
ПЕРЕГОВОРИ Л. І. БРЕЖНЄВА
З В. ЖІСКАР д’ЕСТЕНОМ

6 грудня у Палаці Рамбуйє тривали переговори 
Генерального секретаря Ц1< КПРС Я. І, Брежнєва 
з Президентом Французької Республіки В. Жіскар 
д’Естеиом.

Л. І. Брежнєв і В. Жіскар д'Естеп зосередили 
свою увагу на витаннях дальшого підвищення 
рівня двостороннього співробітництва в політич
ній і економічній галузях. Обговорено перспекти
ви розвитку економічного співробітництва на 
найближчі п’ять років. Було домовлено підписати 
відповідні угоди.

При розгляді міжнародних питань була насам
перед підкреслена необхідність розширити сферу 
взаємодії двох країн з метою поглиблення проце
су розрядки напруженості.

Переговори Л. І. Брежнєва з В. Жіскар д'Есте- 
ном проходили у дружній конструктивній обста
новці, яка відповідає духові відносин, що склали
ся між СРСР і Францією.

(ТАРС).

^ВІД’ЇЗД
ТОВАРИША Л. і. БРЕЖНЄВА 
З ФРАНЦІЇ

ПАРИЖ, 7 грудня. (Спец. кор. ТАРС). Гене
ральний секретар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв, який 
перебував у Франції з робочим візитом на запро
шення Президента Французької Республіки 
В. Жіскар д’Естсна, відбув сьогодні з Парижа на 
Батьківщину.

Генерального секретаря ЦК КПРС Л. 1. Бреж
нєва в аеропорту Орлі проводжали Президент 
Французької Республіки В. Жіскар д’Естеп, пре
м’єр-міністр Франції Ж. Шірак, міністр закордон
них справ Ж. Совапьярг, міністр економіки і фі
нансів Ж.-П. Фуркад, генеральний секретар кан
целярії Президента К. П’єр-Броссолст, посол 
Франції в СРСР Ж. Вімоп.

Па льотному полі перед Будинком почесного 
салону, прикрашеним державними прапорами 

і; СРСР і Франції, було вишикувано почесну варту. 
.Оркестр національної гвардії викопав Державні 
щ гімни Радянського Союзу і Французької Респуб

ліки. ” .
Присутні в почесному салоні сердечно вітали 

і Генерального секретаря ПК КПРС Л. і. Брежнєва 
і Президента Франції'В. Жіскар д’Естсна, яким 
були піднесені букети квітів.

Товариша Л. І. Брежнєва на аеродромі про
воджали посол СРСР у Франції С. В. Червонеп- 
ко, дипломатичні співробітники радянського по
сольства.
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„СОЮ3-16“: ПОЛІТ ЗАВЕРШЕНО
8 грудня 1974 року після успішного завершення 

програми робіт на борту корабля «Союз-16» космо
навти товариші Анатолій Васильович Філіпченко і 
Микола Миколайович Рукавишников повернулися на 
Землю.

Об 11 годині 04 хвилини за московським часом 
спускний апарат космічного корабля «Союз-16» зро
бив м'яку посадку на території Радянського Союзу 
за 300 кілометрів на північ від міста Джезказган. 
Самопочуття космонавтів після приземлення добре.

В ході шестидобового орбітального польоту про
ведено заплановані випробування нового стику
вального агрегату і його автоматики, систем орієн
тації, керування рухом і життєзабезпечення, модер
нізованих відповідно до вимог
канського експерименту по стикуванню

радянсько-амери- 
космічних

кораблів «Союз» і «Аполлон», який має відбутися а 
1975 році. При виконанні маневрування, орієнтації 
і стабілізації корабля «Союз-16» опрацьовувалися дії 
та режими роботи екіпажу при розв’язанні завдань, 
ідентичних завданням наступного спільного польоту.

Згідно з наміченою програмою космонавти А. В< 
Філіпченко і М. М. Рукавишников виконували наукові 
і науково-технічні дослідження, фотографували різ
ні ділянки території Радянського Союзу в інтересах 
народного господарства.

На всіх етапах польоту, який проходив в умовах, 
максимально наближених до умов наступного кос
мічного експерименту, системи корабля «Союз-16» 
і встановлена на його борту апаратура працювали 
нормально.

експериментів, одержані в
ході польоту, обробляються і вивчаються.

Результати наукових

ЗУСТРІЧ НА ЗЕМЛІ 
КАЗАХСТАНУ

АРКАЛИК, 8 грудня. (Кор. ТАРС 
А. Ротмістровський). Засніжена 
рілля радгоспу імені Титова. Тут, 
приблизно за тридцять кілометрів 
на північний схід від міста Аркали- 
ка і за триста кілометрів на північ 
під міста Джезказгана, сьогодні 
зробив м’яку посадку спускний 
апарат космічного корабля «Со-

юз-16», на якому повернулися на 
Землю Анатолій Васильович Фі
ліпченко і Микола Миколайович 
Рукавишников.

Незабаром вони були доставлені 
на вертольоті в Аркалицький аеро
порт, де космонавтів вітали пред
ставники трудящих.

Командир космічного корабля

полковник А. В. Філіпченко, звер
таючись до присутніх, сказав:

— З радістю відчули ми себе 
знову на рідній Землі. Велике спа
сибі за гостинну зустріч на цілинії 
В підкорення космосу вписано ще 
одну сторінку. Ми дуже .задоволе
ні, що на кораблі «Союз-16» було 
проведено заплановані випробуван
ня нового стикувального агрегату 
і його автоматики, систелл орієнта
ції, керування рухом і життєзабез
печення, здійснено різні дослід
ження.
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ПЕРШІ
У ЗМАГАННІ

із своїми 
старшими 

турбується

V ОМСОМОЛЕЦЬ Олек- 
** сандр Таранець вже 
майже рік працює в пер
шій тракторній бригаді. 
Закінчив технікум механі
зації сільського господар
ства, одержав направлен
ня в колгосп імені Карпа 
Маркса Устинівського ра
йону. Працював деякий 
час трактористом, а потім 
молодому хліборобу дові
рили відповідальну ділян
ку роботи. Він став за
ступником бригадира.

Непогано потрудилися 
механізатори бригади, ни
ва видалася врожайною. 
І він, Олександр Тара
нець, вніс чималу частку 
праці, щоб виростити гар
ні пшениці, зібрати зер
нові вчасно.

Тепер разом 
ровесниками, 
товаришами 
юнак про врожай остан
нього року п'ятирічки. 
Днями приїхали до польо
вого табору голова прав
ління колгоспу С. Л. Пін- 
зул, головний агроном 
М. Н. Дощснко, запроси- 
Д*^^йог^т^^ бригадира

Я. К. Шевченка оглянути 
посіви озимини. І не до
велося червоніти Олек
сандрові за своїх ровес
ників, що готували грунт, 
сіяли пшеницю.

— Ще б снігу, — висло
вив тоді своє бажання мо
лодий хлібороб. — Адже 
зобов'язалися по 40 цент
нерів зерна взяти з кож
ного гектара.

А невдовзі й сніг ви
пав. Дерева немов у не
вагомому вбранні, поля —- 
під білою пухнастою 
ковдрою, що надійно за
хищає озимі від морозів. 
Вчасно зорали тут усі пло
щі на зяб, внісши потріб
ну кількість органічних 
добрив. Все це тепер по
крите снігом.

Олександр більше бу
ває зараз на польовому 
таборі, турбується про 
навчання механізаторів, 
про ремонт техніки. Щой
но в бригаді поставили 
все грунтообробне зна
ряддя на лінійку готов
ності. Ремонтну ланку 
очолював Микола Сергі
йович Будак. Старанно 
слідкував, щоб ремонту-

вали якісно, надійно. Тож 
залучив до робіт усіх ме
ханізаторів. Воно, звісно, 
відомо: якщо ремонту
ватиме машину той, хто і 
працюватиме на ній, то 
змастить він кожен вузол, 
підготує машину так, щоб 
не підвела у гарячу пору. 
Та нікому з хлопців не бу
ло зауважень. Особливо 
відзначилися в роботі хлі
бороби Борис Черняков, 
Михайло Жук, Павло Виш
няк, Микола Резніченко.

. А нині за графіком тут 
проводять ремонт та тех
огляди тракторів.

Комсомолець Олександр 
Таранець ще й року не 
працює в бригаді,а вже 
добре знає тих, з ким що
дня крокує до польового 
табору. Знає, що не під
ведуть вони, і в останньо
му році п'ятирічки брига
да виростить ще вищий 
урожай ніж нинішнього 
року.

10. ЛІВАШНИКОВ.
II а фото игорі: комсомо

лець Олександр ТАРАНЕЦЬ. 
Т-74 ремонтують Петро 1ВАК- 
ЧЕНКО та Борне МАЗУРЕН- 
КО. (Фото зліва).
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Шмк: 
ПЕРШІЙ 
тткячниш 
КІР0В0ГРМЩИНИ'

За 11 місяців надоїли на кожну ко- | 
рову кілограмів молока:

Валентина СЛАВЕТННСЬКЛ — 
колгосп «Дружба» Новоукр пінського 
району — 4270;

Ольга КОЗАЧЕНКО — Несваткіо- 
ський відділок радгоспу Другого іме
ні Петровського иукрокомбінзту 
Олександрівського району — 4253;

Світлана ГРИГОР — колгосп імені 
Леніна Долнпського району — 4191;

Ганна ОЩЕП — колгосп імені 
Горького Долнпського району — 
3826;

Лідія ЩЕРБИНА — обласна сіль
ськогосподарська дослідна станція — 
3888;

Надія ТРЕТЯ КОВА — колгосп 
«Перше травня» Маловвсківського 
району — 3791;

Марія МАНАША — колгосп «Зоря 
комунізму» Новоархангельського ра
йону — 3708;

Марія ДЗІНА — колгосп імені 
ХХП з'їзду КПРС Добровеличків- 
ського району — 3707;

Галина ВЛАСЕНКО — колгосп 
імені Шевченка Зпам’яиського рано- . 
ну — 3674;

Марія АНІЩЕНКО — колгосп іме- І 
ні Ульянова Кіровоградського райо- І 
ну — 3667. І
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Наставництво: 
пропозиції» ДОСВІД

ШКОЛА 
■Ктив

Виховання гідної зміни 
серед циробничників-чер- 
вонозорівців ветерани на
шого цеху вважають своєю 
Кровною справою, Багато 
вчорашніх новачків-елек- 
трозварювальників, про
йшовши школу старших, до
свідченіших товаришів, сьо
годні стали майстрами вог
ненної дуги.

Я поступив на «Червону зір
ку» закінчивши Кіровоградське 
ремісниче училище Лі 3. Це бу
ло досить давно. Спеціальність 
єлектрозварювальиика мив фор
мально, бо насправді мало що 

. »мів зробити до пуття, коли 
брав до рук зварювальний апа
рат. Старші товариші прийняли 

• а свою сім’ю як рівного, спільно 
виводили мене, як кажуть, в 
люди. Мої наставники — один з 
кращих елсктрозварювальликів, 

- кваліфікований спеціаліст Гри
горій Крамаренко, і в той час 
майстер зміни Григорій Поно: 
маренко. Інші робітники теж 
зробили все для того, .щоб я 
утвердився в своєму ремеслі.

Відтоді збігло двадцять 
років. Тепер я сам настав
ник, передаю свій досвід 
молодим робітникам. Тож і 

"хочу висловити свої 
ки про корисний рух, 
роасюди набирає все 
щого розмаху.

Наставництво -— це

дум- 
який 
шир-

пра-
ця. Нелегка, відповідальна 
робота з молоддю. По собі _ 
фнаю, наскільки великий 
вплив на юнаків має авто
ритет, досвід, знання, май
стерність старших товари
шів. Тому, насамперед, сам 
{заставник повинен бути 
взірцем у всьому, тоді й 
Слово, приклад його будуть 
вагомішими.
, Перед юнаками й дівчатами, 
пк| щойно прийшли на вироб
ництво, треба ставити завдан
ня — досягти найвищої кваліфі
кації и евбїй справі, оволодіва
ти найновішими науковими 6 
техііічними знаннями.

Наставник — цс джерело, яке 
живить зусилля своїх підопіч
них. Якшо він зуміє захопити 
?воїм ентузіазмом юнака чи 
Дівчину, передасть молодим .но
ров до професії, до колективу, 
то молодий робітник на довгі 
роки зрідниться з цехом, брига
дою, Адже відомо, якої шкоди 
завдає виробництву плинність 
Кадрів, і залишають підприєм
ство, як правило, молоді ро
бі гішки.

Розвивати дух суперни
цтва між колективами й ок
ремими робітниками за по
чесну першість — це теж 
Турбота наставника. Кож
ному з нас приємно поба
чити прізвище чи портрет 
Свого підопічного в числі 
ГІередовиків і переможців 
Змагання. Вихованню моло
дого робітника, нашої змі
ни, ми, наставники, повинні 
віддати весь свій досвід, всі 
Знання.

4 В. ТКАЧОВ,
електрозварювальний, 
механоскладально г о 
цеху № 3 заводу 
«Червона зірка», на
ставник молоді.

с т
ВІД САНІТАРКИ

«

.МОЛОДИЙ КОМУНАР“- 16 грудня 1974 року

книжкову полицю

ЛИСТОНОША якось зніяковіло простяг-
* нув Василю Артемовичу жовтого кон

верта. Рівним, чітким почерком на ньому 
була виведена не зовсім звична адреса. 
Вірніше, адреса така, якою вона і повинна 
бути: Кіровоградська область, Кіровоград
ський район, село Аджамка. А ось далі: 
«Маломужу Василю Артемовичу або його 
рідним». Чому «або»? З хвилюванням роз
крив конверта.

«Пише вам колишня санітарка із 1-го ба
тальйону Віра Фелісова. Пам'ятаєте сім
надцятирічну дівчину? Тоді моє прізвище 
було Царьова. Ми разом воювали під Ле
нінградом. Багато чого забулось, я вашого 
обличчя навіть не пригадую, знаю, що ви- ' 
несла вас пораненого з поля бою. Та хіба 
тільки вас. Понад 100 курсантів довелось 
рятувати. А тепер ось вже шістнадцять ро
ків я розшукую бійців нашого батальйону'.

не здивував його намір йти в МТС. Працьо
витий, допитливий молодий токар швидко 
завоював повагу товаришів і керівників.

А невдовзі комсомолець /Лаломуж одер
жав кандидатську карточку. У 1939 році 
прийшов час служити в армії. Всім селом 
проводжали Василя. Незабаром молодий 
воїн писав додому; «Мені випало щастя 
стати прикордонником, охороняти священ
ні рубежі Батьківщини. А найбільше гордий 
тим, що служу біля міста Ленінграда у Чер- 
вонопрапорному прикордонному загоні. 
Яке це велике довір’я!».

Минуло кілька місяців, і довелося юна
кові понюхати справжнього пороху під час 
фінської кампанії. Після її закінчення 
командир полку запропонував Василеві по
їхати на навчання до військово-політичного 
училища імені Ворошилова.

— Ти хлопець молодий, енергійний, маєш 
середню освіту. Вітчизні треба такі орли, як

По всій країні шлю листи.
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По всій країні шлю листи. Знайшла вже 
205 чоловік. Якщо ви живий, відгукніться»,

! ось відповідь Ленінградові... В списку 
героїв ім’я Василя Артемовича стоятиме 
двісті шостим,

...Недалеко від Гатчини, на околиці села 
Велике Жабино височить двометровий обе
ліск із червоного граніту. На ньому викар
бовано рядки; «Прикордонникам 1-го ба
тальйону Ново-Петергофського військово- 
політичного училища під командуванням 
майора Шорина, які насмерть стояли тут у. 
1941 році».

Серед тих, чий подвиг увічнено в граніті, 
значиться й ім’я вчителя із Аджамки, ве
терана війни Василя Артемовича Малому- 
жа. Цікава доля цієї мужньої людини.

...З дитячих років виявився потяг юнака 
до техніки. Тому рідних І знайомих Василя

ти, — по-батьківськи ласкаво говорив пол
ковник.

Закінчити училище Василь не встиг — над 
країною нависли хмари війни. У серпні со
рок першого, коли ворог стояв на ближніх 
підступах до Ленінграда, курсантам учили
ща було доручено обороняти колиску ре
волюції на Гатчинсько-Кінгісепському на
прямку. Свій перший бій батальйон провів 
недалеко від селе Руські Аташі. У той день 
вони відбили кілька атак гітлерівців. Фа
шисти кидали на сміливців авіацію, обстрі
лювали їх артилерію, але так і не змогли 
зломати опо£у радянських воїнів. По-плас- 
тунськи, під зливою свинцю здолали вони 
майже вісімсот метрів голого поля І ово
лоділи селом. З цього рубежа, взятого ці
ною життя багатьох курсантів, почалася лі 
нія оборони «Оранієнбаумський плац

дарм», переступити який гітлерівцям так і 
не вдалося за довгі роки війни.

Фашисти, намагаючись зламати опір захисників 
Нсвської твердині, застосували тактику вимоту
вання шляхом методичного артобстрілу позицій 
прикордонників. День 1 ніч над нашими окопами 
рвалися снаряди. У командування батальйоном 
виникла думка знищити ворожі гарнізони з допо
могою гранат. Перший напад вирішили здійснити 
біля села Муратово.

Командир взводу лейтенант Бородачев пиклнкап 
до себе найбільш досвідчених і сміливих курсан
тів Калнвайченка, Виноградова і Ліаломужа.

— Необхідно розвідати розташування вогневих 
точок ворога, наявність його сил. Завдання над
звичайно складне, але я певен — ви його вико
наєте.

Лід самісіньким носом у фашистів трійка муж
ніх розвідників нанесла иа карту позначки — во
рожі окопи, гармати. Було далеко за північ, гіт
лерівці спали. Батальйон курсантів обережно, 
метр за метром підповзав до їх позицій. Нечутно 
добралися до спостерігача. Вловивши ледь чутний 
шерхіт, він пустив у небо освітлювальну ракету. 
Тієї ж миті його було знищено. Радянські воїни 
кинулися на ворожі позиції. Один з ворожих під
розділів перестав існувати...

На початку вересня створилась серйозна загро
за прориву гітлерівців до Оранієнбаума. Для її 
ліквідації були послані курсанти-прикордонникн 
майора Шорина, Вони атакували сильно укріпле
ний пункт ворога. Під час однієї з атак взвод 
Бородачова увірвався у село Порожки. Бійці 
помітили, що німці, відступаючи, у розпачі зали
шили кілька автомобілів, навантажених награбо
ваним майном. Один величезний грузовик був 
набитий тюками шерстяних тканин. 1 лейтенант 
прийняв сміливе рішення.

— Викинути із середини кузова декілька тю
ків, — наказав він.

У лічені хвилини було обладнано імпровізова
ний броньовик. За його текстильні стіни скочил.» 
курсанти В. л. Малому ж, Г. Решетило, П. Гаври
ленко, М. Макаров та ще вісім їх товаришів. Тем
но-зелена машина з фашистськими пізнавальними 
знаками кииулась переслідувати гітлерівців. Ті 
не відразу розпізнали хитрість. А курсанти сипа
ли зливу вогню на загарбників, вносячи розпач в 
їх ряди. Фашисти, оговтавшись, почали обстрілю
вати машину, але кулі не пробивали 7овсті тюки. 
Лише після того, як осколком розірвало колесо, 
сміливці покинули свою фортецю на колесах І 
зникли В ЛІСІ.

...Закінчились тяжкі роки війни. Повер
нувся у рідний край фронтовик. Працює він 
у середній школі вчителем. Добре працює, 
має подяки від дирекції школи, райвно, на
городжений ювілейною медаглю «За доб
лесну працю. На ознаменування 100-річч< 
з дня народження В. І, Леніна», Часто ви
ступає перед учнями, розповідає про 
подвиги радянських воїнів у роки війни, про 
мужність І стійкість нашого народу. Ве
теран вчить дітей яюбити і оберігати рідну 
Вітчизну.

Ю. МАТ1ВОС,
краєзнавець,

з н і м к уі 8, А, МАЛ ОМ У Ж. Фото 1942

«ПЕРЕПОВНИТЬСЯ СЕРЦЕ...»
♦ Поетичні новинки „Молоді“
Поетичні збірки.., Гортаючи сторінку 
сторінкою, здивовано відкриваєш дай 

£еба якісь невідомі досі поривання, ба
жання здійснити щось надзвичайно ва- 
Соме,

Видавництво ЦК ЛКСМУ’ «Молодь» 
щороку дає можливість книголюбам по
повнювати свою поетичну бібліотечку. 
.Іимало збірок побачили світ і у. цьому 
році. Зпоміж них «Співучий МЛІШ» 
Я. Горлача, «Срібная креш» Л. Забаш- 
ти, «Межиріч» Д. Чередниченка, «Перед- 
жпив'я» М. Сірепка, «Поезії» М. Ушако- 
Ьа та багато інших.

Сьогодні всі ігаші серця звернені до 
невеличкої смужечки землі, іцо на лати
ноамериканському континенті. Трагедія 
Чілі відлунює в серцях чесних митців 
£віту, народжує гнівні поетичні рядки.

«Нескорене серце Чілі» — збірка вір
шів поетів Радянської України, віршів, 
у яких звучить голос осуду й протесту.

Не иовести народ на розстрілі 
Зведеться він — плече в плеїеі =5 
Святого-гніву меч. нагострить 
Н гадюці голову зсіче!

Автори й упорядник книжечки,., вида
ної в «ІМцлоді», свій гонорар передали 
у Фонд Миру — для перемоги ЧІЛІЙ- 
ським патріотам, а комсомольці та мо
лодь книжкової фабрики виготовили п 
в позаробочий часі

Як завжди, комсомольське видавни
цтво багато уваги приділяє роботі з мо
лодими авторами.

Микола Мачківський з Хмельниччини 
І Алла ТіотюпИ'нк з Херсона дебютанти 
«Молоді». Нещодавно вийшли їхні пер
ші збірки «В житах» та «Ніжність»,

Рветься повінь весняна
напористо.

Кожна крапля в ній варте безсмертя! 
Упаде —

й переповниться озеро,
Упаде -і

А переповниться серце?

Такими смоційпо-насичсшіми рядками 
М. Мачківський висловлює своє ставлен
ня до природи, закоханість у життя. Вір
ші його про «безсмертний рід червоно- 
армійський» і про дружбу пародів, про 
материнське тепло і про «міць робочої 
руки» — сповнені щирості й задушевнос
ті. Молодий поет щедрий на цікаві об
рази, барвисті замальовки, цікаві порів
няння. ’ ’ ’: е

Алла Тютюнник недаремно назвала 
свою першу поетичну «ластівку» «НІЖг 
кість». З кожного її вірша, з кожного 
рядка струмрннть стільки лагідності, 
стільки добра і ніжності, що, читаючи 
збірку, відчуваємо, як серце сповнює
ться дивним світлом, чистотою помислів 
і почуттів.

Дочка, дружина, мати, комсомолка, 
Ніколи не втомлюсь радіти миру, 
Благословляти час, в який живу, 
Любити землю, Лагідну й живу, 
До рук моїх привітну й довірливу.

Герої збірочки А. Тютюнник — моло
да дівчина —• муляр, що дарує людям 
«літне сонце» й «снні-сйнІ пароплави» 
на стіни нових квартир, студентки, які у 
травні біжать до Дніпра, бо пахнуть їм

шовкові трави, прості трударі, — усі во
ни привабливі своєю життєрадісністю, 
ліричністю, вмінням розпізвавати І вба- 
рати в себе оте прекрасне, що зветься 
життям.

Ганна Світличка — поетеса давко віч 
дома шанувальникам віршованого сло
ва. У цьому році вона порадувала нао 
іще однією збіркою ~ «Кордони серця». 
Схильна до медитації, узагальнення, 
вдало оперуючи словом, поетеса кличе 
пас у свою дивовижну країну — Поезію, 
де вона господарює, живе, утверджує« 
ться, страждає, бореться і перемагає,

Хай втрачу я друга І втрачу пісню. 
Як повінь всі греблі мої знесе, — 
У мене залишиться ще Вітчизна, 
У мене лишиться ще, люди, все!

Такий коротенький І вибірковий пере
лік поетичних НОВИНОК комсомольського, 
видавництва. Незабаром мають з'явити
ся на полицях книгарень нові збірочка 
Дмитра Павличка, Світлани Йовенко, 
Михайла Сича, Володимира Жнтннка та 
багатьох інших відомих і молодик 
поетів.
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1-І АД ОБРІЄМ струмували хвилі 
гарячого повітря, хисткі, ле

тючі, і співали жайворонки.
Спочатку дітлахи рухались ряд

ком, зберігаючи рівняння. Пізніше 
порядок порушився, тому ще 
особливо крупні екземпляри ді
ти обоз язково хотіли показати 
вчительці, —- одні відстали, інші, 
як Пустовіт і Царенко, пішли да
лека зперед.

За ДВІ години вже не було чут- 
но ані криків здивування, ні жва
вої розмови. Дехто втомився і 
присів, комусь страшенно захоті
лося пити. Земля розжарилася, 
пекла вогнем, і гарячий вітерець 
не приносив полегшення, Щоки 
Валентини Іванівни пашіли, в роті 
пересохло. До лісосмуги — дале
ко, а навколо —- жодної дереви
ни, жодного кущика. Степ і сонце 
в зеніті, палюче, немилосердне.

Опівдні Валентина Іванівна зібрала 
Дітей, 1

— Ви ж піонери, випускники наші, 
четвертий клас! — докоряла їм. — А 
розкисли, мов малюки!

Цс для підтримки бадьорості, Вона 
сама ледве трималась на ногах. Хоті
лось лягти і лежати довго, не рухаю
чись. Дітлахи сиділи похнюплені, ро.з- 
червонілі, спітнілі. Ні, виявляється, 
зібрати по повній пляшці, як вирішили 
спочатку, — не так уже й простої На 
два-три пальці від дна —• оце і все, 
що встигли набрати. У деяких, правда, 
було майже по півпляшки.

— Цукерки даватимуть так, — по- 
ясніє-вав Пустовіт, який іноді повертав
ся до цісї теми, — у кого більше дов
гоносиків, тому, значить, і цукерок 
•більше. Правда ж, Валентино Іванівно?

— А які цукерки, Валентино Іва
нівно: шоколадні чи подушечки?
- Ще вигадала — шоколадні.*,, — 

зауважив хтось.
— А що? — заперечив Костнк, і тру

сонув зеленуватою пляшкою, у якій 
ворушилась сіра маса. — Знаєш, скіль
ки б нони буряка з'їли? Тонну! А може 
й дві... А з тонни скільки солодкого 
вийде? Зрозумів?

Розгорілася суперечка про цу- 
корки, діти ожили.

— Давайте так, — запропону
вала Валентина Іванівна, — ми ще 
зберемо трішечки, щоб не со
ромно було людям показатись, а 
потім — прямо до правління, як 
домовились з головою. Гаразд?

— Згода!
Тік РАЙ першої криниці довго і 
8’’ жадібно пили воду, вмива-

Розмова відразу ж переключилась на 
питання, що особливо хвилювало всіх 
і вже не раз обговорювалось, — якими 
цукерками пригощатиме їх голова? 
Костик сказав, що за роботу кожному 
з них належить нарахувати по цілому 
трудодню, а скільки на трудодень 
можна цукерок купити?

— А я їсти хочу. — сказав хтось. ї 
тут виявилось, що всі страшенно зго
лодніли.

Затінок біля стіни на очах вкорочу
вався. Підповзав до ніг. Виставиш на 
сонце долоньку і відчуваєш, як у неї 
немов вгризаються розпечені сонячні 
стріли.

А вчителька dcc не з'являлась.
— Царю, гайда у розвідку, — запро

понував Пустовіт,
В канцелярії Валентині Іванівні ска

зали, що Васюти нема, але скоро по
вернеться з обіду бухгалтер — можли
во, він щось знає про цукерки.

Прийшов, нарешті, бухгалтер —• 
низенький, мов карлик, з вели
кою, не по зросту ГОЛОВОЮ — CIO 
за стіл, трусонув рахівницею, ски
даючи кісточки рахівниці, потер 
неголене підборіддя. Ні, про цу
керки він теж нічого не чув, а що 
стосується голови, так він поїхав 
у район,

■— Що ж це?..
Діти мовчали. На обличчях — вираз 

впертого недовір’я і відчуженості. 1 ні
якого жалю. Клас немов підмінили.

Пустовіт підняв свою пляшку, наві
щось засунув пальця, покрутив»

— Якщо голова обдурив нас, — ска
зав, набурмосившись, — то нехай дов
гоносик йому увесь буряк з’їстьі

— Ну, хіба ж так можна? 1 хто вам 
сказав, що вас обдурили?

— Самі знаємо. Ми з Царем чули, як 
ви з дядьком Максимом говорили.

— Ну то й що? Голову терміново 
викликали у район. А може він спе
ціально поїхав, щоб купити цукерок?

Але цей тонкий хід не справив ні
якого враження,

—• Зараз же збирайте, поки не роз
повзлись! Дівчата, я до кого зверта
юсь? Ви ж не голові насолили, а сво
їм же батькам — це ж ваше, колгосп
не поле. Невже не розумієте?

Дехто з дівчаток неохоче почав зби
рати жуків — для видимості, Пустовіт 
зосереджено тицяв пальцем у пляшку, 
і, здавалось, був цим зайнятий пов
ністю.

— Та ви люди, чи пі? і — вигукнула 
Валентина Іванівна. — Вона хотіла ще 
щось додати, переконливе і значиме, 
але замість цього відвернулась І роз
плакалась,

Діти стояли приголомшені.' 
вперше в житті вони бачили, як

<І>. НЕПОМЕНКО

ІСТОРІЯ
З ЦУКЕРКАМИ
-------------------- ОПОВІДАННЯ --------------- —
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конторились, обливались. Біля 
правління колгоспу діти розташу
вались у затінку глухої стінки. 
Спека досягла апогею. На кол
госпній садибі все мов вимерло— 
ані душі. Лише зрідка хтось з’яви
ться, і знову двір порожній. їздо
вий Ілля повіз на кормокухню 
лантухи з макухою, — дрімав у 
передку, виставивши, мов гарма
ту, дерев’яну ногу. Напроти прав
ління, трішки збоку, — стара пе
рекошена стайня. Від поля стіни 
її підтримують колоди, на увігну
тому солом’яному даху — зеле
ний оксамит моху. Біля входу — 
купа гною. Повітря над нею стру
менить невловимими змійками, 
За розчиненими дверима — на
півтемрява, і в ній зрідка подзвя
кує цеп та інколи чується конячий 
храп та іржання.

Пустовіт з Костиком Царенком 
тут же обстежили стайню і допо
віли, що там прив’язаний кол
госпний жеребець Буран. А ще 
кобила з маленьким лошам. Де
які побігли дивитись на Бурена, 
дівчатка також.

— А де мої п'яні довгоноси
ки? не на жарт занепокоївся 
Пустовіт, не знайшовши на місці 
пляшки.

Дівчатка у відповідь лише пе
ресміювалися, перешіптувалися.

—- А-а-а, сховали, — здогадав
ся Пустовіт, і кинувся шукати.

Підняв гармидер. Пляшка, звичайно, 
знайшлась, а от Валентини Іванівнв 
все не було,..

— А мені тітка привозила марме
лад, — говорить круглолиця, у ласто
винні Віра Чумак, виплітаючи вінок 8 
кульбаби, — Такий різноколірний.., 
Червоненьке, біленьке і жовтеньке — 
смужками...

(Закінчення. Початок в номері 
газети за 7 грудня).

— Як же це! — розгубилась Ва
лентина Іванівна. — Адже він обі
цяв! Діти принесли пляшки, си
дять під конторою, чекають... Ді
ти, розумієте?

— Розумію, Але ніяких вказівок 
не було. Отже, чекайте голови, 

Бухгалтер повів плечима.
— У нього ось так, — кресонув 

себе по горлу, — турбот. Засуха, 
Горить все. Людей нема. На ра
хунку в банку — кіт наплакав. Тут 
не до цукерок, звиняйте за вислів. 

Що ж робити? Валентина Іванівна 
заздалегідь бачила, з якими обличчя
ми і галасом розчарування зустрінуть 
її повідомлення діти. Сидять там і, 
мабуть, смакують. Облизуються. 1 на
віщо він їм лише пообіцяв ті цукерки! 
Вони і так працювали б. Можливо, з 
меншим ентузіазмом, але збирали б 
все одно. А що тепер вона скаже їм?

— Пацапи! — вигукнув Пустовіт, ви
скочивши з-за рогу, мов собаки гна
лись за ним: очі круглі, перелякані, 
весь розкуйовджений. — Пацапи, го
лови нема, цукерок не буде! Лін з Ца
рем все чули.

Мов грім гримнув серед ясного неба. 
Всі заціпеніли. Стьопка Вербовий, той 
самий, у якого була трофейна німець
ка пляшка з-під шнапсу, навіть рота 
розкрив,

— Брешеш... — нарешті невпевнено 
промовив він, і закліпав білявими, як 
у теляти, віями.

— Я брешу? — примружився Пусто
віт. — Царю, скажи!

Костнк Царенко підтвердив. Так, во
ни з Пустею пробрались до контори, 
дпері були напіввідчннспі... Л ще дядь
ко Максим, бухгалтер, сказав, що гро
шей у них нема, — мовляв, кіт напла
кав. Загалом, їх обдурили.

І відразу — шкзал голосів;
— У-У"У< обдурили! .
— Говорив, старайтесь!..
Пустовіт покрутив головою ту

ди-сюди, роздумуючи, і раптом 
побіг до стайні, за якою почина
лось бурякове поле. На межі 
став, мов укопаний, озирнувся на 
завмерлих від несподіванки діт
лахів, і, піднявши свою пляшку 
так, щоб видно було всім, вийняв 
затичку.

Зилізай, п’яненькі, дохленькі, 
носатенькі! Давай, давай.

і давай витрушувати жуків, при
танцьовуючи, розмахуючи рука
ми і кривляючись.
‘ Клас завмер, мов загіпнотизо
ваний, і тут же ринувся з місця— 
з галасом, навперейми. Кричали, 
спорожнюючи посуд, пританцьо
вуючи. Мов і не було втоми.

— Стійте, що ви робите?
Від ганку біглал Валентина Іва

нівна.

плакала вчителька. Хлюпала но
сом і сякалась, як найзвичайні- 
сінька людина. А вона ж — вчи
телька!

Табуни прозорих овець гурту
вались на горизонті у хвилястому 
мареві. Чи це сльози засліпили 
очі? Ач, розревілась, як дівчисько, 
Тепер вони можуть не поважати 
її. Ну, який же з неї педагог у 
дев’ятнадцять років?

Раптом почула у себе за спи
ною шепіт, шурхіт, рухи. Увесь 
клас навколішки, мовчки, поспіш
но збирав розсипаних довгоноси
ків.,.

Я* Ф і?

ТІ РО історію з цукерками я зов- 
а “* сім забула. А чому згадала 
зараз — розповім. Недавно, тиж
нів зо два тому, заходжу до учи
тельської — назустріч встає вій
ськовий. Капітан. Танкіст. По 
емблемах видно. Посміхається, 
почервонів, і — мені назустріч, 
«Здрастуйте, Валентино Іванівно, 
не впізнаєте?» Я дивлюсь на нього, 
і, признатись, ніяково мені стало. 
В обличчі начебто щось дуже 
знайоме, але хто?.. Чоловік — ви
сокий, широкоплечий, років трид
цяти п’яти. Виправка звичайно.., 
Але хто, ніяк не згадаю! А він 
простягає мені букет квітів, вітає. 
А імені свого так і не називає. «А 
це, — говорить і розгортає вели
кий пакунок, що лежить на сто
лі, — вам дещо повинно нагада
ти...», Дивлюсь — шоколадний на
бір. Подарунковий. «Пам’ятаєте,— 
говорить, — як довгоносика зби
рали і як голова обіцяв нас цу
керками пригостити?». Я навіть 
руками сплеснула від несподіван
ки: «Ваня? Пустовіт?» — «Так точ
но, Валентино Іванівно, він саллий. 
Колишній зірвиголова. І шану
вальник солодкого...». І сміється. 
Ну, самі розумієте, що відчуває 
вчитель, коли бачить учнів ось та
кими... Виявляється, приїхав у 
відпустку, служить на Далекому 
Сході. «Ви, лишень, — каже, — 
не ображайтесь, що я нагадав про 
те, як ви тоді,.. Малими були, не 
розуміли, а потілл вже... Ось при
йду до вас у клас і розповім». 
Загалом, хороші слова говорив. 
Ось така історія з цукерками. Не 
знаю вже, чи знадобиться вам..,

(Авторизований переклад 
з російської).

У Київському академічному театрі опери та балету імен! 
Т. Г. Шевченка відбулась прем’єра нового балетного спск«
таклю «Чиполліно» за однойменною казкою відомого Італій»
ського письменника Джанні РодарІ. Своїм новим життям 
персонажі популярної книги завдячують радянському ком» 
позиторові Карену Хачатуряну I великому колективу моло» 
дих постановників і виконавців.

Спектакль поставив молодий балетмейстер Генріх Майо» 
ров. Разом з диригентом К. Яременком, художником А. Ки»
риченком він створив виставу-гротеск, покликану вести гля
дачів шляхами серйозних роздумів про людський характер, 
протиборство добра і зла.

На фото: сцена з вистави. В ролі Магнолії — народна 
артистка УРСР Алла ЛАГОДА, графа Вишні — артист 
Сергій ЛУКІН.

Фото О. БОРМОТОВА, (Фотохроніка РАТАУ),

АНКЕТА 
ЧИТАЧА „МКЙЄ

Плануючи роботу «Молодого комунара» на наступ» 
ний, 1975 рік — завершальний рік дев’ятої п’ятиріч» 
ки, хотілося б знати твою думку, шановний читачу. 
Твої пропозиції, зауваження та побажання багато п 
чому допоможуть поліпшити обласне комсомольське 
видання. Д тому просимо відповісти на кілька за» 
питань.

і. ЯКИИ РІК ТИ ПЕРЕДПЛАЧУЄШ «молодий КОМУ
НАР»? КОЛИ ОФОРМИВ ПЕРЕДПЛАТУ НА 1975 РІК (МІ» 
СЯЦЬ)?

2. ТИ ВІДКРИВАЄШ «МОЛОДИЙ КОМУНАР». ЯКІ ПО- 
ВІДОМЛЕННЯ, МАТЕРІАЛИ ТИ ЧИТАЄШ В ПЕРШУ 
ЧЕРГУ?

--—Л і n і я’ з г я « у,

З, ЧИ БУЛО В ТЕБЕ БАЖАННЯ НАПИСАТИ ДО ГАЗЕ» 
ТИ? ПРО ЩО. ЧОМУ НЕ НАПИСАВ?

4. ЯКІ ТЕМИ ТИ ВВАЖАЄШ СЛІД ВИСВІТЛЮВАТИ 
ЧАСТІШЕ?

УЧНІВ-ДО „книги 
ТРУДОВОЇ ШАНИ“

Можна без перебільшення 
сказати, що до цього дня го
тувалася вся школа, і ко- 
й-їн__від першокласника до
десятикласника мріяв потра
пити того вечора до святково 
прикрашеного актового залу. 
1 вабили сюди зовсім не сто
лики, де було вдосталь соло- 
дощів і лимонаду, не музика 
естрадного, не перспектива 
весело відпочити, потанцюва
ти. Значно вища — радість 
побути кілька ГОДИН—В—1іа

дружніх юнаків і дівчат зі 
«Старту», колективу, яким 
тут захоплюються, гордяться, 
який просто люблять.

Стартівцямн називають се
бе старшокласники середньої 
школи № 5 міста Кіровограда, 
які вже шостий рік щоліта 
виїжджають у колгосп «Ук
раїна» Знам’янського району 
в спортивно-трудовий таоїр. 
Якщо коротко про те, чим 
займаються вони в Дмитрівні, 
то можна сказати: допомага^

чнвають. І підтвердити це 
цифрами: влітку 1974-го
школярі просапали 250 гекта
рів буряків, перевезли понад 
п’ять тисяч тонн зерна, зібра
ли сім з половиною тисяч кі
лограмів фруктів, зробили 
прививку дев'яти тисячам ку
рей, виростили 412 грамів ли
чинок' тутового шовкопряда.

Вечір видався иа славу. За
пам’ятаються урочиста лінійка 
стартівців, рапорт комісара 
табору Жеиі Шустер, началь
ника табору Л. М. Коляди, 
теплі слова, з якими зверну» 
лася до присутніх директор 
школи Л. І. Кожевникова, го
лова колгоспу «Україна»

слів стартівців всіх поколінь. 
А хіба зітреться в пам’яті тд 
висока мить, коли отримували 
з рук заслуженого механізато
ра У PCP орденоносця з кол
госпу «Україна» Клима Ме- 
фодійовича Щсдріна посвід
чення про занесения до «Кни
ги грудової шани» Наташп 
Іващснко, Надія Щіпакіпа, 
Микола Патлатий, Женя Шус
тер, Сергій Гіль, Микола 
Дрига, Людмила Бортник. Ба
гатьом вручили нагороди, 
привітали секретар міськкому 
комсомолу М. Соко.чяпськнй 
та перший секретар Ленін
ського райкому комсомолу 
В. Демченко.

________ О, ЖУРБА,

5. ЧИ ДОПОМОГЛИ ТОБІ ОКРЕМІ З ОПУБЛІКОВАНИХ 
МАТЕРІАЛІВ У ПРАКТИЧНІЙ РОБОТІ, НАВЧАННІ?

6. ЯКІ З ОПУБЛІКОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ ТОБІ ЗА» 
ПАМ’ЯТАЛИСЬ? /
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• З ДОСВІДУ РОБОТИ ПАВЛИСЬКОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

ЩЕ все живе його ідеями, планами, заду
мами. Ще сотні людей можуть сказати: 

«Я вчився у Сухомлпнського, я добре звав 
його...» І ніяк не змиритися . з думкою, їло 
пже третій рік немає з нами великого педа
гога, що вранці, коли заходиш до школи, 
він не зустріне тебе біля годинника і не при
вітає з новим днем...

Але велич тому й велич, іцо не дрібніє з 
часом, не втрачає нічого, а навпаки, зростає 
на віддалі. Школа, яка носить ім'я Сухом- 
линського, ще довго живитиметься його яс
ними думами, втілюватиме в життя його 
мрії. Головна мета нашого педагогічного 
колективу і полягає в тому, щоб практично 
розвинути і застосувати на практиці систе
му педагогіки по Сухомлннському,

Одна з головних ідей у вченні Василя 
Олександровича — дітей можна виховувати 
без потреби покарання взагалі. Наші педа
гоги розвивають і вдосконалюють метод 
«емоційного пробудження розуму». Г. Г. 
Арищепко і Г. Я. Вовченко — па уроках ма
тематики, О. О. Філіпов — па уроках фізи
ки, П. Г. Цнбульська — па заняттях з біо
логії, викладачі літератури В. Г. Дараган, 
Г. Ф. Федорова, Р. М. Бричко, вчителі по
чаткових класів К. М. Жнленко, Г. О. Нес
теренко, М. І. Щербина та їх колеги намага
ються передати свої знання учням через 
свої почуття, через своє світосприймання. 
Ніякого зубріння. Інтелектуальне життя 
школи б'є життєдайним джерелом у світі 
казки, краси, музики, фантазії.

Що ж лежить в основі такої павчально-

внховної роботи? Якщо ми будемо прагну
ти, щоб всі сили душі дитини були спрямо
вані па підготовку уроків, життя її етапе 
обмеженим Виховувати і вчити не школя
ра, а людину, з багатогранними інтересами, 
запитами, — цього вимагав В. О. Сухо- 
млинськпіі, цього ми дотримуємося у своїй 
роботі.

Повсякденне спілкування з вихованцями 
потребує віри в їх здібності н сили. «Якщо 
у людини немає віри в дитину, якщо вона 
розчаровується при дріб’язковій невдачі, 
якщо вона впевнена, що з дитини нічого не 
вийде — їй нічого роботи в школі. Вона і 
дітей буде мучити, і сама все життя теж 
тільки мучитиметься». Цс ще один принцип, 
па якому базується робота павлиськях вчи
телів.

ЩОРОКУ в нашій школі бувають тисячі 
гостей. З усіх кіпців країни приїздять 

вони сюди, щоб побувати па уроках, у музеї 
Сухомлпнського, власними очима побачити 
«Кімнату казки», «.Сад здоров’я», -’Куточок 
думки», «Сад матері» та інші атрибути 
школи, про які не раз читали в книгах і га
зетних публікаціях. Нам є про що розпо
вісти гостям.

За два десятиріччя павлиську школу за
кінчили понад дев’ятсот чоловік. 413 з них 
здобули вищу освіту. Решта юнаків і дівчат 
працюють в рідному колгоспі, па підприєм
ствах і будовах району й області. Ким би 

-не став наш випускник — вченим, військо
вим чи хліборобом, він приходить у життя 
мудрим і мужнім, з великими внутрішніми

і духовними силами і бажан
ням залишити після себе на 
землі помітний слід добротво- 
реніїя.

Одне з важливих завдань на
шого педколектпву працею 
виховувати людину високо-

розвиненою.

ЗВИЧАЙНО, самій школі з цим завдан
ням не справитись. Тут завжди — кон

такт з сім’єю, з громадськістю. Наш «бать
ківський університет» відвідують близько 
95 процентів батьків, діти яких навчаються 
в школі. Школа дає кожній сім’ї елемен
тарні знання з педагогіки, психології. Педа
гоги залучають батьків до участі в житті 
школи. Важливо, щоб батьки відвідували 
школу з власної ініціативи. Так, саме влас
ної ініціативи, а не з приводу поганої пове
дінки учня. Для того, щоб обмінятися дум
ками з учителем, порадитись, як краще по
вести виховний процес, а не для того, щоб 
розібратися в уже здійсненній підлітком 
помилці.

У школі все доглядається дитячими рука
ми. Одні порядкують біля кролів, голубів, 
підгодовують синичок в саду, інші ’ працю
ють в майстерні, біля пасіки, в тегілнці. 
Треті — оформляють кімнати Казки, Думки, 
кабінети. Для нас важливо зберегти при 
цьому настанову В. О. Сухомлпнського про 
те, щоб праця ставала для дітей джерелом 
радості, виховувала в них гордість, захоп
лення плодами своїх рук.

...Не зменшується потік відвідувачів до 
школи Сухомлпнського. Несуть сюди педа
гоги свої думки, почуття, звіряють тут свій 
досвід і знання. Ідеї педагога живуть в 
руслі сучасності.

М. ЛИТВИНЕНКО, 
директор меморіально-педагогічного 
музею імені В. О. Сухомлпнського.

И СЕРЕДО

V СВІТІ ЦІКАВОГО
Оригінальні теракотові статуетки, різні глиняні посудини 

знайдено на керченській землі.
Об'єктами вивчення археологів у цьому році стали потуж

на стіна Акрополя, змурована, за відомості ми вчених, у пер
шому столітті до нашої ери, і руїни будівель VI—V століть 

до нашої ери у східній частині міста. Багато які із зпаііде- 
ннч статуеток являють' собою мініатюрні копії робіт старо
давніх скульпторів. Особливий інтерес викликав напис, ви
явлений на одній з гпіилинх посудин. Він належить до
VI століття до нашої ери. Вчені почали розшифровування
цього тексту. (РАТАУ).

спорт І* спорт * спорт * спорт
Посилено готуються до VI Спартакіади Ук

раїни гандболістки Кіровоградського спортив
ного клубу «Зірка». Нещодавно вони брали 
участь у традиційному турнірі на честь Дня 
Радянської Конституції.

Ці змагання, в яких взяли участь чотири 
команди, проходили у Львівському Палаці 
спорту. Вдалим був виступ наших землячок. 
У першому матчі вопи з рахунком 16:6'завда
ли поразки господарям майданчика студент
кам інституту фізичної культури. Напруженим 
був поєдинок кіровоградок з місцевими аван- 
гардівками. Лише в один м’яч їм' дісталася 
нерепага — 13:12. У порота представниць тер
нопільського факультету фізичного виховання 
педагогічного інституту наші діпчата забили

ГАНДБОЛ

КІРОВОГРАДКИ— 
ПЕРЕМОЖЦІ ТУРНІРУ
тринадцять голів, а у свої пропустили — де
в’ять. У цьому турнірі найрезультативнішим 
гравцем була Олександра Константинова. 

Наступну пробу сил Кіровограді!) проведуть 
всередині грудня. Вони будуть вести боротьбу 
за Кубок Прибалтики,

В. ШАБАЛІН,
м. Кіровоград.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05-5 
Кольорове телебачення. Ран- 
копа гімнастика. (М). 9.20 — 
Новішії. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «В гостях У 
І. Д. Папаніиа». (М). 10.05 
«Душа в заветной лире». Літ 
рику О. С. Пушкіна читає на
родний артист РРФСР О. М. 
Ефремов. (М). 10.45 — Для
дітей. «Зірочка». (К). 11.30 —> 
Новини. (К). 11.40 — «Шкіль
ний екран». Історія для учнів 
9 класу. (К). 12.15 — Кольо
рове телебачення. «Наші 
лауреати». Концерт. (К). 15.00
— «Антошка та гармошка». 
Вистава. (Дніпропетровськ)',
16.30 — «Мереживо тапцю»? 
(Зустрічі з дитячими хорео
графічними колективами Ми
колаївської, ' Тернопільської 
та Кіровоградської областей),
17.20 — «Подвигу — ЗО років», 
(К). 18.00 — «День за днем», 
(Кіровоград). 18.10 — Оголо
шення. (Кіровоград). 18.15 -) 
«Ми — онуки Ілліча». Виступ 
вихованців дитсадка «Орлят
ко». (Кіровоград). 18.50 —' 
Телефільм. (Кіровоград). 19.00
— Програма «Вісті». (Ки
їв з включенням Кірово
града). 19.20 — Кольоро«
вс телебачення. Художній 
фільм «Діамантова рука», 
(М). 21.00 — Програма «Час», 
(М). 21.30 — Кольорове теле
бачення. Міжнародні змаган
ня з фігурного катання «Мос
ковські ковзани». Жінки. До
вільна програма. (М). 22.15 -» 
Кольорове телебачення. «Зу
стріч з Маріо дсль Монако», 
(М). 22.45 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.45-5 
Концерт класичної музики, 
(ЛІ). 11.20 — «Перший презиі 
дсит». Художній фільм. (Кі
ровоград), 15.30 — Програма 
документальних фільмів. (М), 
10.15 — Д. Фурманоп. «Ча
паев». (М). 17.00 — «Наука -* 
сьогодні». (М). І7.30 — Кольо+ 
рове телебачення. «Приходь, 
казко». (,М). 18.00 — Реклама, 
оголошення. (К). 18.30 — Кон
церт майстрів мистецтв. (Хар
ків). 19.00 — Концерт. (М),
19.20 — Документальний фільм 
«Пілот Паміру». (К). 19.40 —* 
«Спортивне кіно». (К). 20.40-« 
«На добраніч, діти!». (!<)'. 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — Художній телефільм 
«Варчипа земля». 1 серія. 
(М). 22.35 — Кубок СРСР І 
важкої атлетики. (Запоріжг 
жя). 23.20 — Вечірні нови
ни. (!<'.

Є. ЯКІ НОВІ РУБРИКИ ТИ ПРОПОНУЄШ? ЯКІ ЗАЛИ- 
ШИТИ? які ВВАЖАЄШ ЗАЙВИМИ?

9. ТВОЯ ДУМКА 1 ПОБАЖАННЯ СТОСОВНО ФОТОІЛЮ
СТРАЦІЇ, ХУДОЖНЬОГО ОФОРМЛЕННЯ ГАЗЕТИ,

10. РІД ТВОЇХ ЗАНЯТЬ (РОБІТНИК, КОЛГОСПНИК, 
СЛУЖБОВЕЦЬ, СТУДЕНТ. УЧЕНЬ).

РОЗПОВІДЯМИ7. ЯКИМИ ПОВІДОМЛЕННЯМИ 
ТИ ЦІКАВИШСЯ?
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•ПІНІЯ В Г и я у,

ВЕЧІР
СПОРТИВНОЇ
СДАВИ

V КІРОВОГРАДСЬКІЙ середній школі № 24 вже
V стяло традицією напередодні Дня Конституції 
проводити вечори спортивної слави. Під.звуки мар
шу до спортивного залу входять гості. Директор 
школи Н. В. Ігуменцева, відкривши вечір, відзначи
ла, що в минулому році з 1.13 випускників школи 
всі здали норми на значок ҐПО. Спорт став для 
учнів надійним помічником у навчанні. Сім чоловік 
закінчили школу з медалями. 52 випускники всту
пили до вищих учбових закладів.

На вечорі виступив голова міського комітету по фізичній 
культурі і спорту А. П. Березан. Він розповів про спор
тивні досягнення спортсменів міста, нагородив значком 
кандидата в майстри спорту СРСР учня Володимира Френ
келя та дипломом — Романа Османова.

Урочисто звучать слова ведучого: «Сьогодні до Книги 
спортивної слави школи заносяться кандидат у майстри 
спорту СРСР а спортивної гімнастики Алла Грсбепчук, 
кандидат у майстри спорту з настільного тенісу Володимир 
Френкель, кандидат у майстри спорту з судомоделюпання 
Олексій Гаіізоронськчіі».

Алла Грсбепчук підходить до мікрофона І читає клятву 
спортсменів школи, і в залі тричі гримить «Клянемося», 
(Фото зліва).

На вечорі з показовими вправами виступили учениця 
їй класу, кандидат у майстри спорту ііаташа Цупрій, 
Валя Сорока та Люба Клюшіша. ,

Бій па рапірах (фото вгорі) продемонстрували 
Сергій Фербер. Микола Самохвалов, Валерій Піко- 
лейко та Микола Геращенко. Ці учні входять до 
збірної команди області. З акробатичними вправами 
виступили Юрій Марусенко 
та Лариса Більчепко.
Текст і фото А, ПЕЧЕНІОКА,

л) Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 - 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Повніш. (М). 9.30 — «Сильні, 
сміливі, спритні». (М). 10.00— 
Художній фільм «'Діамантова 
рука». (М). >4-05 — «Телешко- 
ла механізатора». (К). 14.35— 
«Снігова королева». Вистава. 
(Одеса). 10.30 — «Республі
канська фізико-математпчна 
школа». (К). 17.00 — «Подви
гу — ЗО років». (Харків). 17.30
— «Культура слова». (К). 
18.00 — Нозіши. (К). 18.15 — 
Кольорове телебачення. «За
гадки І відгадки». (М). ІЯ.ЗО
— «Ленінський університет
мільйонів». (М). 19.00 — Про
грама «Вісті». (К). 19.30 —
Кольорове телебачення. Між
народний турнір з хокею на 
приз газети «Известия», 
СРСР — Швеція. (М). В пе
рерві — Кубок СРСР з важ
кої атлетики. (Запоріжжя!.
21.45 — Поограма «Час». (ЛІ), 
22.15 — «Театр з Паневежи
са». (ЛІ). 23.15 — Повніш. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.20 — 
Повіти. (Лі). 9.30 — «Сильні, 
сміливі, спритні». (М). 10.00-^ 
Художній фільм «Діамантова 
рука». «(ЛІ). 15.45 — «По під? 
ній країні». (М). 10.15 — «Ліо- 
лодь планети». (М). 16.45 
«Шахова школа». (МІ. 17.15
— Кольорове телебачення. 
«Концертний зал телестудії 
«Орля». (ЛІ). 18.00 — Кольо4 
рове телебаченпя. «Олівець» 
малювець». (К). 18.30 — «Тур2 
бота про комплекс обслуговуй 
ваїшл». (Дніпропетровськ).
18.45 — Реклама, оголошення.
(К). 19.00 — Кольорове тел<*2 
бачення. «Творчість народів 
світу». (ЛІ). 19.30 — Художній 
телефільм «Варчипа земля»'. 
2-а серія. (К). 20.30 — «НІ
добраніч, діти!». (К). 20.45 
Художній телефільм «ВарчипІ 
земля». 3-я серія. (К). 21.45 -А 
Програма «Час». (М). 22.15 -4 
Кольорове телебачення. «ЕЛ 
ран молодих». (К). 23.15
Вечірні новини. (КЗ.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ,

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кироиоградского обкома 

ЛКСЛ1У, г. Кировоград,

316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 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.

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

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