що успіх прийде тоді, 
коли берегтимемо кожну хвилину. Звичайно, 
не неї швидко могли організувати себе. Ллє 
під кінець першої чверті клас мав позитивні 
результати. Правда, у Таїсії було кілька трі
йок. Та в наступній чверті вона ліквідує і їх.

А головне, всі відчули насолоду са
мостійної, настирливої праці. Адже .в 
майбутньому вона допоможе нам ово
лодіти професіями.

Тамара ЧЕРНІЄНКО, 
голова ради загону імені Олега 
Кошового Солгутівської СШ.

Гайворонський район.



Боляче завжди дівчинці, 
коли чує вона, бодай, 

найменше повідомлення з 
тієї прекрасної країни вог
ненного континенту. Не ві- 
риться, що десь там ровес
никам не вистачає сонця і 
радості, що ллється кров їх 
батьків, що панує в суспіль
стві диктат тупої жорстокої 
сили. 1 коли б вона мала 
змогу, то обов'язково стала 
пліч-о-пліч з борцями, не по
хитнулася б у скрутну хви
лину.

Та живе вона за тисячі кі
лометрів від грізного Санть
яго. В країні, котрій рани на
роду Чілі печуть вогнем, 
країни, яка бороться проти 
несправедливості і жорсто
кості у світі, проти чорної 
хунти щоденно, без утоми.

ф На прикладі жаття З боротьби нашого народу. Комуністич
ної партії Радянського Союзу шонери вчаться зміцнювати 
дружбу, єдність з піснерамн соціалістичних країн, з дітьми тру
дящих усього світу.ЧІЛІ—НАША ЛЮБОВ, ГНІВ І НАДІЯ

І Люба Коваленко та Ті 
друзі з Червонокам’янської 
середньої школи вирішили 
зробити і свій внесок у спіль
ну боротьбу всього народу.

Перед Жовтневими свята
ми убрався шкільний актовий 
зал всіма барвами осені: 
пурпуром жоржин, ніжними

тонами хризантем і айстр, 
жовтим вогнем кленового 
листя. Тут розмістилась ви
ставка квітів під девізом 
«Чілі — наша любов, гнів і 
надія».

Серед безлічі букетів по
лум'яніли і Любині хризанте
ми. Квіти самі підказали їй

назву букету «Ні — війні!». 
Адже колір революції кличе 
боротись за мир на всій пла
неті. А їй дуже хочеться, 
щоб чілійські хлопчики й дів
чатка раділи сонцю, квітам і 
весні.

М. ПОЛУПАНОВА.
Олександрійський район.

І ПІОНЕРСЬКА ПЛАНЕТА
І © Народна Монголія святкує своє 
В п’ятдесятиріччя. Відзначають це свято 
■ і юні піонери.

„Шефство11 над країною
Ця школа в молодому промислоиому 

центрі Монголії — Дархані славиться сво
їм клубом інтернаціональної дружби. В 
залі, де розташувалися його штаб і піонер- 
ськиіі куточок, діти з гордістю показували 
нам візитні картки. На них друкарським 
шрифтом віддруковано: «МИР. м. Дархан, 
третя середня школа, клас друзів Угор
ської Народної Республіки». Кожен із 
старших класів «'бере шефство» над од
нією з соціалістичних країн: Радянським 
Союзом, НДР. ДРВ, Чехословаччкпою, 
Болгарією, Угорщиною, Польщею, Кубою. 
КНДР. Звичайно, дуже детально — далеко 
за межами шкільних програм — члени 
КІДу вивчають історію, досягнення в бу
дівництві соціалізму, наприклад, в Болга
рії чи на Кубі. Восьмикласниця Цегеи- 
терел говорить, що. коли вони запросили 
на вечір, присвячений роковинам звільнен
ня Чсхослопаччнии від фашистських за
гарбників. спеціалістів із ЧССР, які пра
цюють іш місцевому цементному заводі, 
то гості були просто вражені, як добре 
знають Чехословаччину дарханські діти.

Багато випускників інколи .*6 3 залиша
ться в рідному Дархані. дехто поїде на
вчатися в ті країни, котрі вони взнали і 
полюбили з дитинства. Ставши дорослими, 
сьогоднішні школярі будуть продовжувати 
зміцнювати дружбу між народами соціа
лістичних країн.

Г. БДДМА. 
(Монголія — АПН).

Вже третій рік отримує Алла ЗАДОРОЖНА (крайня справа) 
листи з Болгарії. Пише їй Атанаска Димова — учениця Толбу- 
.хіпськогь училища імені Христо Ботєва. А лист під друга - це 
завжди радість. Таке почуття добре відоме і товаришам Алли — 
Григорію ПРАВДІ, Ользі ГАЄІІКО, Сашку Д1ДЕНКУ (на фото 
зліва направо), які також входять до клубу інтернаціональної 
дружби Кіровоградської середньої школи Лі 4. Піонери листую
ться з хлопчиками й -дівчатками Німецької Демократичної Рес
публіки, Болгарії, ровесниками з братніх республік Радянського 
Союзу. Фото Л. ЮД1НОЇ.

Смішинки- 
веселинки

ПЕРЕКОНЛИВИЙ ДОКАЗ НЕ ВМІСТИЛОСЬ...

Вчитель запитує батька одного з учнів:
— Ваш син перестав виконувати домашні зав

дання з геометрії. В чому справа?
— Вся справа в бабусі. Вона забула геомет

рію. д .
СКІЛЬКИ ПОТРІБНО 
ЗРОБИТИ ПОМИЛОК?

— Кажуть, то на помилках вчаться.
— Невже? Скільки ж я маю їх зробити, щоб 

закінчити середню школу?

Учитель побачив на екзамені у школярки 
шпаргалку і запитує:

— Що це таке?
— Це те, що не вмістилось у голові.

СКРОМНЯГА

— Хто у вашій школі краше за всіх грає в 
щахи?

— Ковальський, одначе, я у нього виграю.
Переклав з польської 

В. СМИРНОВ.

і
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О ЕМНА куля з штучним су- 
J путником на орбіті — ем

блема радянської молодіжної 
туристської організації, яка 
добре відома в 70 країнах сві
ту. За путівками «Супутника» 
щороку подорожують тисячі 
юнаків і дівчат — представ- 

неспокійного племені ту
ристів. Поїздки нашої молоді 
по країні проходять у рамках 
всесоюзної туристської експе
диції «Моя Батьківщина — 
СРСР». Майже кожен третій 
турист, що прибуває в СРСР 
по лінії «Супутника», відвідує 
столицю нашої республіки — 
місто-герой Київ.

ПРО ДАЛЬШИЙ РОЗВИ
ТОК МОЛОДІЖНОГО —’ 
РИЗМУ НА УКРАЇНІ. 
ШИРЕННЯ ГЕОГРАФІЇ 
ЇЗДОК. ЗБАГАЧЕННЯ 
МАТИКИ -------------- '
КУРСГЙ
РАТАУ ПОПРОСИВ РОЗПО
ВІСТИ /ОЛОВУ БЮРО МО
ЛОДІЖНОГО ТУРИЗМУ цк 
ЛКСМУ Г. П. НАУМЕНКА.

ТУ- 
РОЗ- 

ПО- 
ТЕ- 

ЕКС-ПОХОД1В І
КОРЕСПОНДЕНТ

МЕРИДІАНАМИ
ДРУЖБИ

I

27 СЕРЕДІ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 

Кольорове телебачення. Рай 
нова гімнастика. (М), 9.20 ■—
Новини. (М). 9.30 — KoльopqJ> 
ае телебачення. Програма 
мультфільмів, • (М). 10.00 “•
Кольорове телебачення. «Тан
цюють діти!». (М). 10.30 —
Інформаційна програма.' Кой« 
церт. (М). 16.00 — Програма
документальних фільмів. (М)', 
16.45 — «Мереживо танцю»* 
(К). 18.00 — «День за днем»! 
(Кіровоград). 18.10 — Оголо,- 
шення. (Кіровоград). 18.115 
— Кольорове телебачення. 
Мультфільм «Сонячне зернят
ко». (М). 18.25 — «На будовах 
п’ятирічки». (М). 19.10 — Ко
льорове телебачення. . «Ваша 
думка». (ЛІ). 20.10 — Кольо
рове телебачення. «Наші сусі
ди». (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). До 50-річчи НІ 
з’їзду Ліопгольської Народно’- 
революційної партії і прого
лошення Монгольської Народ
ної Республіки. По закінчся; 
пі — концерт майстрів мис
тецтв. (М).

© НУТРІШНІЙ 1 міжнародний 
■* молодіжний туризм став 
не тільки формою відпочинку, 
а й важливим засобом патріо
тичного та інтернаціонального 
виховання юнаків і дівчат, гли
бокого ознайомлення їх з 
славними революційними, бо
йовими і трудовими традиція
ми партії і народу, з сьогод
нішніми ділами будівників ко
мунізму, життям прогресивно
го юнацтва планети.

В республіці успішно проходить 
всесоюзна туристська експедиція 
радянської молоді «Моя Батьків
щина — СРСР». Особливо популяр
ний маршрут «Ніхто не забутий, 
ніщо не забуто». Традиційними 
стали маршрути вихідного дня, ви
робничі екскурсії, туристські поїз
ди, проїзди по Дніпру, Волзі. 
Лише цього року понад сім ти
сяч молодих виробничників рес
публіки заслужило право на чіль- 
геві поїздки по містах України в 
складі туристських поїздів.

Щороку збільшується ту
ристський обмін з молодіжни
ми організаціями Болгарії, 
Угорщини, НДР, Польщі, Чехо- 
словаччини, Югославії. З’яви
лися нові адреси — КНДР, 
МИР, Румунія, Куба. Ми під
тримуємо дружні контакти з 
молодіжними організаціями 40 
областей, воєводств, округів і 
міст країн 
співдружності.

соціалістичної 
Розвиваються 

зв язки з молоддю поріднених 
міст Фінляндії, франції, ФРН, 
Італії, Японії.

Важливим фактором зміц
нення і дальшого розвитку ін
тернаціонального співробітни
цтва молоді е спільне перебу
вання юнаків і дівчат з різних 
країн у радянських міжнарод
них молодіжних таборах від-

починку. На Україні велику 
популярність мають «Супут
ник» у Гурзуфі і «Верховина» 
Ô Ужгороді, в яких нинішнього 
року відпочили близько 10 ти
сяч чоловік,

Гостями нашої республіки в 
цьому році було близько 100 
тисяч представників зарубіж
ної молоді з*43 держав.

Туристський обмін у респуб
ліці з кожним роком збіль
шується, розширюється гео
графія поїздок, збагачується 
їх тематика. З метою дальшої 
активізації роботи в усіх об
ластях, а також у Жданові, 
Кривому Розі, Севастополі, 
Краснодоні, Білгороді-Дніст- 
ровському і Путивлі створені 
Бюро Молодіжного туризму. В 
1975 році ми передбачаємо 
організувати подорожі для 700 
тисяч юнаків і дівчат, у тому 
числі для 120 тисяч представ
ників зарубіжної молоді.

Рада Міністрів УРСР прийняла 
пропозиції ЦК ЛКСМУ і комісії 
Верховної Ради Української PCP у 
справах молоді про дальший роз
виток молодіжного туризму н рес
публіці і своєю постанопою зобо
в’язала міністерства її відомства, 
облвиконкоми, Київський і Сева
стопольський міськвиконкоми по
ліпшити обслуговування радян
ських та іноземних туристів, які 
подорожують по лінії Бюро Лііжна- 
родного Молодіжного туризму «Су
путник».

Допомога уряду республіки, 
прийняті ним заходи по зміц
ненню матеріально-технічної 
бази молодіжного туризму, 
зобов’язують нас підвищити 
рівень всієї туристсько-екскур
сійної роботи, поліпшити об
слуговування тих, хто подоро
жує по лінії «Супутника».

— Перш 3.1 все 
хочу сказати — 
мені дуже приєм
но, що професією, 
яка стала змістом 
мого життя, ці
кавляться юнаки і 
дівчата, 
відомий 
ський письменник 
Максим Горький 
сказав: «Людина 
по своїй натурі — 
художник. Вона 
скрізь намагає
ться внести у своє 
життя красу».

Це дійсно так. При
гадайте, як ми ми
луємося барвами ви
сокого голубого не
ба, кольорами 
нього лісу. Ми 
магаємося своє жит
тя заповнити таки
ми ж чудовими фар
бами. Художник від
чуває їх гостріше. 
А якщо до цього додати 
працелюбність, то успіх 
ново.

Праця художшіка-профссіонала багато
гранна. Він, маючи спеціальну освіту, по
стійно переселяє прекрасне н створення 
сучасних пасажирських лайнерів і косміч
них кораблів, у випііпення архітектурних 
ансамблів та інтер’єрів, моделей одягу, 
транспорту, в постановку спектаклів і кі
нофільмів, оспівує наше прскпасне сього
дення в портретах героїн і пейзажах.

Але все ж. «художник — професія 
чи покликання?» Звернемось до . ві
домої істини: «Малювати можна на
вчити всіх', а от художником може 
стати не кожен». Тож я ствеЬджуїо, 
що вирішальну роль v виборі шляху 
художника має відіграти покли
кання.

Але єдиного покликання теж недо
статньо. Необхідно навчатись у ви
щих або середніх спеціальних на
вчальних закладах. При вступі абіту
рієнт обов'язково', кпім іспитів з за
гальноосвітніх предметів, спочатку

Професій багато, обери свою

Колпсь 
радяїь

ОСІН- 
на-

« « е

«Розкажіть, будь ласка, про професію художни
ка» — «Чим займається художник?». «Худож
ник — професія чи покликання?». «Де можна на
бути цю спеціальність?»; Ось далеко неповний пе
релік питань, які цікавлять багатьох наших чита
чів, котрі мріють про фарби, і пензлі. Сьогодні на 
ваші запитання, друзі, відповідає художник Кіро
воградського лялькового театру ВАСИЛЬ ОСТА
ПЕНКО.

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.45 
— «Наука сьогодні». (М). 
17.15 — Кольорове телеба
чення. «Веселі старій». 
(М). 18.00 — «Розповіді про 
донецьких металургів». (До
нецьк). 18.30 — Реклама, ого
лошення. (К). 19.00 — Програ
ма «Вісті». (К). 19.30 — Кон
цертний зал «Дружба». (Дні
пропетровськ), 20.20 — «Паліт
ра». (Одеса). 20.50 — «Нп 
добраніч, діти!». (К). 21.00 — 
Програма «Час». До 50-річчв 
III з’їзду Монгольської На
родно-революційної партії і 
проголошення • Монгольської 
Народної Республіки. (По за
кінченні — художній фільм 
«Хмари» і вечірні нови
ни. (К).

ЧЕЇЇШЕР

ще й талант та 
прийде обов'яз-

складає екзамени з спеціальності: ма
люнок, живопис, композиція і т. д., 
залежно бід профілю майбутньої ро
боти .художника. Цс робиться для 
того, щоб виявити ступінь обдарова
ності абітурієнта. Тому екзамени з 
спеціальності є головним при вступі 
до вузу.

На запитання: «Де набувають цю про
фесію?» можна знайти точну відповідь у 
щорічному довіднику для вступників до 
середніх та вищих спеціальних учбових 
закладів СРСР. Скажу, зокрема, що ху
дожні інститути є майже п усіх великих 
містах країни: Аіоскві. Ленінграді. Харко
ві. Києві, Львові та інших, а також в сто
лицях союзних республік. Спеціальні ху
дожні училища іі технікуми є в багатьох 
обласних центрах. Па Україні. зокосма, — 
в Одесі, Харкові. Сімферополі, Дніпропет
ровську, Херсоні.

На закінчення хочу додати, що 
вчитися малювати дуже корисно, хоч 
і не обов’язково стяти художни- 
ко.’і-профссіоиалом. Адже фарби і 
пензель вчать розуміти прекрасне, 
бачній його в щоденному житті.

ЗАВЕРШИВСЯ

І Наша адреса і телефони

ЗВІТУЄ „АВІАТОР“
Рис у рік зростає популярність спортивною клубу «Авіатор» Кіро

воградського льотно-штурманського училища, розширюються його 
спортивні зв'язки. Про цс велася творча, ділова розмова па звітно-ви
борній конференції, яка відбулася нещодавно. Доповідач голова 
спортивного клубу Б. Г. Пузанов і виступаючі відзначали, що .за звіт
ний період в клубі підготовлено одного майстра спорту, трьох канди
датів у майстри, понад 90 першорозрядників, близько 1160 спортсме
нів .масових розрядів. Велика робота проводиться по впровадженню 
нового комплексу ГПО. За два роки значківцями ГПО стали 1164 чо
ловіки. Великий загін громадських фізкультурних кадрів веде постій
ну роботу у різних видах спорту.

ФУТБОЛ

ЧЕМПІОНАТ

æs

Збірні команди училища двічі були призерами Всесоюзної спарта
кіади учбових закладів Міністерства цивільної авіації Радянського 
Союзу, Спортклуб «Авіатор» — кращий колектив фізкультури облас
ної ради ДСГ «Спартак» Він захищає спортивні кольори свого то
вариства і в області, на республіканських та всесоюзних змаганнях. 
Зараз ведеться копітка підготовка до участі у фіналі Всесоюзної 
спартакіади авіаторів, присвяченій VI літній Спартакіаді народів Ра
дянського Союзу. Делегати вказали також і на деякі недоліки, що 
заважають підвищенню майстерності спортсменів.

Конференція прийняла розгорнуте рішення, скероване на кращий 
розвиток фізкультурного руху серед майбутніх авіаторів.

Конференція обрала новий ектад та правління клубу «Авіатор» на 
чолі з В. Галушкою.

В. Ш А БАЛІВ.

На прохання читачів подаємо підсумкову турнірну 6. «Динамо» М. 10 11 9 42-33 31
таблицю чемпіонату СРСР 
щої ліги.-

з футболу серед команд ви- 7. «Зеніг» 8 15 7 36—41 31
8. «Пахтакор » 10 10 10 45—44 зо
9. «Динамо» Тб. 8 14 8 29-34 зо

В Н П м СЇ 10. «Дніпро» 9 >1 10 31-39 29
11. «Карпати» 8 12 10 33—33 28

J. Динамо» К. 14 12 4 49-24 40 12. «Шахтар» 8 12 10 31—35 28
2. «Спартак» М, 15 9 6 41—23 39 ІЗ. ЦСКА 7 .12 11 28-33 26
3/ «Чорноморець* 12 11 7 35-31 35 14. «Зоря» 8 10 12 32-41 26
4. «Торпедо» М. ІЗ 7 10 35-28 33 15. «Кайрат» 8 10 12 37-47 26
5. «Арарат» 11 . 10 V 37-28 32 16. «Ністру» 4 8 18 32-59 16

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кпропоградского обкома 

ЯКОМУ, г. Кировоград.

316050. ГСЛ, Кіровоград-50, вул. Луначарсьиого, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.
•л*’ ........ .. ...... і Сі

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

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

ПОГОДА
Вдень 26 листопада по об

ласті іа місту передбачаєіься 
мінлива хмарність, без опадів. 
Вітер піодсіїпо-східпіїй 5—9 
метрів па секунду. Темпера
тура повітря під 2 градусів 
тепла до 3 градусів морозу, 
по місту біли нуля.

Ялы W, 1ЯКП9. Типаж 50(10(1.

ПЕРША ПРОГРАМА. 16.15— 
Ю. Є.тисеєв. «Два майстри». 
Вистава Кіровоградського об’ 
ласпого театру ляльок. (Кіро
воград на Республіканське 
телебачення). 17.10 — «Курс— 
інтенсифікація». (К).~ 17.30 — 
«Зустріч з танцем». (Дніпро« 
петровськ). 18.00 — «Турпоїзд 
іде на південь». (Кіровоград). 
18.20 — Телефільм. (Кірово
град). 18.30 — «Ленінський 
університет мільйонів*. (М), 
19.00 —- Програма «Вісті». 
(К). З включениям Кіровогра
да. 19.35 — До БО-річчя утво
рення Таджицької PCP і ство
рення Компартії Таджикиста
ну. Програма Таджицького 
телебачення. (М). 21.00 —
Програма «Час». (М). 21.30 — 
«У концертному залі». Співає 
народна артистка СРСР М. Бі
гшу. (М). 22.30 — «Майстри
фігурного катання». <М). 23.10 
— Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.05 — 
Документальний фільм «У 
спадщину». (М). 16.15 — «Ша
хова школа». (М). 
«Російська мова». (М). 
Кольорове телебачення, 
ставка Буратіно». (М). 
Кольорове телебачення, 
літра». (K). IS.30 — До 
чя з дня народження -Д. 
Коротчспка. (K). 1S.50
Фільм-концерт. (К). Музап- 
тракт. 19.00 — Монологи з
трагедій О. Пушкіна читає 
народний артист СРСР Б. Ба- 
бочкіп. 19.35 — «Завтра — на
ціональне свято Югославії — 
День республіки». (К). 19.50— 
Фільм-концерт. (К). 20.10 —
Вистава. (К). 20.45 — «На доб
раніч, діти!». (К). 21.00 —
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Продовження вистави. В пе
рерві — ВЄЧІПІІІ ГО'И'НИ. <К).

16.45 —
17.30— 

«Вн-
18.00- 

«Пд-
80-річ- 
“ с.

тями

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.29 —* 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Веселі стар
ти».' (М). 10.15 — До націо- 
пального свята Югославії -* 
Дня республіки. Програма до
кументальних фільмів. (Юго
славія). 16.00 — Кіноварне
«Жслюкопа дорога». (К). 
16.30 — «Народні таланти». 
Концерт, (К). 17.00 — До
БО-річчя утворення Таджиць
кої PCP і створення Компар
тії Таджикистану. Репортаж. 
(М). 18.00 — «День за днем». 
(Кіровоград). 18.10 — Оголо
шення. (Кіровоград). 18.15 —• 
Кольорове телебачення.Мульт
фільм «Федорине горе», іМ)'. 
18.25 — Польова пошта «Под
вигу». (М). 18.55 — Для дітей, 
«Ми — онуки Ілліча». Виступ 
вихованців дитсадка «Орлят
ко». (Кіровоград). 19.30 
Кольорове телебачення. Чем
піонат СРСР з хокею. ИСКА 
— «/Диііамо». (М). 21.45 -?
Програма «Час». <М). 22.15 -у 
ФІльм-концсрт. (К). 22.48 -»
Тележурнал «Старт». Спецви
пуск. (К). По закінченні — 
вечірні новини. (К).

За редактора М. СЕМЕНЮК,
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