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ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРИША 
х Л. І. БРЕЖНЄВА В МОСКВУ

21 березня в Москву з Будапешта повернувся Гене
ральний секретар ЦК КПРС товариш Л. І. Брежнєв, 
який очолював делегацію Комуністичної партії Радян
ського Союзу на XI з’їзді Угорської соціалістичної ро
бітничої партії.

На Київському вокзалі товариша Л; 1. Брежнєва зу
стрічали товариш: А. А. Гречко, В. В. Гришин, А. А. Гро- 
мико, О. М. Косигін, К. Т. Мазуров, А. Я. Пельше, М. В, 
Підгоріти, Д. С. Поляпський, М. А. Суслов, О. М. Шс- 
лепін, П. Н. Демічев, М. С. Соломепцев, В. І. Долгих, 
1. В. Капітоиов та інші.

(ТАРС).
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Виходь 
на „червону 
суботу“

Пам’ятник 
на Приморській 
вулиці

При Світловодському 
міськкомі комсомолу ство
рено штаб проведення 
Всесоюзного комуністич
ного суботника, присвя
ченого дню народження 
В. І. Леніна. Сюди почали 
надходити повідомлення 
про плани молоді міста на 
19 квітня. За попередніми 
даними на робочих міс
цях цього дня працювати
муть понад півтори тисячі 
юнаків та дівчат. Ще три 
тисячі візьмуть участь в 
благоустрої міста.

Нинішній суботник від
буватиметься у час, коли 
весь радянський народ 

готується відзначити 30-річ
чя Перемоги над німець
кими загарбниками. На 
відзначення цієї пам’ятної 
дати в центрі міста, на 
Приморській вулиці почи
нається спорудження Ме
моріального комплексу — 
пам'ятника • Невідомому 
солдату. В день «червоної 
суботи» на будівництві 
меморіалу будуть працю
вати комсомольці буді
вельного управління № 1 
тресту «Олександріяваж- 
буд».

За рішенням штабу всі 
зароблені 19 квітня гроші 
надійдуть у Фонд миру.

О. ШЕВЧЕНКО, 
завідуючий відділом 
комсомольських ор
ганізацій Світловод- 
ського МК ЛКСМУ.

ГЇРИЇХАВ я з обласного 
Ш семінару бригадирів і 
групкомсоргів комсомоль
сько-молодіжних трактор
них бригад а хлопці пока
зують листа передових 
молодих буряководів рес
публіки «Примножимо 
славу п'ятисотенницьі». «І 
на семінарі у нас була 
серйозна розмова про 
вирощування цукрових, — 
відповідаю їм. — Давайте 
ще раз листа перечитає
мо, обговоримо, та й про 
те, що на семінарі йшло
ся, розповім».

Особливо детально го
ворили про допущені ми
нулого року б роботі не
доліки. Здебільшого не
виправні з них, зроблені 
під час сівби. Усім відо
мо: розтягнеш її стро
ки — не добереш вро
жаю. Тому тих, хто посіяв 
швидко, хвалять. Інколи 
ж, як зійдуть рослини, 
вказують на промахи. 
Здається — дрібничка: не 
перевірили перед посів
ною якість насіння. А по
тім, під час роботи, заби
валися висівні апарати,
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...Зашумить
тополина алея

Про комсомольську ор
ганізацію колгоспу імені 
М. Зайковського йде доб
ра слава. Не раз вона 
відзначалася нагородами 
райкому комсомолу. Пра
цювати завзято, з комсо
мольським вогником — 
ось то правило, що єднає 
юнаків і дівчат колгоспу. 
Так і 19 квітня вони друж
но працюватимуть на ко
муністичному суботнику. 
Вирішили допомогти спо
руджувати сільський Бу
динок культури. І обсади
ти колгоспні молочното
варні ферми тополями.

В. ГОНЧАРЕНКО, 
другий секретар Віль- 
інанського РК ЛКСМУ.
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За 500 центнерів з гектара

ви-

механізатор сіяв швидко, 
не було часу їх відрегу
лювати, тож і рядки 
йшли з просівами.

Або ж навпаки. Регулюємо 
сівалку так, що на одному по
гонному метрі вона кладе в 
землю близько 50 насінин. 
Тобто «сіють» і на морози, і 
на довгоносика, а потім період 
зрідження посівів триває 40— 
45 днів.

краще, коли одні і ті ж 
механізатори проводити
муть усі роботи в комп
лексі. Це значно активі
зує творчий пошук усіх 
членів ланки у боротьбі за 
підвищення врожайності.

Розглянувши усі ці пи
тання, ми перейшли до

МАЙСТЕРНІСТЬ
І НАТХНЕННЯ

Чимало коренів втрачають 
у деяких господарствах під 
час збирання. Комбайнер по
спішає виконати норму. А 
праця його оцінюється пе по 
кількості викопаних 
а по кількості 
площі, то ж ясно, 
ють втрати.

Обговорення 
них прикладів, 
розповідали учасники се
мінару, привело до вис
новку, що на черзі дня — 
робота ланки за безна
рядною системою. Буде

х коренів, 
обробленої 
чому бува-

найголовнішого: впровад
ження колективом нового 
прогресивного методу ви
рощування цукрових бу
ряків. Він полягає у гра
мотному використанні 
сільськогосподарських ма-

конкрет- шин, дотриманні високої 
про які агротехніки і культури 

землеробства. Члени лан
ки Анатолій Коцюрба, 
Адам Хоменко, Віктор 
Проданчук, Василь Симко, 
брати Станіслав та Василь

Власови розробили чітку 
систему 
ятимуть 
жайності цукрових буря
ків, і вирішили: 500-цент- 
нерний врожай ланці під 
силуї

За такий же урожай бо
рються ще дві ланки на
шої бригади: комсомоль
сько-молодіжна, яку очо
лює О. Леончук, — наш 
суперник 
змаганню, 
Сухина.

Понад 500 
ді займуть 
170-гектарна 
на за нашою ланкою (два кли
ни — 92 і 54 гектари). Щоб 
отримати на всій цій площі 
високі врожаї коренів, підня
ли глибокий зяб. На площі 92 
гектари внесли під оранку по 
60 тони перегиою-сипцю, по 
10 центнерів міндобрнв (на 
всім площі). А на клину у 84 
гектари оргдобрива внесли шс 
торік. Нова технологія вима
гає, щоб на кожеп гектар 
внести ще по 15 центнерів мі
неральних добрив, що зроби
мо при передпосівній культи
вації, сівбі, обробітку посівів.

Весна ниві рання, але лан
ку не застала зненацька. Во
логу закрили швидко. Техніка 
відремонтована, у повній го
товності. Переглянули якість 
насіння, заготовили курячий 
послід.

КВИТОК
НЕСИ
ЯК
ПРАПОР

заходів, які спри- 
підвищенню вро-

по трудовому 
і ланка Миколи

у брига- 
буряки.

гектарів 
цукрові 
площа закріп.іс-

Знаємо, що виконання 
взятих соціалістичних зо
бов’язань багато в чому 
залежить від догляду за 
посівами. Добре вивчили 
технологію вирощування 
50(Г-центнерних урожаїв. 
І докладемо усіх зусиль, 

■ щоб досягти такої вро
жайності.

Використовуючи поради 
спеціалістів, 
буряководів республіки, 
при обробітку посівів бу» 
демо створювати сприят
ливі умови для розвитку 
рослин, захищати їх від 
бур’янів, шкідників. Для 
нас, механізаторів, кожен 
вид робіт, кожен агроза
хід важливий. Справі від
дамо своє вміння і май
стерність, аби примножи
ти славу п’ятисотенниць. 
Інакше на успіх розрахо
вувати не доводиться.

В. ЖЕЛУДКОВ, 
ланковий механізова
ної комсомольсько- 
молодіжної ланки по 
вирощуванню цукро
вих буряків колгоспу 
«Родина» Ульянов
ського району.

передових

ов

НАРАДА МОЛОДИХ
ПИСЬМЕННИКІВ
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На фото: в Олександрійському мі
ськкомі комсомолу йде обмін комсомоль
ських документів. Комсомольський кви
ток і облікову картку заповнюють пере
довому робітникові заводу Валерію ГЛУ- 
ЩЕНКУ (фото вгорі); перший секретар 
Олександрійського міськкому комсомолу 
Олексій СКІПКО вручає Валерію комсо
мольський квиток нового зразка (фото 
внизу зліва); «З новим квитком — до но
вих успіхів...» — побажала комсомоль
цям Олександрійського електромеханіч
ного заводу Гсроіі Радянського Союзу 
А. Ф. ХУДЯКОВЛ (фото справа).

Пам’ятною подією стало 
для слюсаря-моптажннка 
металоконструкції) Олек
сандрійського електромеха
нічного заводу Валерія Глу- 
щепка вручення комсомоль
ського квитка нового зразка. 
Товариші по роботі, члени 
міськкому комсомолу пада
ли ііому право одним із пер
ших розпочати обмін своїх 
комсомольських документів. 
Валерій — член відомої на 
заводі бригади, очолюваної 
М. М. Лаврснком, яка ще в 
жовтні минулого року вико
нала п’ятирічний плай. Удар
ну працю комсомолець плід
но поєднує з громадською 
роботою. Вій депутат Олек
сандрійської Ради депутатів 
трудящих, член виконкому 
міськради. Поздоровляючи 
Валерія і його товаришів з 
врученням комсомольських 
квитків нового зразка, Герой 
Радянського Союзу А. Ф. 
Худякова побажала їм ще 
більших успіхів у праці, 
виконання завдань, які ста
вить відповідальний захід в 
комсомольському житті.
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РЖЕ другий місяць комсомольсько-мо- 
" лодіжна зміна цеху ремонту гірпичо- 
трапспортпого обладнання нашого ззво- 
ду, де змінним майстром М. Макаренко, 
несе ударну вахту па честь -30-річчя Пе
ремоги радянського народу у Великій 
Вітчизняній війні. «Кожен тиждень удар
ний» — під таким девізом, трудяться 
юнаки і дівчата. Вони занесли у списки 
членів зміни комсомольця Олександра 
Шакала, який загинув у роки Великої 
Вітчизняної війни.

Завдання минулого місяця зміна вико-, 
цала па Н5 процентів, виготовивши да-

датково до плану продукції па 3 тисячі 
карбованців. Комсомольці токар О. Ту- 
ваєв, І. Матвеев, фрезерувальниця 
Т. Дзявуп виконали місячні завдання на 
140 процентів. 8 березня члени зміни по
бували у матері підпільника., Вони під
несли Марії Йосипівні квіти, розповіли 
про свої ударні трудові справи.

П’ятирічне завдання зміна зобов’язує
ться виконати до Жовтневих свят.

Т. НІСТРАТЕНКО, 
секретар комітету комсомолу Олек
сандрійського рудоремонтного за

воду,

18 березня у Москві відкрилася VI 
. Всесоюзна нарада молодих письменників.

У вступному слові перший секретар 
правління Спілки письменників СРСР 
Г. М. Марков спинився па завданнях, які 
стоять перед радянською літературою, 
говорив про- високу відповідальність 
письменника перед народом і партією.

Були оголошені прнвітанпя учасникам 
паради від Михаила Шолохова і Костян
тина Федіпа..

Участі молодих радянських письмен- 
і пнків у справі комуністичного виховання 

молоді присвятив доповідь секретао 
ЦК ВЛКСМ Л. І. Матвеев.

У роботі наради беруть участь заві- 
I дуючий відділом культури ЦК КПРС 

В. Ф. Шауро, перший секретар ЦК 
ВЛКСМ Є. М. Тяжельников, керівники 

і ряду міністерств і відомств.
(Кор. ТАРС).

Наука про погоду
23 БЕРЕЗНЯ - 
МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ 
МЕТЕОРОЛОГІЇ

Науці про погоду в нашій країні рівно 
стільки ж років, скільки й Академії наук. 
На початку 1724 року Петро І в одному 
з начерків проекту російської академії 
записав, що необхідно включити у штат 
академії «барометричного майстра».

Сьогодні «барометричних майстрів» у 
нашій країні близько 90 тисяч. Щодня 
по кілька разів загони метеослужби по
силають свої прогнози по сотнях різних 
каналів — на підприємства та будови, у 
польові табори і на борт океанських ко
раблів.

Тільки на теригорії країни діють як 
єдина мережа чотири тисячі наземних 
станцій і понад сім тисяч метеопостів. 
Радянські вчені стали піонерами в орга
нізації космічної служби спостережень 
погоди.

Москва вже з перших кроків організа
ції Всесвітньої служби погоди стала од
ним з трьох світових центрів (разом з 
Вашінгтоном і Мельбурном). Наші на
уково-дослідні кораблі с провідними на
уковими загонами в усіх експедиціях ба
гаторічної програми дослідження гло
бальних атмосферних процесів (ПДГАП).

(Кор. ТАРС).
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ПРОЛОГ.
(ПЕВНО, ЗНАЙОМИЙ БАГАТЬОМ)..,

Худеньке дівча, притомлене дорогою, 
ступило на шкільне подвір’я. Новело 
очима навкруги, приглядаючись до не
знайомої місцевості і, зустрівши підба
дьорливий погляд завідуючого райвно, 
ступило до бетонованих східців новень
кої двоповерхової школи.

А назустріч — з вікон, дверей, з сусід
ніх осель помітні і непомітні — очі: доб
розичливі, насторожені, цікаві, веселі, 
співчутливі, допитливі... очі...

«Чи чули? — сусідонько, приїхали аж з 
Донбасу вчнтелі>ша... Та гака ж маленька га 
худенька, аж світиться, і що вона з тими ло
буряками вдіє? У восьмому вже вуса носять!».

«А мила вийде .вчителька. Характер у неї є, 
погляд ,чс тільки ввічливий, але й твердий».

«Отже, Ольга Петрівна Денисенко, Вороши- 
ловградськин педінститут, історик. М-да... Зно
ву дівча, знову з міста, знову перші кроки. Як 
же приживешся ти, голубонько, у нашій вось
мирічці? Хоча Знам'янка під боком, все ж 
село...».

Ось тут жити, ось тут працювати. 
І найважчий екзамен виявляється не ви
пускний, а ось цей, що розпочнеться 
першого вересня першим самостійним 
уроком.
«АКЛІМАТИЗАЦІЯ»: 
ПРОБЛЕМА І РОЗВ ЯЗОК.
(ДІАЛОГ ПЕРШИЙ
З СЕНТИМЕНТАЛЬНИМ ПОЧАТКОМ 
І ДІЛОВИЙ! ЗАКІНЧЕННЯМ).

За дверима — гамір великої перерви, 
за вікном яскраве весняне небо, пташи
ний щебіт у посадці, парує під сонцем 
спортивний майданчик... . ■

— Ну, як, стало все це рідним?
— Звичайно. Вже ж третій рік у Пет

ровому.
— 1 швидко зжилися?
— На диво, так. Зустріли гарно: і наш 

.директор Іван Федорович Віікресг і за
вуч Микола Григорович Калиниченко, і 
всі вчителі.

■ — Ну, а коли б вам доручили вивести 
•загальну формулу «акліматизації» моло
дого вчітеля в новій школі, як би вона 
вигляділа?

— Почала б з доброзичливості стар
ших, підтримки досвідченіших вчителів, 
можливо, навіть наставництва. Але най
головніше вбачала б у самому випускни
кові вузу, у тому заряді духу, вміння, 
ЯКИЙ ВИНОСИ Іь він з інституту. 1 тут ре- 
ЦСШ\ЄДИШ.'Н — «розчинитися» в роботі. 
Бо найтісніші, найздоровші, 
зв’язки з дітьми, батьками, 
народжується із спільно 
справ.

— 1 ви підтвердите це власним досві
дом? Спробуйте назвати свої доручення.

— Ви ж просили формулу. — Посміха
ється. — Але, будь'ласка: крім уроків, 
консультацій заочникам, турбот з кла

найшвидші 
вчителями 
зроблених

І

сом, де керівником, веду теоретичний се
мінар для вчителів, секцію політінфор- 
маторів і лекторів, туристсько-краєзнав
чий гурток, раду Ленінської кімнати, 
відділення Товариства охорони пам’ят
ників історії і культури, раду молодих 
вчителів району...

-Досить, досить. Ну, а як голова ра
дії молодих вчителів, як ви впроваджує
те СВОЮ формулу в життя?

- Гос гііііносгі, з якою зустрічають педаго
гічне поповімщпя у нашому районі, досить, 
щоб не гурбуватнся про неї. Все ж цієї весни 
беремо під контроль спорудження будників 
для вчителів. Інша справа — методична допо
мога «новобранцям» шкіл. Тут поірсба гострі
ша. Поки що практикуємо взаємовідвідувания 
уроків. На заіняття до «молодих», які вже 
здобули певний досвід, приїжджають ті, хто 
викладає перший рік. Активно співробітни
чаємо з методичним кабінетом районною від
ділу народної освіти. Включаємо кожного і в 

І З Н ©
оакгаж]
Розповідь про молодого вчителя в трьох діалогах, 
з прологом і епілогом

гро.мадіьке життя. Щомісяця на засіданні ради 
«заслуховуємо» дві школи; цікавимось, яку 
участь у виховному процесі беруть там педа- 
гоги-комсомольці. От і днями розглядали пи
тання про військово-патріотичне виховання в 
АІакарівській восьмирічиій і Дпківськін серед
ній школах. А місяць тому слухали про пра
вове виховання в ІОхцмівській і Зиам’янській 
№ 3 середніх школах. Є й наставництво: до
свідчені вожаті, як ог Люба Чорна, Валя Хо- 

. роша, Світлана Добровольська закріплені за 
школами, де піонерські комісари тільки почи
нають працювати...

— Контроль, доручення, наставни
цтво? Чи не сухувато як для «аклімати
зації»? Адже на перших норах не виста
чає часом саме співчутливого, дружньо
го слова.

— А звідки ви взяли, що наші переві
ряючі мають вигляд канцеляристів? Ад
же і Оля Янчук, і Ніна Ангелуца, і Ліда 
Степаненко, і Оля /Кук та й усі сім чле
нів ради такі ж молоді вчителі, як і 200 
їх колег. А втім, про здруженість теж 
подбали. Па весняних канікулах ЗО вчи- 
телів-активістів поїдуть на екскурсію до 
Києва. А там підготуємо вечір відпочин
ку для всієї педагогічної молоді району. 
Міськком обіцяв підтримати.

— Отже, «клімат» сприятливий?
— Але стільки ще треба зробити...

. 

НАЙГОЛОВНІШЕ: 
ВЧИТИ МИСЛИТИ 
(ДІАЛОГ ДРУГИЙ).

У класі шумок. Для декого, хто прагне иа 
уроках тиші, де чутно кжвіть мух>. в 
дасться надмірним. Як так, учні 
учителю? А викладач не тільки і|е виправляє, 
а ставить інші проблеми, ще складніші.

-На перших своїх уроках я засипала 
дітей цитатами, датами, цифрами. Випа
лі, своїм головним обов язком вважала 
якнайтугіше «нафарширувати» малень
ких слухачів інформацією. Але потім 
зрозуміла — монолог щодня малоефек
тивний. Потрібно, щоб діти самостійне’ 
доходили до істин, а не запам’ятовували 
їх готовими з слів учителя. Викладач ло- 
винен ніби споруджувати сходинки, яки
ми дітвора гуртом весело і дружно під

У

німатиметься до вершин знань.
Зараз ніколи не нав’язую готових- 

висновків. До них ми приходимо спільно-. 
Кожен має право висловитись. І коли по
милився, його поправлять. А виникне 
багато суперечливих думок, знову ж та
ки всім класом вирішуємо, котра з від
повідей ближча до істини».

З другого поверху восьмирічки добре видно 
все село, заліітий сонцем ідилічний пейзаж. 
Але тут у класі атмосфера інша. Дихає соло
ним холодом Льодовитий океан, ворушачи на 
могутніх хвилях громади льодів. Нависають 
темпі громади скель у фіордах, голубіє чисте 
плесо отер в оправі соснових лісів. Світ по
хмурої і прекрасної природи Скандінавії...

Кожей з школярів з цікавістю заглядає у 
цей світ крізь віконце атласа чи книги, карти 
чи таблиці і поспішає повідомити про свої 
враження Ольгу Петрівну. Поступово з слів 
учнів вимальовується картина, яку б мала по
яснити викладач. Але ж «дійшли* до неї 
хлопчики й дівчатка самі.

— Ну, а чим займаються люди в таких при
родних умовах?

— Рибальством, бо ж навколо море, океан, 
озера...

— Лісосплавом...
— Скотарством — на півострові чимало до

лин...
«За професією я історик. Зараз, що

правда, доручили читати ще й геогра
фію. Але і в тому, і в іншому предметі 
дуже важливо — перенести дітей в атмо

сферу подій, картці’, про що розпові
даєш. Коли діти не бачитиму іь того, пр-з 
що йде мова, внутрішнім зором, урок 
зводяться ні на що.

Важливе її інше. 11а уроках не тільки 
пам'ять потрібно розвивати в дітей, 
а передавати мислення, свідомість, і гар
тувати її до рівня переконань. Комуніс
тичних переконань».

НІ! _ СПОКОЮ

(ДІАЛОГ ТРЕТІЙ).
ц<; слово я почув у двох розмовах. 

Першим назвав ного завуч Микола Гри
горович Калиниченко: «Я дуже боляче 
реагую на байдужість, незворушність, 
заспокоєність молодих. Ви подумаєте, щл 
це старече бурчання, але приводу для 
такого трапляється не так уже й рідко. 
Д ог у Олі якраз і підкупляє кипіння 
життя’. До всього у неї -є справа, все їй 
потрібно, в усьому вона учасниця. Коли 
це глянь: то кудись дзвонить, то щось 
пише, то щось пояснює, то, давись, за
тіяла щось із своїми п ятикласіціками. 
Уроками в неї зайняті тільки чотири дні 
иа тиждень. Але в школі її побачиш що, 
дня. Хіба що завадить виклик у міськ
ком комсомолу чи поїздка до своїх мо
лодих колег у якусь школу. І хоча Оля 
вже молодий комуніст, дивлячись на 
неї, думаю про спадкоємність традицій 
моєї комсомольської юності».

Вдруге це слово вжила сама Ольга 
Петрівна.

— Ох ця вже заспокоєність деяких вчителів. 
Прийшла, відчитав, конспекти під руку — і до
дому задоволений. Хвилинки зайвої »«і затри
мується. У таких і на уроках ремісничий ака
демізм, і в позакласній роботі формалізм: ска
зали — зробив. Не більше.

— Ось над цим зараз і думаємо в нашій ра
ді: як активізувати всіх. Хочемо дійти до 
кожного з двохсот молодих вчителів району. 
Жаль, досвіду іде малувато, та і з часом — 
пс розкіш. Але ж ми тільки починаємо. А ме
та, вважаю, цілком доснжаа.

ЕПІЛОГ
Так, починають усі однаково: ступає 

на подвір'я школи дівча з інститутським 
дипломом і прагненням стати педагогом. 
Але чи стане вона ним, покаже час...

—- Ольго Петрівно! А ми три п’ятірки 
отримали...

— Олю, сьогодні проводимо бесіду з 
заочниками. Тобі з лекцією виступати.

— Ольго Петрівно, вас до телефону. . 
Міськком...

— Ольго Петрівно, добридень! Як там 
мій шибеник навчається?

Ольга Петрівна третій рік у Петрово
му. Вчителька.,

О. РАКІН, 
спецкор «Молодого комунара».

Знам'янськнй район.

Ці посилки в кожному 
класі розглядали з тепло
тою, аж навіть з ніжніс
тю. Бо ж то — подарунки 
від друзів давніх і щирих; 
і альбом про життя тол- 
бухінськнх школярів, виго
товлений їх руками,і зраз
ки національного вбрання, 
і поштові марки, і піонер
ські галстуки, і навіть цу
керки. Сотні кілометрів 
дороги — рейками, повіт
рям чи морем подолали ці 
речі, перш, ніж потрапили 
за адресою до середньої 
школи № 14 міста Кіро
вограда.

Приємно усвідомлювати, 
що в Болгарії у нас бага
то друзів. І тому ми з 
особливою увагою слід
куємо за- життям цієї 
країни. Кожна радість, 
кожен успіх болгарських 
друзів відгукується радіс
тю і в нас. Недавно члени 
КІДу широко відзначили 
27-у річницю підписання 
договору про дружбу і 
взаємодопомогу між СРСР 
і НРБ. З доповіддю висту
пив керівник клубу вчи
тель Б. 1. Федоров, спога
дами про поїздку до Бол
гарії поділилася семиклас
ниця Люда Ханенко. Оля 
Четвертак з 6 «В» розпові
ла про зв’язки піонерів з 
толбухіиськпми ровесни
ками. На цих же урочис
тих зборах одноголосно 
прийняли текст колектив
ного листа юним болга
рам.

Л. ЛИСЕНКО, 
голова ради загону іме
ні Зої Космодем’ян- 
ської Кіровоградської 
СИІ № 14,

МАШІІНОБУ.’ПВІПІП ЗАВОД «ШКОДА» В ПЛЬЗЕНІ РОЗ- . 
ПОЧАВ'ВИПРОБУВАННЯ ЕЛЕКТРОВОЗУ З ДВИГУНОМ ' 
ПОТУЖНІСТЮ ц. КІНСЬКИХ сил.

ЫН ЗРОБЛЕНИЙ ПА ЗАМОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОГО 
СОЮЗУ. -ДЕ ВИКОРИСТОВУВАТИМЕТЬСЯ ГОЛОВНИМ 
ЧИНОМ НА ЗАЛІЗНИЦІ МОСКВА - ЛЕНІНГРАД ЕЛЕК
ТРОВОЗ ЗМОЖЕ РОЗВИВАТИ ШВИДКІСТЬ ДО 200 КІ ПО- 
МЕТРҐВ НА ГОДИНУ. МАЄ АВТОМАТИЧНУ СИСТЕМ* 
УПРАВЛІННЯ. ЯКА ДІЄ ЗА ЗАДАНОЮ КОМП’ЮТЕРОМ ■ 
ПРОГРАМОЮ. ЦЕ НАЙПОТУЖНІШИЙ ЕЛЕКТРОВОЗ ВИГОТОВЛЕНИЙ НА ЗАВОДІ ШКОДА. ші

НА ФОТО: ЕЛЕКТРОВОЗ НОВОГО ЗРАЗКА.
 Фото чтк —АПН.

А СПРАВА — 
ДО ВПОДОБИ

На комсомольських зборах хтось з уч
нів запропонував взяти шефство над 
другою молочнотоварною фермою 
першого відділку колгоспу «Перемога»,

— А зможемо? — засумнівались де
які.

— Зможемо, — одноголосно підняти
ми руками вирішили комсомольські збо
ри. І слово не розійшлося з ділом.

Почали з того, що майстерно оформи
ли куточок тваринника, підготували кон
церт для працівників ферми. І зараз 
вже почувають себе школярі не гостя
ми, а господарями на фермі, надійними 
помічниками старших.

Особливо часто можна побачити біля 
тварин Галину Кареву, Людмилу Пере
крест, Людмилу Сьомочкіну, Олександра 
Орєшкова. Вони допомагають і доїти ко

рів, і годувати їх, і слідкують за чисто
тою приміщень. А учениця восьмого 
класу Любов Табачинська на зимових ка
нікулах самостійно обслуговувала групу 
корів старшої сестри, яка в цей час хво
ріла.

У весняні дні школярі не збираються 
розлучатися з справою, яка їм полюби
лася. В первинній організації товариства 
«Знання» села Клинці розроблено тема
тику лекцій для тваринників. Великий ін
терес проявляють трудівники до висту
пів І. П. Корольова, Т. Г. Кравцова, О. Т. 
Франко та інших лекторів. Окремі бесі
ди готують і учні.

Немає сумніву в тому, що план завер
шального року дев ятої п’ятирічки тру
дівники ферм першого відділку нашого 
колгоспу виконають з честю. Приємно 
усвідомлювати, що в цьому буде частка 
праці і юних тваринників.

В. ЧЕБОТАР, 
директор Клинцівської восьмиріч
ної школи Кіровоградського ра- 

_ йому. -

ТОБІ. КОМСОМОЛЬСЬКИЙ АКТИВІСТЕ

ЯКЩО ВИНИКЛО ПИТАННЯ...
В 1ТЧИЗІІО моя! Земле-радянська! Я, сни Ленін

ського комсомолу, його вихованець, бився так, 
яі: підказувало мдє серце, знищував гадів, поки V 
і рудих моїх билося серце, я вмираю, але я зкаю.иі» 
ми переможемо...». Так писав на обгорілому клапти
ку паперу у грізні роки священної війни з фашизмом 
чорпоморськин моряк Олексій Калюжний. Комсомо
лець Калюжинц, як ! мільйони його ровесників, З 
честю »«конав евиі КОМСОМОЛЬСЬКИЙ обов’язок -бути 
самовідданим патріотом Радянської Батьківщини, 
сплативши життям своїм свій останній внесок

Більше ста тридцятії мільйонів радянських то- 
деи - активних борців за справу комунізму - оіеп- 
жали в лавах Б. ІІ\СМ ідейне загартування перший 
досвід організаторської і громадської роботи

«Закони комсомольського життя» — цЦ такею наз
вою вийшла книга у видавництві ІДК ЛКС\\У «Мо
лодь», розрахована на шзпокпн і-гїк ~ аактив, „ово^цих групк^ї •, 
винних комсомольських оргапі-япій іп^ Г Р 8 .
Всесоюзної Ленінської Комуст, „їФ- І?°КУ І° -ЇЇ 
вливаються мільйони рааянських ™ ' Сп,л“" ,Ч 
ланах борців за справу ' Д'?ЧаТ’
вих завдань. ‘ ' СВіаомих своїх класо-

Закони Всесоюзної Лечіисі.ипі іг~. . _ .
ка Молоді. Які вони? На пнтамя Г"”'™*-01 Спі'!' 
такі розділи книг,,, як «Гозовнпй ,в,дпміль 
СЬКОГО ЖИТТЯ», «Первинна ' іппв?К°® комсомоль’ 
ВЛКСМ», Жаннершіїй обов®язо-Р г п'13аШЯ ~ 0СІ‘°М

Що означає централу Р“^^°ДЬЦЯ^’
СОМОлу? Які ШТЯХЧ -єш'-поп. Оі'ШВ1 1 ДІЯЛЬНОСТІ ком- 
сьогодні?На ці ннгаїшя " У ВЛКСМ
принцип організатори кої 2СТЬ розділ «Основний 
ВЛКСМ», “ Р . ... б)довн 9 діяльності



-^2 Ъ^'Пня l»7S року-------

' ИАШ КОНКУРС. «ПОДВИГ»
„МОЛОЦИЙ КОМУНАР“

СТАРШИНА починає пе
рекличку:

— Герой Радянського 
Союзу гвардії лейтенант 
Гришко.

Серед тиші лунає гуч
ний голос правофланго
вого:

— Герой Радянського 
Союзу гвардії лейтенант 
Павло Савич Гришко заги
нув смертю хоробрих у 
боротьбі за свободу і 
незалежність нашої Бать
ківщини.

Так починається кожен 
день у першому взводі 
другого батальйону гвар
дійської дивізії імені Ча
паева. Воїн із степової Кі- 
ровоградщини навічно за
рахований до особистого 
складу цього підрозділу.

...Наприкінці 1944 року 
радянські війська, долаю
чи упертий опір гітлерів- 
ціз, наближалися до сто
лиці Угорщини Будапешта. 
Фашисти нізащо не хотіли 
віддавати цей плацдарм,

Розкинувши руки, впав 
один, другий, третій фа
шист. Гітлерівці поверну
ли назад. Раптом між бу
динками з явилися «тиг
ри», Один з них підійшов 
до позицій гвардійців зов
сім близько. Його довге, 
жерло, мов принюхуючись, 
поверталось у бік захис
ників. Павло Гришко схо
пив в язку гранат. «Тигр», 
спіткнувшись, зупинився.

— Відвоювався, гад, — 
зло вигукнув офіцер, ви
тираючи піт з чола.

І в цю ж мить у вибите 
вікно влетів снаряд. Пе
ред очима лейтенанта по
повзли чорні кола. Падаю
чи, він боляче вдарився 
об стіну. Та через кілька 
секунд підвівся. З пара
лельної вулиці сунула ще 
одна сталева потвора. 
Павло потягнувся до гра
нат. Але рука не ворухну
лась. Тільки тепер Павло 
помітив біля себе калюжу 
крові. «Кепські справи, —

З CttlOp*

Закінчилися 
Дні 
української 
літератури 
на •
„ Червоній 
зірці“

т

І

КРОК
У ВІЧНІСТЬ

який вважали своїм бас
тіоном на південному кри
лі фронту.

Ранок 14 грудня був по
хмурим. Взвод лейтенанта 
Гришка увірвався в неве
лике село у передмісті 
Буди. Німці аж ніяк не 
могли погодитись з таким 
ходом дій. У напрямку 
будинків, де зайняли обо
рону наші бійці, поповзли 
танки, за ними, низько 
пригинаючись до землі, 
бігли автоматники.

— Батальйон, не мен
ше, — вдивляючись у сні
гову завісу, промовив 
зв’язковий Іван Акулов. — 
Нелегко доведеться нам, 
товаришу лейтенант.

— Ми гвардійці, єфрей
торе. А гвардійці б ють 
ворога не тільки числом. 
Чи не так, товариші? — 
звернувся Павло до бій
ців.

— Нас звідси не виб’є 
сам чорт, — як завжди 
весело промовив сержант 
Олішкевич, '

Він ще хотів щось ска
зати, та саме в цей час 
з-за рогу з’явився броне
транспортер. Хтось із бій
ців кинув гранату. Маши
на зупинилася. Лейтенант 
помітив зліва кілька де
сятків гітлерівських піхо
тинців. Мить, і злива вог
ню збила з ніг ворогів.

подумав Гришко, — зали
шився один на один з во
рогом та ще й поране
ний... Нічого, нічого, — за
спокоїв сам себе... Друга 
ж ціла». Намацав рукою 
протитанкову гранату. «Ми 
ще поборемось, не так 
легко здолати гвардійця. 
Треба виграти декілька 
хвилин, наші зараз піді
йдуть». Переборюючи пе
кучий біль, зробив кілька 
кроків уперед. Десь збо
ку пролунав постріл, Пав
ло відчув, як його рвону
ло за ліве плече. Рука по
вільно сповзала вниз. «Що 
це, знову поранили?.. Хо
чеш пройти?.. Брешеш, 
не пройдеші». Підборід
дям притиснув до грудей 
гранату. Стрибок, ще 
один, ще. І коли широчен
ний лоб «тигра» зрівнявся 
з ним, пірнув під гусени
цю... Вибуху він не чув. Не 
чув, як на протилежному 
кінці вулиці пронеслось 
громове «ураї». І полк уві
рвався у передмістя Буди. 
КРУТО в’ється стрімкий

Ятрань на батьківщині 
героя. Тут, в Небелівці, 
пройшло його босоноге 
дитинство. А над Дунаєм 
встановлено пам ятник, 
щоб вдячні угорці прихо
дили сюди вклонитися 
воїну-в изволите лю...

Ю. М/ХТІВОС.

«Мн н сподівалися, щиро признатися, 
на такий теплий прийом, знали ж бо на
певне, що кіровоградці — доброзичливий 
народ, а червоиозорівці — і поготів. Це 
ж робітнича гвардія, трудова...». Так 
стисло можна передати суть бесіди про 
враження від зустрічі під час Днів укра
їнської літера і урн па заводі «Червона 
зірка».

в очах кожного з письменників ще від
свічувало теплом оте знайоме відчуття— 
коли йдеш до людей з чимось близьким, 
дорогим самому, ділишся з ними своїми 
думками, радощами і, не таємниця ж, 
сам переживаєш, як »они сприймуть тебе. 
Признані ся, що їх завжди по-справжньо
му хвилює розуміюча аудиторі» «Тоді, 
скаже опісля Віталій Андрійович Логви
ненко, знову, ніби вперше, пробуджує
ться ота чудодійна сила, снага до тво
рення, коли бачиш, наскільки погрібні, 
необхідні для людей твої книжки...».

Живе такий світ особливий і широкий 
ніші — читачі. Світ вибагливий І вдяч
ний. Відомі літератори Віталій Логвинен
ко,-Євмен Доломаїї. Леонід Тепдюк, Ми
кола Яровий вийшли на стезю, що поєд
нала їх серця з мріями і плеканнями 
цього світу. Букет тюльпанів, подарова
ний у цеху, кож«а квітка в ньому зосіб- 
но, навіть найменша пелюстка в отій 
червоній жарині, — стають дорогими, бо 
послані від щирого серця і уособлюють 
людську вдячність за труд важкий і 
незбагненний, що приносить не просто 
задоволення чи втіху, — струшує чугтя і-

множин, поривання до чисгою. великого.
Новий роман, свіжа повість. А праці 

скільки?! Не виміряти. І настас година, 
коли, мовби після тривалою іі важкою 
перельоту птах, присідає спочині і пись
менник. Відкладає перо. А думки нурту
ють д>х, душа воліє зустрічі, спілкуван
ня з людьми, серце кличе до життя пов
ного...

В кожного з письменників, звичайно ж. 
були свої слова. Євмена Михайловича 
Доломана гостинно зустріли трудівники 
мегаї-осклада.ті.ного цеху № і. Задушев
ною була розмова про творчі плани літе
ратора, який у свою чергу цікавився 
життям виробничого колективу. Микола 
Прокопович Яровий став гостем у меха
носкладальному цеху № 3. Тут. просто 
таки иа дільниці, біля робочих місць, чи
тав уривки з своїх творів, розпитував 
ЧерВОІІОЗОрІБЦІВ про їх трудові будні. 
Леонід Михайлович Тепдюк в ковальсько- 
пресовому цеху розповідав робітникам 
про роботу над попою книгою про під
пілля и часи Великої Вітчизняної «Від
гомін Чорного лісу».

1 всіх запрошували ще, довго не від-' 
пускали, підносячи квіти й сувеніри, щи
ро дякували. їх хотіли слухати.

Увечері у двох робітничих гуртожитках 
молодь влаштувала читацькі конферен
ції. Хлопці — про книгу Віталія Логви- 
ненка «Важка вода», а дівчата — про 
трилогію Євмена Доломана «На безімен
ній висоті».

Хлопці жваво повели дискусію. За- 
<іам я та ї ис її слова Вікюра Недопаса. 
ЯКИН очолює комсомольсько-молодіжний 
колектив електрозварювальників на заво
ді, про те, що такі книги, як «Важка по
да* потрібні для молоді, воші висувають 
проблеми, якими живуть у сьогоденні; 
юнаки і дівчата.

Віталій Андрійович поділився пай-! 
олііжчпміг творчими задумами, розповів! 
про те, як працює над книгою про під
пільну комсомольську організацію «Спар
так», яка д’яла в роки війни в Голопа- 
нівському районі.

У дівчат Галина Новелко. Тамара Ча- 
барай. Любов Вишневська висловили 
Єв.мену Доломану вдячність, розповіли, 
чим сподобались його твори. Особливо ж 
притихла аудиторія, коли слово попроси
ла кранівниця з ковальсько-пресового 
цеху Валентина Босснко. Дівчина сміли
во і водиочас хвилююче виклала своє 
розуміння, бачення світу іі героїв, яких 
творив автор, і сам Євмсн Михайлович 
був просто вражений. Так і вихопилось: 
«Ну, не чекав, щоб так глибоко іі слав-- 
но...». , . г • ■ ’

Наступного дня, вчора, письменники! 
знову пішли в цехи, до людей, і вражень! 
стає все більше Гі більше.

А. ІІЕЧИТАИЛО, " 
спецкор «Молодого комунара».

НА ФОТО ВГОРІ: ЧЕРВОНОЗОРІ ІЩ1 ПРИБУЛИ ЗУСТРІЧАТИ ВІДОМИХ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ 
У АЕРОПОРТ КОЛИ СТРІМКИЙ «ЯК-40- НЕРУХОМО ЗАСТИГ НЕПОДАЛІК ВІД ВИХОДУ ДО МІСТА, З КВІ
ТАМИ НАПЕРЕД ВИП111ЛН ДІВЧАТА В УКРАЇНСЬКОМУ ВБРАННІ.

В. А. ЛОГВИНЕНКО. Є. М. ДОЛОМАН, Л. м. ТЕПДЮК 1-А М. П.'ЯРОВИЙ тільки і:о встиглії СПУСТИТИСЯ 
ПО ТРАПУ, як ОПИНИЛИСЯ В ТІСНОМУ КОЛІ ЗУСТРІЧАЮЧИХ.ДРУЖНІ БІГАННЯ. ПОСМІШКИ. МІ ЦІ И-ПОТИСКИ 
РУК - ТО В ПЕРШУ МИТЬ. ЧЕРЕЗ КІЛЬКА ХВИЛИН ВЖЕ НА ХОДУ ЗАВ’ЯЗУЄТЬСЯ ЖВАВА РОЗМОВА. ПЕР
ШІ ВРАЖЕННЯ НА КІРОВОГРАДСЬКІЙ ЗЕМЛІ.

ВНИЗУ: Л. М. ТЕПДЮК РОЗПОВІДАЄ ПРО СВОЇ ТВОРЧІ ПЛАНИ В КОВАЛЬСЬКО ПРЕСОВОМУ ЦЕХУ 
ЗАВОДУ «-ЧЕРВОНА ЗІРКА», Фоїо В. КОВПАКА.

ПИЯЦТВУ - БІЙ!

ЖІНКА, ледве стримує хвилювання:
— Ви знаєте, у нас тепер кожен день— 

свято. Ось уже МІСЯЦЬ, як він не п’є. 
Спасибі вам!

І трохи завагавшись, питає:
— Як це вам вдалося?
В учительській розмова була приблиз

но такою:
— Добре навчається і поводить се

бе, — ділиться класний керівник Тані 1\., 
з мамою якої тільки що розмовляв ін
спектор дитячої кімнати міліції. — Те
пер і вдома у неї все гаразд, — підкрес
лює вона:

«Все гаразд. Дякую...». Приємно слу
хати такі слова. Тим більше, що ось не 
так давно було таке: «Мій батько систе
матично п’є. І тверезий, і п’яний лає вас 
найбруднішими словами, б’ється. Ми 
постійно ночуємо у сусідів. А скажи сло
во — то й на очі не показуйся...» І тай
на чотирьох сторінках. Все не написано 
чотирнадцятирічною дівчиною. Не ж са
ме повторили і її одинадцятирічна се
стра, і мати.

Хто ж він — цей «глава сімейства», 
що від нього в сім’ї ніхто спокою не має? 
Постійний клієнт медвитверезника. По 
місцю роботи знають, що цей працівник 
зловживає алкоголем, що «з сім’єю не 
ладить*. Пообіцяли інспекторові провес
ти роботу з випивохою.

І ось після місячної перерви від ко

лись заплаканої жінки чуєш: «Дякую». 
А хіба не міг майстер «провести» робо
ту з підлеглим раніше, не чекаючи сигна
лу? Адже жінка зверталась з подібною 
скаргою до нього. Але заява та залиши
лась нерозібраною, бо майстер, очевид
но, діє згідно приказки «моя хата 
скраю...».

Л ось інший приклад. Жертвою «зеле

ного змія» та порушником сімейного спо
кою став Борис Щ. Вдома любив спогля
дати, як члени сім’ї, ніби слуги, бігають 
перед ним, доголжують йому. Дружина 
при найменшому непослухові від «силь
ної статі» одержувала стусани. Не скар
жилась вона пі в міліцію, пі сусідам. Пе
реносила біль та образу в серці. Тільки 
як їй було пережити Те. що дочка, не за
кінчивши десятого класу, пішла з дому? 
А «тихий» п’яниця переходить з бригади 
в бригаду иа одному й тому ж підпри
ємстві. А товариші, адміністрація, знаю
чи прихильність до «зеленого змія», об
ходили не питання стороною.

Я не називаю прізвищ з першого епі
зоду, бо думаю, що обставини нормалі
зувались там назавжди. Маються пер
спективи иа таке і в другому випадку за 
умови, що громадськість заводу трак
торних гідроагрегатів поставить крапки 
над «і». ' . .

Обурює інший факт. З цікавістю запи
тує про мету приходу інспектора дитячої 

кімнати міліції головний інженер під
приємства № 1 об'єднання «Кіровоград- 
залізобетоп». Коли мова зайшла про по
ведінку бригадира мотористів Фабрпко- 
ва, він сказав:

— Багато років вів член цехкому. Про 
нього можна сказати все найкраще.

Так зарекомендував себе Фабрпков на 
підприємстві. А насправді доставлявся у 
медвитверезник. 15 жовтня минулого ро
ку за дрібне хуліганство в автобусі був 
оиітрафозаний народним судом па. 25 
карбованців. Не дивно, іцо в сім'ї теж 
не все гаразд.

Безконтрольність і безвідповідальність 

з боку батьків призвели до того, що 
і5 жовтня (в той же день, коли іі бать
ко!), рішенням народного суду і дочку 
було арештовано за хуліганство. Батьки 
дівчини не дають спокою ні дитячій кім
наті міліції, пі співробітникам органів 
внутрішніх справ, , комісії в справах 
неповнолітніх, коли дочка зникає з до
му, але пі словом не обмовляються, чому 
вона вдома б’є байдики.

Хочеться побажати, щоб і па заводі 
тракторних гідроагрегатів, і в об'єднан
ні «Кгровоградзаліздбет.он» були органі
зовані ради сгірияіпія сімї та школі, а де 
такі організовані — пожвавили роботу.

Помічено, що порушники громадсько
го порядку менше реагують па адмі
ністративне покарання, ніж па заходи 
громадського виливу.

— Будь-який штраф, тільки не пові
домляйте па роботу, — благають воші.

Про роль трудових колективів говори
лось у звітній доповіді XXIV з’їзду 
КПРС; « Відповідальність кожного перед 
колективом і відповідальність колективу 
за кожного робітника — ось невід'ємні) 
риса нашого способу життя»?

Про це слід нагадати деяким керівни
кам підприємств і організацій.

С. САЛТАІІ, 
інспектор МІСЬКОГО ВІДДІЛУ 
внутрішніх справ.

м Кіровоград.
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ХТО ШВИДШЕ?..
Популярні в Кіровоградській СШ № 5 змагання 

«Нумо, хлопці».
Старшокласники демонструють свою майстерність, 

розбираючи і складаючи автомат, підтягуються на 
перекладині, долають десятиметрову дистанцію на 
велосипеді. А ще в програмі — вільна боротьба, 
стрільба з пневматичної гвинтівки, вправи в проти
газі.

А. ПЕЧЕНЮК, 
наш громадський кореспондент,

НА ФОТО ВГОРІ: НА 
ВЕЛОСИПЕДІ АНДРІЙ 
БАРБАРЕНКО; СПРАВА— 
ВОЛОДИМИР СЕРГІЄН- 
КО ТА ВОЛОДИМИР 
РАДЧЕНКО РОЗБИРА
ЮТЬ АВТОМАТИ.

Фото автора.

Калейдоскоп

Пише електрика
Тепло замість чорнила ви

користали ленінградські ви
нахідники Є. Аксенов та 
Ю. Головін — автори оригі
нального електропера. Його 
кінчик, розігрітий майже до 
двохсот градусів, рухаючись 
по папері, залишає рівний 
виразний слід.

Незвичайне перо з- вико
ристанням певної потужнос
ті (трохи більше І ватта) 
вже застосовується в са
мописних контрольних і ви
мірювальних приладах. Во
но надійне, не вимагає особ
ливого догляду, строк його 
служби — десять тисяч го- 
Аин.

В. ГАНШИН,

Оце так зустрічі
Багатим і унікальний тва

ринний світ Африки дарує 
людині щоразу безліч радіс
них хвилин, коли вона всту
пає з ним у безпосередній 
контакт. Але не всі зустрічі 
з представниками фауни без
печні, про що свідчить ви
падок, який трапився днями 
з південноафриканським са
дівником Тінкозою. На нього 
впав триметровий удав.

Лише надзвичайна фізична 
сила Тінкозн врятувала його 
від неминучої загибелі.

(ТАРС).

ДУМКА про завоювання повітряного 
океану народилася в глибоку дав

нину. Ні технічні труднощі, ні небезпека 
смерті в разі невдач, пі переслідування 
релігії не могли зупинити устремління 
людей до голубого неба, котре кликало 
і вабило з великою силою.

У 1731 році в Рязані російський вина- 
хідник-самородок Крякутннй вперше у 
світі піднявся в небо на своїй повітря
ній кулі, зробленій з тканини і напов
неній гарячим повітрям, і цим поклав 
початок польотів над землею.

Але приклад птахів 
І комах постійно на
водив людину па 
думку про створення 
літального апарата, 
важчого за повітря, і 
про вільний політ у 
ньому. У різних краї
нах народжувались 
як реальні, так і ви
гадані І кари, котрі 
намагалися здійсни
ти політ. Великий 
Леоиардо да Вінчі в 
1505 році висловив 
думку, що летюча миша повніша стати 
прообразом літальної машини, І нама
гався побудувати «махоліт». Але всі 
багаточисленні спроби створити апарат 
успіху не мали.

Спостерігаючи за польотом птахів, 
вивчаючи принципи конструювання 
повітряних зміїв, морський офіцер 
Олександр Федорович Можайський не 
пішов шляхом сліпого копіювання при
роди. Він зрозумів, що підйомну силу 
літального апарата можна отримати 
за рахунок нерухомих крил, установ
лених похило, а рух вперед — зусилля
ми повітряного гвинта, котрий приво
диться в обертання силовою установ
кою.

В 1876 році в Петрограді публічно 
демонструвались моделі Можайського,

ТЕЛЕЕКР«

з 24 по ЗО березня

котрі підлітали після розбігу па коле
сах і перевозили вантаж (офіцерський 
кортик), 1 стали першими в світі лі
тальними апаратами, важчими від по
вітря. I от уже в 1882 році почались 
випробування літального апарата Мо- 
жанського, виготовленого в натураль
ну целичнну, що мав усі основні еле
менти сучасного літака (корпус, крила, 
гвинтосилову групу, хвостове оперення, 
шасі). Хоча його літак відірвався від 
землі, здійснивши всього один недовго-

...І ПІДКОРИЛОСЯ
НЕБО
> 21 БЕРЕЗНЯ МИНУЛО 

150 РОКІВ ВІД ДНЯ 
НАРОДЖЕННЯ 
0. Ф. МОЖАЙСЬКОГО.

тривалий політ, віп ознаменував собою 
початок нової ери, ери авіації.

Наш відомий співвітчизник в склад
них умовах рутини чиновницької цар
ської Росії па вісім років випередив 
француза Клемана Адера 1 па 21 рік 
американців, братів Уілбура і Орвілла 
Райт.

— Я волів бути корисним своїй Віт
чизні. — пнеаз Можайський.

Тепер, коли минуло 93 роки, сідаючи 
в сучасний комфортабельний повітря
ний лайнер, або спостерігаючи, як бо- 
роздять небо надзвукові літаки, ми з 
вдячністю згадуємо Олександра Федо
ровича Можайського. Він подарував 
людям могутні крила.

м. ножнов.

Слова И. Юшина. Музыка В. Шаппского.ЗЙ^ТРАВЫ,
ТРАВ Ы...
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Месяц свои блестки 
По лугам рассыпал, 
Стройные березки, 
Стройные березки 
Что-то шепчут липам.

Припев:
Травы, травы, травы

не успели
От росы серебряной 

согнуться, 
И такие нежные напевы, 
Ах, почему-то прямо 

в сердце льются. 
Лунною тропою 
На сзиданье еду, 
Тихо сам с собою, 
Тихо сам с собою 
Я веду беседу.

Припев.
К милой подойду я, 
Глаз поднять не смея, 
И от поцелуя, 
И от поцелуя 
Словно захмелею.

Припев.

За редактора М. СЕМЕНЮК.

Наша адреса і телефони
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

І16050. ГСП, Кіровоград-50, вуп. Луначарсьного, 36. 
Телефони: відповідального секретаря їв відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
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ськово-патріотичного виховання та спорту = 2-46*87.
'fiK 07547. Індекь 61197»

Л А ПЕРША ПРОГРАМА.
ХтІ 9.05 — к. т. Гімнасти

ка. (М). 9.20 — Нови
ни. (М). 9.30 — к. т. Мульт
фільми. (М). 9.55 — «Ор
ля*; Худ. фільм. (М). 11.10
— к. т. «У світі тварин».
(М). 14.10 — к. т. Док.
фільм. (М). 11.25 — к. т. 
«Поезія». В. Маяковський. 
«Добре». (М). 15.10—«Мо
лода гвардія». Худ фільм. 
1 серія. (М). 16.35 — «Наш 
сад». (М). 17.05 — «Вогни
ще». (М). 17.35 — к. т. 
Тел. багатосерійний мульт
фільм «Ведмедик Коро
тун». (ЧССР). 1 серія. 18.00
— «День'за днем». (К-д).
18.15 — к. т. Театр «Дзві
ночок». (М), 18.25 — «П’я
тирічку — достроково». 
(М). 19.10 — к. т. Концерт. 
(М). 19.35 — К. Симонов.
«Так і буде». Фільм-спек- 
такль. (М). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 — Продовження 
фільму - спектаклю. (М). 
22.40 — Спортивна програ
ма. По закінченні — нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА.
15.15 — Концерт інструмен
тальної музики. (К). 15.35
— «До 30-річчя Перемоги».
«Розповіді про земляків». 
(Одеса). 16.35 — «Кален
дар малечі». (К). 17.05 — 
«Партійне життя». (Ужго
род). 17.35 — Фільм-коп- 
нерт. «Мелодії друзів». 
(К). 18.00 — Реклама, ого
лошення. (К). 18.15 — На 
лапах республіки. (Воро
шиловград). 18.30 — Док. 
фільми. (К). 19.00 — «Віс
ті.». (К). 19.30 - Худ.
фільм «Світло в наших 
вікнах». (К). 20.50 — «На 
добраніч, діти!». (К). 21 00
— «Час». (М). 21.30 - к. т.
Коверт народного артиста 
іРСР А. Мокрепка. (К). 
22.00 — Міжнародні 
гапня з :— ....... ........
на приз «(Дружба». (Запо
ріжжя) 23."" " ■ ■
новини. (К).

(ЧССР). З серія. 18.00 - 
«День за днем». (К-д). 
18.10 — «Моя п'ятирічка». 
(К-Д). 18.25 — Телефільм.
(К-Д). 18.40 — «1 знову
весна». (К-д). 18.55 — к. т. 
«9-а студія». (М). 19.55 — 
к. т. Тел. багатосерійний 
фільм «Важкі поверхи». 
2 серія. (М). 21.30 — к. т. 
Міжнародний турнір з хо
кею на приз газети «Из
вестия». Збірна Швеції — 
збірна СРСР. (Швеція). В 
перервах — тираж «Спорт
лото», VI Спартакіада на
родів СРСР. По закінчен
ні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
9.05 — к. т. Гімнастика. 
(М). 9.20 — Повніш. (М). 
9.30 — к. т. Мультфільми. 
(М). 10.00 — «Васько Тру- 
бачов і його товариші». 
Худ. фільм. 16.20 — «До 
30-річчя Перемоги». Док. 
фільм «Битва за Київ». 
(К). 17.35 — «Очима вчено
го». (Харків). 18.00 — Ого
лошення. (К). 18.30 —
Фільм-концерт. «Шлях пі
сень». (К). 19.00 — «Вісті». 
(К). 19.30 — «Па ознаме
нування Перемоги». «ЗО 
квітучих весен». (Запо
ріжжя). 20.00 — к. т. «У 
світі рослин». (К). 20.45 — 
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — «Час». (М). 21.30— 
Худ. фільм «Вчитель сло
весності». (К). 22.15 — к. т. 
«Співає народна артистка 
СРСР Є. Мірошниченко». 
(К). 23.00 — Новини. (К).

27 ПЕРША ПРОГРАМА.
11.30 — к. т. «Співає

важкої
зма- 

атлетикн
23.00 Вечірні

Л Г ПЕРША ПРОГРАМА. 
9.05 — к. т. Гімнасти
ка. (М). 9.20 - Нови

ни. (М). 9.30 — к. т. Мульт
фільми. (М). 10.00 —«Крас
не сонечко». Худ. фільм. 
(М). 11.00 — «Бесіди про 
спорт». (М). 1130 — «Ви
нахідник». (М). 15.00 —
«Молода гвардія». Худ. 
фільм. 2 серія. (М). , 16.20— 
«Книга у твоєму житті». 
(М). 17.05 — «Польова(М).
пошта «Подвигу». (М). 
17.35 — к. т. Тел. багатосе
рійний мультфільм «Вед
медик Коротун». (ЧССР). 
2-а серія. 18.00—«До.30-річ
чя Перемоги». «Мужність 
юних». (К-д). 18.30—«Усть- 
Ілім будується». Телена
рис. (М). 19.С0 — к. т.
«Пісня далека і близька». 
(М). 19.55 — к. т. Тел. ба
гатосерійний худ. фільм 
«Важкі поверхи». 1 серія.- 
(М). 21.00 — «Час». (М). 
21.30 — к. т. Міжнародний 
турнір з хокею, на приз.га
зети «Известия». Збірна 
Швеції — збірна СРСР. 
(Швеція). В перервах — 
чемпіонат СРСР з лижно
го спорту і VI Спартакіада 
народів СРСР. По закін
ченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
12.00 — к. т. Худ. фільм 
«Зустрічі і розставання». 
(К). 13.25 — Фільм-балет
«Східна легенда». . (К). 
14.35 — В. Собко. «Голосі- 
ївськпй ліс». Телсвнстава;
(К). 16.00 — Концерт. (К).
16.30 — «В дні шкільних 
канікул». Худ. фільм «Сні
гова королева». (К). 17.35 
— «На-, головних напрям
ках- п’ятирічки». (Херсон). 
18.00 — Оголошення. (К).
18.30 — «Екран молодих». 
(Ворошиловград). 19.00 — 
«Вісті». (К). 19.30 — «Свя
то праці металургів Макі
ївки». Концерт. (Д-к). 20.15 
•— «Телешкола мехапізато-
ра». (К). 20.45 — «На доб
раніч, діти!» (К). 21.00 — 
«Час». (М). 21.30 — Худ. 
фільм. «Офіцери». (К). 
23.00 — Новини. (К).

ПЕРША ПРОГРАМА.
11.05 — Новини. (К).
11.20 — «Віхи велико-

го подвигу». (К). 12.50 — 
Худ. фільм «Офіцери». 
(К). 13.35 — Муз. фільм 
«Пісня російська, рідна», 
(К). 14.05 — «Подвиг жі
нок па фронтах Великої 
Вітчизняної війни». (М). 
14.35 — «Наука- — сього
дні». (М). 15.05 — к. т.
«Два капітана». Худ. 
фільм. (М). 16.35 — «На 
приз клубу «Золота шай
ба». (М). 17.35 — к. т. Тел. 
багатосерійний мультфільм 
«Ведмедик Коротун».

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 
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ДРУГА ПРОГРАМА. 
15.05 — «В дні шкільних 
канікул». Худ. фільм «Зо
лотий ключик». (М). 16.26
— «Грає лауреат міжна
родного конкурсу їм-. Чай- 
коиськсго Л. Шутко», 
(Львів). 16.55 — к. т. Дли 
школярів. «Книжчниі іме
нини» До тижня дитячої 
книги. (К). 17.35 — Теле
фільм «Будні». (К). 18.00— 
Оголошення. (К). 18.30 —
Фільм-концерт. (К). 19.00— 
«Вісті», (К). 19.30 —
«Сім’я». (Донецьк). 20.30— 
«Па лапах республіки». 
(Запоріжжя) 20.45 — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00
— «Час». (М). 21.30 — к. т.
Худ. телефільм «Моя ву
лиця». (К). 22.45 — Кон
церт. (К). 23.30 — Нови
ни. (К).

Д-

гг>г'г>па,,одпа артистка СРСР Є. Мірошниченко». 
(К). 12.15 — Худ. фільм 
«Батько». (К). 13.45 — Но
вини. (К). 14.00 •— «Поезія 
У роки Великої ВІТЧИЗНЯ
НОЇ війни». (М). 14.40 —
«Шахова школа». (М). 
15.10 — «На війні, як на 
війні». Худ. фільм. (М). 
16.35 — к. т. «Свято-дитя
чої книги». (М). 17.35 _
к. т. Тел. багатосерійний 
мультфільм «Ведмедик Ко
ротун». (ЧССР). 4 серія. 
18.00 — «Передовий досвід 
— усім». (К-Д). 18.30 -
«Ленінський університет 
мільйонів». (М). 19.00 —
к. т. «Музиканти про му
зику». (М). 19.40 — «На
ставники». Теленарис. (М). 
19.55 — к. т. Тел. багатосе
рійний художній фільм 
«Важкі поверхи». З серія. 
(М) 21.00 — «Чес». (М).
21.30 — к. т. . «Міжнарод
ний день театру». (М). 
22.45 — Концерт. (М). По 
закінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
9.05 — к. т. Гімнастика. 
(М). 9.20 — Новини. (М).
9.30 — к, т. Мультфільми.
(М). 10.00 — «Загін Труба- 
чопа бореться». . Худ. 
фільм. (М).'15.50 — «Рес
публіканська фізвко-мате- 
матичпа школа». (К). 
16.20 — «Екран молодих». 
(Львів) 17.05. — «Грає ла
уреат. міжнародних кон
курсів С. Кравченко». 
(К-Д). 17.35 — Для дітей. 
Мультфільм'. (К). 18.00 — 
Оголошення. (К): 18.30 — 
Муз. фільм. «Пісні Малі- 
ки». (К). 19.00 — «Вісті». 
(К). 19.40 — к. т. «Трибу
нал». Вистава. (К). 20.45 — 
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — «Час». (М). 21.30— 
к. т. Продовження вистави 
«Трибунал»: (К). 22.05 — 
«Новини кіноекрана». (К). 
23.05 — Новини. (К).
ПО ПЕРША ПРОГРАМА. 
ХО 9.05 — Гімнастика.

(М). 9.20 — Новини.
(М). 9.30 — к. т. Мульт
фільми. (М). 10.00 — «Зи
мородок» . Худ. фільм.
(М). 13.50 — «По рідній
країні». (М). 14.20 — «В
ефірі — «Молодість»'. (М). 
15.00 — Худ. фільм «В лю
дях». (М). 16.35 — к. т.
«Одно за всіх, всі за одно-
го». (Л-д). 17.35 — к. т.
Тел. багатосерійний мульт
фільм «Ведмедик Коро
тун». (ЧССР). 5 серія. 
18.00 — «День за днем», 
(К-д). 18.15 — к. т. «У пе
реможців Всесоюзного соц- 
змаганпя». (К-д). 18.30 -■ 
к. т. «Світ соціалізму». 
(М). 19.00 — Концерт на
родного артиста СРСР 
І. С. Козловського (М). 
19.55 — к. т. Тел. багатосе
рійний худ. фільм «Важкі 
поверхи». 4 серія. (М). 
21.00 — «Час». (М). 21.30— 
к. т. Міжнародний турнір з 
хокею на приз газети «Из
вестия»: Збірна Швеції — 
збірна СРСР. (Швеція) В 
перервах — VI Спартакіа
да народів СРСР. По за
кінченні — пог.инп.

ЛА ПЕРША ПРОГРАМА, 
/у 9.05 — К. т. Гімнасти-

ка. (М). 9.20 — Но
вини. (М). 9.30 - «Дітям— 
про звірят». (Л-д). 10.00- 
«Для вас, батьки!». (М). 
10.30 — к. т. Музична про-, 
грама «Ранкова пошта»4 
(М). 11.00 — к. т. «Розпо
віді про художників». На
родний художник СРСР 
А. Дейнека. (М). 11.30 — 
«Містам і селам бути 
зразковими». (К-Д)- 11.50— 
Телефільм. (К-Д). 12.05 — 
Фільм-концерт. «Хореогра
фічна поема». (М). 12.45— 
«Наша вулиця». (М). 13.45
— «До 30-річчя Перемо
ги». Док. фільм. (М). 14.30 
—- к. т. «Людина. Земля. 
Всесвіт». (М). 15.00— «Здо-. 
ров’я». (М). 15.30 — к. т. 
Тел. худ. фільм «Нспід- 
криті острови». (М). 16.35
— к. т. «Очевидне — ней-,
мовірпе». (М). 17.35—Тел. 
багатосерійний мультфільм 
«Ведмедик Коротун», 
(ЧССР). 6 серія. 18.00 — 
«Екран переможців соц- 
змагання». (К-д) 19.00 —
к. т. Тел. спектакль «Ніч 
помилок». (М). 21.00 — 
«Час». (М). 21.30 — к. т. 
«Артлото». (М). 22.50 — 
Ковзани. Чемпіонат СРСР 
з спринтерського багато
борства. (М). По закінчен
ні — новини (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
10.00 — «Екран молодих», 
(Одеса). 11.00 — к. т. «В 
дні шкільних канікул». 
Худ. фільм «Боба і слон». 
(К). 12.05 — «Містам і ’се
лам України бути зразко
вими». (Львів). 12.35— «В 
дні шкільних канікул», 
О. Пушкін. «Казка про по
па і його наймита Балду»,- 
Лялькова вистава. (Воро- \
шиловград). 13.30 — «Мо- **
лоді композитори Украї
ни». (К). 14.30 — «Фіз-
культпрпвіт!». (Донецьк)',- 
15.30 — «Палітра». (Сім
ферополь). 15.50 — Для 
школярів. «Салют, Пере
мого!». (К). 16-30 — «До 
30-річчя Перемоги». Теле
фільм «Вогонь». (К). 17.30 
— «Школа передового дос
віду». (К). 18.00 — «Віс
ті». (К). 18.30 —Худ. фільм 
«Відвага». (К). 20.15 —
«На ознаменування ГІере^ 
моги». «30 квітучих ве
сен». (Миколаїв). 20.45 — 
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — «Час». (М). 21.30- 
Вс. Внпшевськпй. «Перша 
кінна». Телсвнстава. (Хар
ків). В перерві — вечірні 
новини. (К).

15.10

ПЕРША ПРОГРАМА. 
13.30 — Худ. фільм 
«Доля людини». (М). 
— «Міжнародна па

норама», (М). 15.40 — к. т, 
Романси С. Рахманинова
виконує народний артист 
СРСР' Е. Серкпбаєв. (М). 
15.55 — к. т. «Книгарня»'. 
(М). 16.35 — к. т. «Клуб
кіпоподорожей». (М). 17.35
— к. т. Тел. багатосерій
ний мультфільм. «Ведме*. 
дик Коротун» (ЧССР). 
7 серія. 18.00 — Новини, 
(М). 18.15 —«Свято Півно
чі». Міжнародні змагання 
їіо лижах. (Мурманськ).
18.30 — Тел. док. фільм 
«Якщо хочеш миру». (М). 
19.20 — к. т. В. А. Моцарт^ 
«Квартет фа мажор», (М),
19.30 — Худ. фільм «За
пасний гравець». (М). 21.00
— «Час». (М). 21.30 — к. т. 
«Дивертисмент із балету 
Л. Міикуса «Дон Кіхот». 
(М). 22.05 — к. т. VI Спар
такіада народів СРСР. 
Фінал. Воке. (Ташкент). 
По закінченні — новії-
пи. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА.
14.20 — «Співає Костянтин 
Плужипков». (К). 14.55 — 
«Людина і природа». 
(Львів). 15.25 — к. т. «Па
літра». (К). 16.15 — «Я 
громадянин* (Донецькі.
17.20 — «П’ятирічку завер
шимо по-удариому». (Хар'- 
кіи). 18.00 — к. т. «Земля 
людей». (К). 19.00 — «Віс
ті». (К). 19.30 — к. т. «ве
чірні зустрічі». (К). 20.45— 
«Па добраніч, діти!». (КЬ 
21.00 — «Час. (М). 21.30 — 
Вистава. В перерві — ве- 
чірні ПОВІ1П1І. (К).

ПОГОДА
Вдень 22 березня по території області І місту Кіровограду 

передбачається мінлива хмарність, п східних районах неве
ликі опади. Вітер північно-о.ідний, 10—14 метрів на секунду. 
Температура повітря по області 1—0, но місту 2-4 градуси 
тепла.

23—24 березня -- мінлива хмарність, без Істотних опадіо. 
Вітер північний 5—10 метрів па секунду. Температура повітря 
вночі 0—В градусів морозу, вдень 23 березня о-з градусів 
тепла, 24 березня 3—8 градусів тепла,


	1983-1p
	1983-2p
	1983-3p
	1983-4p

