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ф Як відзначалось на XXV з'їзді КПРС, у нашій 
країні в основному завершено перехід до загальної 
середньої освіти. Розширилась мережа професійно- 
технічних навчальних закладів, в яких поряд із спе
ціального підготовкою молодь дістає середню освіту. 
Невинні^ поліпшується якість підготовки і перепід
готовки вчительських кадрів.
0 Підготовкою вчительських кадрів займаються 

ЗО педагогічних інститутів і 44 училища. Щорічно во- 
іш випускають десятки тисяч працівників освіти. 
Більшість з них направляються на роботу в села, де 
навчається близько половини всіх дітей шкільного
віку.

® В республіці працює 28 інститутів удоскоііалеп- 
пя вчителі#. Щороку тут підвищують свою кваліфі
кацію понад 150 тисяч педагогів.

(Ц Великий авторитет вчителя в народних масах. 
Високий його соціальний престиж. Тисячі працівни
ків освіти обрані депутатами Верховної Ради. СРСР, 
і Верховної Ради Української PCP, місцевих органів 
державної влади.

Q Рік у рік зростає матеріальний добробут вчите
лів. Так, у минулій п'ятирічці заробітну плату вчите
лям, викладачам технікумів, педагогам системи проф- 
техосвіги та іншим працівникам народної освіти під
вищено в середньому на 20 процентів. Додаткові 
пільги одержали сільські вчителі.

® Партія і уряд високо цінують благородну пра
цю учителя. Близько 90 тисяч освітян України наго
роджено орденами і медалями СРСР. Понад 2 тисячі 
викладачів шкіл удостоєні почесного звання «Заслу
жений вчитель школи республіки». Одинадцяти пра
цівникам освіти присвоєно високе звання Героя Со
ціалістичної Праці.

(РАТАУ).

ЗАВТРА НАЙКРАЩІ КВІТИ ВИ ПІДНЕСЕТЕ СВОЄМУ 
УЛЮБЛЕНОМУ ВЧИТЕЛЕВІ. СКАЖЕТЕ ЙОМУ НЛНТЕП- 
ЛІІЛІ СЛОВА БО НЕМАЄ ЛЮДИНИ. В ЖИТТІ ЯКОЇ 
ВЧИТЕЛЬ НЕ ЗАЛИШИВ БИ ГЛИБОКОГО СЛІДУ. ВЧЕ
НИЙ ЗАВДЯЧЕНИЙ ЙОМУ СВОЇМИ- НАУКОВИМИ ВІД
КРИТТЯМИ. РОБІТНИК — ТРУДОВИМИ ЗВЕРШЕННЯ
МИ. ПИСЬМЕННИК — СВОЇМИ ТВОРАМИ .. ТОЖ ЗЕМ
НИЙ УКЛІН ВАМ. НАШІ МИЛІ ДОБРІ ВЧИТЕЛІ! 
НЕХАЙ ЩАСЛИВИМИ БУДУТЬ ВАШІ ДОРОГІЙ

ПА ФОТО: УЧНІ ДЕВ’ЯТОГО «В: КЛАСУ КІРОВОГРАД
СЬКОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 27 ВІТАЮТЬ ЗІ СВЯТОМ 
СВОГО КЛАСНОГО КЕРІВНИКА НАТАЛІЮ АНАТОЛІЇВ
НУ ЛЮБЕЦЬКУ.

Фото М. ТЕРНЛВСЬКОГО.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙ'.’І,

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ.

ЬКОГО ОБКОМУ ЛКСНУ1
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11 категорія
Молодих робітниць Га

лину Мірошник, Віру 
Щічко, Надію Тикву, Люд
милу Лампігу, Галину 
Корнгошеико в нашому 
цеху знають не тільки як 
передовиків соціалістич
ного змагання. Воші внсс- 

• ли чимало пропозицій у 
технологію виготовлення 
продукції. Цими днями всі 
радісно зустріли звістку, 
що пишці вареній москов
ській та ковбасі львівській 
копченій присвоєно вищу 
категорію якості.

Комсомольці цеху, вклю
чившись у змагання за 
право підписати Рапорт 
Ленінського комсомолу 

и?ИК КПРС до 60-річчя 
’’ Великого Жовтня, гідно 

несуть трудову вахту. Па 
сьогодні колектив цеху 

І виробив понад дев’ятимі
сячний план 990 центнерів 
продукції.

О. КОЗЕЛЬСЬКА, 
комсомолка, майстер 
ковбасного цеху До- 
линського птахокомбі
нату.

і

МОНОТОННИЙ шум роз
будив Віктора. «Знову 

дощ, — зітхнув хлопець,— 
а роботи ж непочатий 
край». Одягнувся, вийшов 
на подвір’я. Земля роз
мокла. «Якщо до ранку не 
перестане, то й у загінку 
не заїдемо», — визначив 
Березенко.

Рано прокидається від 
сну Верблюжка.. Було ще 
темно, а з будиночка Бе- 
резенків вийшло троє: 
батько і два сини. Хлопці 
поспішили в автомобіль
ний парк: день сьогодні 
буде важким, дарма, що 
дощ ущух.

Вони прийшли перши
ми. «Ну що, Вікторе, по
чинати випуск «блискав
ки» чи почекати вечо
ра?» —недоречно пожар
тував черговий, потім за
непокоєно додав: — А 
втім, чи вийде сьогодні 
робота, земля он яка піс
ля дощу».

З трудом виїхали гру
зовики в поле. Біля ділян
ки силосної 
зупинилися, 
водії 
як у 
хтось 
«порвав» мотора, 
ші посміхалися та кивали 
на сонце: «Нехай ще під
сушить».

Тим часом комбайн ру
шив у гони. Віктор зва
жився, завів двигуна. Ков
заючи, авто/^ашина пішла 
вперед. Ще кілька хви
лин — і зелена силосна 
маса рівно потекла в 
зов. У загінку зайшли 
інші машини.

Важко стелився під

ку- 
й

к о-
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По яких дорогах не ходити б, 
їдучи до світлої мети, 
Незабутній, дорогий паш вчитель 
Буде жити в пам’яті завжди.

ЕіИет&Ш

над

пе- 
Вік-

Хлопці схилилися 
двигуном.

— А ти акумулятор 
ревіряЕ? — спитав 

' тор. — Давай.
Пошкодження усунули 

швидко, разом рушили з 
місця.

Обід привезли в лісо- 
' смугу. Кухарка в білень-

Вечоріло, коли Віктор 
поставив машину в гараж. 
«Березенко заїхав, можна 
й двері зачиняти», — 
знов, як і вранці, пожар
тував черговий, 
юнак не квапився 
«Понад 500 тонн 
заклали за такий 
подумав. — Оце

Одначе 
додому, 

силосу 
день, — 
працю-

ЦІ ВАЖНІ КІЛОМЕТРИ

коли всі
ОДНОДУМЦІ

Для молоді жнива —- 
завжди важкий екзамен. 
Він був нелегким і для 
комсомольців Онуфріїв- 
ського району. А від того 
й радість подвійна, 
народногосподарсько м у 
плані ЗО тисяч тонн 
дівники району 
вже 31 300 тонн зерна.

Жнива назвали героїв 
комсомольської загінки. 
Комбайнер Анатолій Шаш- 
ло з колгоспу імені XXV 
з’їзду КПРС «Нивою» ско
сив хліба на площі 200.6 
гектара, намолотив 6328 
центнерів зерна

Напружена боротьба ооз- 
іоснулася серед молодих по- | 
діїв на хлібних т пасах. У від
повідь на лист Генеоальното | 
секпетапя ЦК КПРС тппацнша 
Л. І. Брежнева колективам 
бригад шоФеріп тпанспоотно- 
то управління Міністерства 
автотранспорті’ РРФСР вони 
впровадили прогресивні’ тех
нологію на основі бригадного 
підряду, доставляли зерно за 
погодинним графіком, шире- | 
ко використовували причепи. 1 
Від комбайнів на токи- з то
ків на хлібоприймальні пунк
ти молоді трудівники достави
ли 230 43! центнер зерна. Пе
реможцем у соціалістичному 
змаганні став Микола Трепа
нов з колгоспу імені XX з’їз
ду КПРС, який пеоеніз 5120 , 
центнерів хліба Іван Стари
ков з колика 'Путь Ок
тября» та Іван ВеЧ и з кол
госпу імені XXV з’їзду КПРС 
вибороли друге й третє місця.

Майже вісімсот юнаків 
і дівчат господарств і під
приємств району брали 
участь у косовиці ранніх 
зернових, транспортуван
ні збіжжя на хлібоприй
мальні пункти. А одно
думцями їх називають те
му, що всі їхні діла, по
мисли були підпорядко
вані єдиній меті — зібра
ти врожай у найкоротш» 
строки, без втрат; тому, 
що і в найважчі дні вони 
вірили: першу заповідь 
перед країною виконають 
достроково.

При

ТРУ- 
продали

кому халаті 
прошувала 
Весело сідали 
зелену траву, Щедро всія
ну жовтим листям. Хлопці 
рідко збираються разом у 
ці напружені осінні дні, 
хіба що в полі, під час 
обіду. 1 пожартують, і про 
справи поговорять.

Недовго тривала перєр- 
Знову повели машини 
поле.

еали! Тепер є про що 
сказати на бригадних ком
сомольських зборах».

Світлою вулицею Верб
люжий прямував 
ко до Будинку 
На ходу складав 
ступу на зборах.

А. КОВИРЬОВ.
Колгосп «Україна» 
ІІовгородківського 
району.

На фото: Б. БЕРЕЗЕНКО.

ласкаво за- 
до «столу», 

водії на

леса автомобіля шлях, 
натужно' гудів двигун. 
Віктор звично тримав ру
ки на кермі. Він робив 
уже четвертий рейс. Рап
том за поворотом помі
тив: самоскид Миколи
Глоби зупинився обіч 
шляху, юнак щосили кру
тив заводною ручкою.

«Він уже давно тут. 
Куртку скинув, лишився в 
одній сорочці, — мірку
вав Віктор. — А я графік 
випереджаю хвилин на 
п’ятнадцять. Що більше 
важить — мій один над
плановий чи Миколині ві
сім планових рейсів? Тут 
роздумувати не доводи
ться, адже працюємо під 
девізом «Жодного від
стаючого поруч».

Загальмував.
— Що тут у тебе?

Березен- 
культури. 
план Еи-

ва. 
на

стали 
таких 
хотів

Тільки
першим

-* сортом
ь_______

кукурудзи 
Досвідчені 

пригадувати, 
же умовах 

заїхати, але 
молод-

Добрий урожай помідо
рів видався нині в колгос
пі імені Леніна Компаніїв- 
ського району. Зібрати 
його без втрат — таке 
завдання поставили пе
ред собою овочівники 
бригади, яку очолює 
Ф. Михайлюк. По 200—

250 центнерів помідорів 
щодня збирають Б. Сидо
ренко, В. Пономаренко, 
Г. Коваленко, В. Заїкіна, 
П. Богаченко та інші. На 
приймальні пункти вже 
надійшло близько тисячі 
центнерів першосортних 
овочів.

В. ДІМІН.
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СЬОГОДНІ - ДЕНЬ МО
ЛОДОГО РОБІТНИКА. Це 
свято вже стало традиційним. 
1 знаменно, , що відзначають 
його 2 жовтня, в річницю ви
ступу Володимира Ілліча Лені
на на 111 з'їзді РКСМ. Бо ж 
промова вождя, звернена до 
радянських юнаків і дівчат усіх 
поколінь, стала програмою, 
дороговказом для Комуністич
ної Спілки Молоді.

Тисячі випускників шкіл і 
профтехучилищ Кіровоград- 
іцини поповнили трудову сім’ю, 
прийшли в заводські цехи, на 
шахти і будови, на транспорт, 
поля і ферми. Свою трудову 
діяльність вони починають 
невдовзі після XXV з’їзду 
КПРС. Виконуючи заповіти 
вождя, вони разом з усім- ра
дянським народом докладають 
зусиль, щоб успішно завершити 
перший рік десятої п’ятирічки, 
підготувати трудові 
60-річному ювілею 
Жовтня.

. У день свого свята
дівчата завжди звітують перед 
Батьківщиною, перед Кому
ністичною партією.

дарунки 
Великого

юнаки і

З ГОРДІСТЮ
ЗА СВОЮ

Заклик молодих ленінградців 
«60-річчю Великого Жовтня — 
60 ударпиє тижнів!» підтримали 
тисячі юнаків і дівчат Світло- 
водська. Перед'іозілейиа удар
на вахта стала для них ще од
нією яскравою сторінкою в 
трудовій біографії. На під
приємствах міста енергетиків 
немає жодної молодіжної 
бригади, яка не взяла б підви
щених соціалістичних зобов’я
зань. Про дострокове виконан
ня завдань першого року п’я
тирічки відрапортували 12 
комсомольсько-молодіжних ко
лективів, у рахунок 1977 року 
працюють понад 150 молодих 
виробничників. І список цей 
швидко повниться новими іме
нами.

У змаганні, присвяченому 
ювілею революції, молоді ро
бітники заводу будівельних 
конструкцій виробничого об'єд
нання сДпіпроепергобудіиду- 
стрія» прагнуть підвищити на
самперед якість роботи. Серед 
тих, хто здає продукцію тільки 
з першого пред’явлення, і 
секретар комсомольської орга
нізації заготовчого цеху Мико
ла Лозовий. Нелегка у юнака 
професія, він — коваль. Та крім 
відмінної якості Микола доби
вається ще н високого виро
бітку — дає 135 процентів 
ми в середньому за зміну.

Широко розгорнулося 
гаппя за право підписати 
порт Ленінського комсомолу 
ЦК КПРС до 60-річного юві
лею Жовтня і па Світловод- 
ськіи меблевій фабриці. В чис
лі правофлангових — оздоб- 
лювальніщі комсомолки Ніна 
Нагула та Галина Ткаченко. В 
конкурсі професійної майстер
ності, що відбувся на підпри
ємстві, вона зайняли відповід
но перше іі третє місця

А. РОМАНЮК.

})Молодий комунлр

РІДНІЙЛЮДИНІ
народної освіти

житті. Дівчинка 
з класі Олени її

Іванівна усміхається, 
мама цим тридцяти 
і чорнязим малюкам, 
вчителька. І сьогодні 
дорослі» другоклас-

2 жовтня 197в року

по

• -Є

За комплексним планом»!

* >

Друзі нагинають ТТ Наталочкою. Друзів же у 
неї багато: раніше Наталка Мізіна працювала 
вихователькою в дитячому садку, була секрета
рем комсомольської організації дитячих закладів 
міста, і МІзіяу вважали одним з кращих комсо
мольських ватажків. А малята з першого «В» кла
су Світловодської середньої школи .4 4 звуть її 
Наталією Іванівною. Бо для них вона — вчитель
ка, найавторитетніша людина. І завтра у неї, як 
і у всіх її колег, буде свято. Та друзі, вітаючи 
Наталку, знатимуть, що свято у неї подвійне: в 
цей день рівно рік тому її прийняли до лав Ко
муністичної партії Радянського Союзу.

На фото: Н. МІЗІНА.

ДО ОТЧОЇ СЛАВИ

— Мамо, а мене Валерик 
ображає...

Яке чудозе слово: «мама»! 
І добре, і ніжне. Мабуть, воно 
найкраще з усіх земних сліз.

— Мамо, а у мене оця літе
ра не виходить...

Олена 
Вона не 
білявим 
Вона — 
«зозсім 
ники її так і називають: «Наша 
вчителька Олена Іванівна». А 
тоді, рік тому, коли прийшли 
до школи вперше, звали тільки 
так: «Мамо». Бо — завжди по
руч лагідна і добра, завжди 
пояснить, допоможе. Бо лю
бить усіх, як рідних. Бо — як 
мама.

— Знаєте, мій Сергійко, отой 
«безнадійний» пустун, матема
тиком буде. Контрольну робо
ту без жодної помилки напи
сав, — ділиться радістю з ко
легами Олена Іванівна.

Успіхи дітей — її найбільша 
радість. Адже життя вчителя 
складається із сотень доль 
його вихованців. Пам’ятає, як 
учила виводити перші літери 
Олега Волченка. А нині при
ходять від нього листівки з 
Харкова. Почерк, звісно, не 
той, та й Олег уже не першо
класник — інженер •Харків
ського тракторного заводу. І 
вона, Олена Ізанівна Ілішеаа, 
теж причетна до його роботи. 
Її частка є і з хлібі, і в новому 
будинку, і в людській усмішці. 
Бо вирощують хліб, зводять 
будинки і дарують людям ра
дість її учні. Тому так часто 
приносить пошта дорогі серцю 
слова: «Земний уклін Вам, рід
на...». 1 кажуть це їй, як сказа
ли б найдорожчій людині, як 
сказали б матері...

Багато їх було, сліз подяки, 
за тридцять років роботи в 
школі. Стільки, скільки й учнів. 
Он зосереджено схилилася 
над зошитом Оленка Торопо
ва. За тією ж партою, за якою 
сиділа колись білява непоси
дюча Аллочка, Оленчина мама. 
І Віта Лобенець така ж, як бу
ла колись її мама, і Оленка 
Збуцька...

УКЛІН
Олена Іванівна

«Олено Ізаніено, допомо
жіть», — такі слова вчительці 
доводилось чути частенько. 
І не тільки від своїх учнів.

— Ось послухайте, Олено 
Іванівно, — котрась із моло
дих учительок викладає склад
ну ситуацію. А потім разом ду
мають, радяться, шукають від
повідей на всі запитання. 
Всього другий рік працює з 
тридцятій школі Кіровограда 
Марія Яківна Ляскозська. Ба
гато ще труднощів виникає на 
її шляху. І завжди в усьому до
помагає їй Олена Іванівна Ілі- 
шеза. Недаремно ж бо ось 
уже дванадцять років настав
ниця носить знак «Відмінник 
народної освіти».

...У шкільному коридорі не
втішно плакала дівчинка. її ма
ма стояла поруч- і трохи роз
гублено пояснювала, що їхня 
сім’я отримала квартиру з но
вому районі і дочці треба пе
реходити до іншої школи. Але 
чого вона так плаче? А дівча 
просто не хотіло йти від доб- 
рої-доброї людини, яку зустрі
ло у своєму 
вчилася 
нівни...

Р. ДАЙДАКУЛОВ, 
обласного літера-член

турного об'єднання.
м. Кіровоград.

«А ВИ ЛЮБИТЕ МУЗИКУ!»

під таким заголовком 3 серпня ц. р. 
в «Молодому комунарі» було надру
ковано лист А. Сокольникової і Д&а 
виступи зацікавлених людей. Паші ав
тори закликали районні відділи на
родної освіти планувати свою роботу__  ___ __________ , музично-естетичному 
вихованню учнів у тісному контакті з відділенням музичного 
Товариства і музичними закладами міста.

Завідуюча Ленінським районним відділом народної освіти 
м. Кіровограда Л. М. Максименко повідомила, що виступ га
зети обговорено па нараді директорів шкіл і в усіх нвдколек- 
тивах Ленінського району.

Для поліпшення естетичного виховання учнів і пропаганди 
музичних творів у школах намічено конкретні заходи. Всі на
вчальні заклади району братимуть участь у роботі міського 
музичного лекторію.

Тим часом завідуючий Кіровоградським міським відділом 
народної освіти М. М. Ніколаєнко та завідуючий Кіровськии 
районним відділом народної освіти м. Кіровограда В. П. Лозо
вий досі не відповіли редакції, хоч і отрпма. и «візитні картки 
«Молодого комунара».

«ПОКИ ЩО ЛИШЕ КВІТНИКАРКА...»
У цьому матеріалі під рубрикою «Підтримайте пісню!» !6 ве

ресня «Молодий комунар» продовжив розгляд проблеми кад
рів для сільського клубу в 1 Іовомпргородському районі.

Викопуюча обов’язки завідуючого відділом культури Г. П. 
Жевагіна повідомила редакцію, що критичну кореспонденцію 
обговорено на нараді культпрацівників.

Районний відділ культури не раз подавав заявки в обласне 
управління культури, але художнього керівника досі не при
силають. Товариші, які закінчили 9-місячні курси, почуваються 
невпевнено у володінні музичними інструментами, тому її не 
повернулися до роботи в Будинок культури, на сцену. Та, ма
буть, ще іі замало комсомольського ентузіазм}' у цих молодих 
людей.

Однак при Туріяиському сільському Будинку культури пра
цюють гуртки всіх основних жанрів художньої самодіяльності. 
Працівники районного Буднику культури подають самодіяль
ним артистам Турії практичну допомогу. Проблему дозвілля 
обговорено з працівниками дитячої музичної школи.

У Хмельницькій області оголошено кон
курс на кращу організацію ідеологічної 
роботи серед тваринників. Його мета — 
допомогти трудівникам колгоспних і рад
госпних ферм краще підготуватись до зи
мівлі громадського стада, забезпечити ус
пішне виконання планових завдань і соціа
лістичних зобов’язань.

Проведення таких 
но перспективним 
ідеологічної роботи 
партії по виконанню 
КПРС. У прийнятому

ТОЧНІСТЬ І ЩЕ РАЗ ТОЧНІСТЬ - ЦЕ НАЙГОЛОВНІШЕ В РОБОТІ С.ЛЮСАРІВ-11А- 
ЛАДЧИКІВ КІРОВОГРАДСЬКОГО ЗАВОДУ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН ПАВЛА СЕЛІ- 
ВЕСГРОВА, МИКОЛИ СЕРГ1ЄІІКА ТА МИКОЛИ ТІІХОНОВА, ЯКІ ЗАВЕРШУЮТЬ ПРО
ЦЕС СКЛАДАННЯ АПАРАТІВ. ВОНИ ДОСКОНАЛО ВОЛОДІЮТЬ СВОЄЮ СПЕЦІ АЛЬ- 
НІСТЮ, У ТОНКОЩІ ПРОФЕСІЇ ПОСВЯЧУЮТЬ МОЛОДИХ РОБІТНИКІВ.

Фото А. БУДУЛАТЬЄВА.

РЕСПУБЛІКА ДОПИТЛИВИХ
Просторе приміщення заповнили 

життєрадісна дітвора, керівники гурт
ків, що працюють при Будинку піонерів, 
гості. Зібралися вони, щоб відзначити 
традиційне свято знань.

Присутніх у залі тепло привітала ди
ректор Будинку піонерів Галина Олек
сандрівна Гекало. її розповідь про ро
боту гуртків слухали уважно і неначе 
ще раз пройшли дорогами цікавих справ 
ліонеріі Сзітловодська. А було їх нема
ло. Та скільки ще захоплюючого й неззі-

даного чекає дітей цього року! Адже 
нині з закладі працюватиме 22 гуртки, 
42 групи, в яких навчатиметься майже 
600 школярів міста. Найбільше люблять 
піонери і школярі гуртки «Вмілі руки», 
драматичний, танцювальний, художнього 
слова, що їх очолюють ентузіасти своєї 
справи Раїса Миколаївна Домненко, 
Раіса Борисівна Шаєнко, Лідія Федорів
на Лозоза, Вероніка Михайлівна Мако- 
гон.

Черзоні слідопити обладнали кімнату

бойової слави. Тут зібрано численні ма
теріали про наших земляків — Героїв 
Радянського Союзу І. К. Конька, А,

конкурсів передбаче- 
компексним планом 
обласного комітету 
рішень XXV з’їзду 

, плані знайшли відо
браження різноманітні форми і методи 
трудового виховання мас, передбачено за
ходи, спрямовані на дальше підвищення 
ефективності суспільного виробництва і 
якості виконуваних робіт. Усе те цінне, що 
народилось у трудових колективах, тут уза
гальнено і запропоновано для впроваджен
ня на підприємствах та будовах, у колгос
пах і радгоспах області.

Створений уперше в області перспектив
ний комплексний план ідеологічної роботи 
став основою для таких планів в усіх міс
тах і районних центрах Поділля. (РАТАУ).

гадянського союзу |. к. Конька А К 
Цимбалз, М. П. Дикого, П. П. Гнучого’ 
во.нт, що визволяли Наддніпрянщину 
від гітлерівських загарбників. Над об
ладнанням цієї кімнати чимало потру
дилися члени загону Олена Храпунова, 
Ліна Луценко, Марина Черепаха, Ната
лія Мусієнко та інші гуртківці.

Тут же, на святі, директор Будинку 
тонерщ вручила почесні грамоти і па-

м ятні подарунки керівникам гурткіз, 
найактивнішим школярам. Серед наго
роджених — голова міського піонер
ського штабу Люба Музиченко, коман
дир загону червоних слідопитів Сергій 
Запорожців, гуртківці Марина ДундУ' 
ца, Олег Підгорний.,.

Республікою допитливих і кмітливих 
називають хлопчиків і дівчаток у черво' 
них галстуках. Вони вирушили в похід38 
знаннями. І здобуватимуть їх у різнома
нітних гуртках Будинку піонерів.

м. венцковськия. 
учитель Світловодської міської за
очної школи, член корпункту «Мо- 4 
лодого комунара».

’Ч



Я ясояхплгж 1976 рожу „Молодий ЯОМуНАр“ 3 сшор

Марія Олександрівна Фортус. Кому не відоме це ім’я? Співробітниця ЧИ з ро
ки громадянської війни та іноземної інтервенції, боєць-інтернаціоналіст на бари
кадах Іспанії, парторг партизанського загону Д. Медведева, одна з керівників 
армійської розвідки штабу 3-го Українського фронту в роки Великої Вітчизняної 
війни, кавалер двадцяти радянських та іноземних орденів і медалей. Серед ба
гатьох операцій, проведених чекістами в ті тривожні роки, була одна, яку Марія 
Олександрівна запам’ятала на все життя.

НАДЗВИЧАЙНЕ
Т-І А ПОРЯДКУ денному секретної на- 
• ради, що проходила в Єлнсаветград- 
ській ЧК, стояло одне питання — бо
ротьба з бандитизмом та агентурою 
контрреволюції, яка звила гнізда у во
лості.

— Обстановка нині надзвичайно склад- 
а, — говорив стомлений безсонними но

чами' і нескінченними роз’їздами голова 
комісії. — Знову контра хоче нас заду
шити. В наших краях орудує Махно. Це 
ворог небезпечний. «Батько» виробна 
хнтру тактику — появляється і. зникає 
раптово, змінює маршрути. Виявити його 
сили і кубла — ось що сьогодні для пас 
головне. Необхідно будь-що пробратися 
до махновців, осісти у них і оперативно 
інформувати командування Червоної 
Армії про всі пересування бандитів.

Марійка рвучко підвелася із стільця.
— Прошу цю справу доручити мені. 

З Махном я знайома, та н з багатьма 
його підручними в «дружніх» стосунках.

Голова ЧК потисув руку дівчииі.
— Знаю, що треба посилати тебе. Хо

чу і боюся. Завдання дуже складне й 
рисковане. Найменша помилка — і... А 
тобі ж тільки двадцять.

— Це мене не страшить, — спокійно 
сказала Марія.

...Минуло кілька тижнів, і молода роз
відниця під виглядом медичної сестри 

«утрапила в Новоукраїпку, де розбійнії-

ДОРУЧЕННЯ
чав один з отаманів-махновців Петри
ченко. З бандитською зграєю скакала 
«санітарка» від Знам’янки до Бобринця, 
від Єлисаветграда до Долннської. І 
скрізь збирала відомості про склади 
продовольства і зброї, опорні пункти 
Махна. Точно у встановлений день і час 
з'являлася на залізницю, де її чекав ма
шиніст паровоза ОВ-1413. Зв’язковий 
одержував дані від Марії і передавав їх 
у Єлисаветград.

Сталося непередбачене. Чекістку 
впізнала одна з «атаманш» Махиа. Піс
ля тортур дівчину разом з десятьма ін
шими полоненими повели на розстріл. 
Холодного зимового світанку за околи
цею села прогриміли постріли.

Не змогла бандитська куля пробити 
палке серце молодої патріотки. Смерто
носний свинець влучив у великий мідний 
гудзик. Він ослабив силу удару. Селяни, 
помітивши у дівчини ознаки життя, від
везли її до єлисаветградської лікарні. 
Кілька днів боролася розвідниця зі смер
тю. І перемогла. Довго залежуватись у 
лікарні не було часу.

...Білогвардійці разом з петлюрівцями 
і ватажками банд готували змову для 
підриву Радянської влади зсередини. З 
Криму до Єлисаветграда за завданням 
Врангеля прибули полковник Біличенко 
і представник петлюрівців Мусій. Вони 
очолили місцеві організації куркулів, на-

їа НАШИХ М£МД
лагодили зв’язки з бандами Залізняка, 
Зазгороднього. На допомогу змовникам 
із-за кордону було перекинуто 14 аген
тів. Планувався збройний виступ. Зако
лотники чекали резидента, що мав при
їхати чи то з Лондона, чи то з Парижа.

...Вранці і'іарія Фортус прийшла в ЧІ\.
— Не одужала ще як слід? — спитав 

начальник відділу. — Ну що ж, є мож
ливість відпочити.

— Яв санаторій не збираюсь.
— А таки доведеться там побувати. 

Тільки це особливий «санаторій». І роз
ташований він поруч — на Двірцсвій.

Чекісти починали «гру» із заколотни
ками. Марії відводилась у ній головна 
роль.

— Віднині ти мадам Штіль, дружина 
місцевого комерсанта. В особняку, де 
ти будеш «господинею», має поселитися 
ота поважна птиця,'яку ждуть змовни
ки. «Чоловік» твій у тривалому відряд
женні. Отже, кріпись, Марійко, екзамен 
не з легких...

З’явився «гість» пізно ввечері. Оселя 
і молода, симпатична хазяйка не викли
кали підозри у досвідченого розвідника. 
Він швидко освоївся, цілими днями хо
див у місто, налагоджував зв'язки. 1 
скрізь, де бував шпигун, за ним слідку
вали гострі очі чекістів. У день, коли на
мічався збройний виступ, усіх організа
торів змови було арештовано.

Бойова неповторна юність! Світло 
Жовтня осяяло твій шлях, партія Леніна 
зростила і виховала тебе. Бійцем, патріо
том, інтернаціоналістом. Мільйони твоїх 
ровесників ставали в ряди борціз за 
світле майбутнє. Серед них була й слав
ка дочка нашого народу Марія Олек
сандрівна Фортус.

Ю. МАТ1ВОС, 
краєзнавець.

Одеська область. У районному центрі Білгород- 
Диістровському на місці запеклих боїв з німець
ко-фашистськими загарбниками споруджено ме
моріальний комплекс і запалено Вічний вогонь, 
біля якого учні середніх шкіл несуть почесну 
варту.

На фото: меморіальний комплекс.
Фото 1. ПАВЛЕНКА. (Фотохроніка РАТАУІ.

З (957 року за пропозицією 
Всесвітнього поштового Союзу 
в усік країнах щороку прово
диться Тиждень листа. Ннні 
вік триватиме з 6 по 12 жовт
ня. Головна мета Тижня — по
ліпшення якості обслугову
вання населення та організа
цій, а також всебічне розши
рення листування.мільйони,

мільйонилистів Праця зв'язківців нелегка. 
Щороку наші поштарі достав
ляють 80 мільйонів примірни
ків газет і журналів. Наш 
поштамт обробляє 25 мільйо
нів листів і листівок, що їх 
посилають жителі міста, і 20
мільйонів штук кореспонден
ції, що приходить в обласний 
центр. А у свята потік листів 
і листівок збільшується в 15—

р И одержали листа. Будемо 
® сподіватися, що він приніс 

вам радість. 1 подумкн ви вже 
з тим, хто його написав. Але 
варто поцікавитись, який 
складний шлях проходить ко
респонденція. як працюють ті, 
хто щодня мав з нею справу.

Більшість листів, листівок, 
бандеролей, носилок та Інших 
відправлень жителів і гостей 
нашого міста проходить через 
Кіровоградський порітамт.

Серед працівників цієї уста- 
повн багато передовиків, 
справжніх новаторів виробни
цтва. Систематично викопують 
свої денні завдання Н. С- Гаїп- 
<іа. Л. М. Глущенко, Р. М. Ли
сенко. їхня праця дуже від
повідальна, бо вони сортують 
кореспонденцію. Від того, на
скільки вправно і швидко 
розбирають вони пошту, за
лежить і швидкість доставки 
вашого листа.

Чимало сил докладають до 
того, щоб пошта працювала 
не тільки оперативно, а й доб
роякісно, оператор О. Я. По- 
тьомкіна, помічники началь
ників відділень зв’язку Л, П. 
Макарова, М. М. Рибалко, 
Т. Г. Богатирьова, начальни
ки відділень зв’язку А. І, Фе
тисова. Н. В. Омельченко. Ці 
люди — золотий фонд пошти, 
наставники. Вони постійно 
передають молоді свій бага
тий досвід роботи, вчать пра
цювати з людьми.

20 разів.
Щоб полегшити обробку 

лисіїв І прискорити їх до
ставку, підприємства пошто
вого зв’язку виконують серед 
населення велику роботу по 
запровадженню механізова
ного сортування. Той. хто від
правляє листа чи лчс.івку, 
повинен чорнилом будуймо 
кольору (крім «ОЗ-'ОГО Н СТ.’е- 
ного) написати адресу смю 
кореспондента, пав'Ста по 
трафаретній сітці неси»дач
ний цифровий Індекс. Цей Ін
декс — закодована назва 
пошти, яка обслуговує адре
сата. І писати його треба так. 
як показано на звороті кон-
верта. На жаль, 
наводять індекси 
додержуючись

люди ще 
абияк. не 
трафарету.

Звичайно, поки всі не засвоять
цих нескладних нових правил, 
запровадити механізовану об
робку листів буде важко.

?
Якість праці зв’язківців — 

це точпість. оперативп'сть, 
культура обслуговування ну
дящих. Борючись за підви
щення якості своєї роботи, 
бригада поштарів Р. Ф. Хзрі- 
ної з 3-го міського відділен
ня зв’язку виступила з іні
ціативою — працювати без 
браку, без жодної скарги на 
доставку листів, газет, жур
налів тощо. Кожен член цієї 
бригади, окрім культурного і 
ввічливого обслуговування 
жителів своєї дільниці, подав 
послуги зв’язку вдома пен
сіонерам, інвалідам Великої 
Вітчизняної війни. У ініціато
рів уже немало послідовників. 
Відмінно працюють кірово
градські поштарі К. М. Юркі- 
на, М. П. Карманова, Н. К. 
Калиниченко. В. М. Савраи- 
ська, Л. Г. Литвиненко, Н. А. 
Єремгєва та багато інших.

Інколи люди скаржаться ня 
тс, що їхні листівки ііошт ^і 
повертають. Це буває тоді, 
коли надсилають нестандартні 
листівки, тобто такі, які не 
мають трафаретної ііідекса- 
ційної сітки. Пересилати їх 
треба лише о конвертах.

Понад 800 підприємств, ор
ганізацій, навчальних закла
дів і гуртожитків Кіровограда 
користуються міською служ
бовою поштою (МСП. росій
ська абревіатура — ГСП). То
му ті, хто займається від
правленням кореспонденції з 
установ, зобов’язані, крім ін
дексу. зазначати й номер мі
ської службової пошти.

Наближається свято Вели
кого Жовтня. Не забудьте по
здоровити своїх рідних, близь
ких. знайомих. В обласному 
центрі запроваджено новий 
вид послуг: місцеву поздо
ровну кореспонденцію можна 
шсилати в межах міста, за
значаючи дату вручення. Але 
посилати слід не пізніш як за 
ft днів до свята. Для того, 
щоб вашу листівку чи лист 
вручили вчасно, вгорі відправ
лення треба написати дату, 
наприклад: «Вручити 7 ліісто-
пада».

Тиждень листа покаже, на
скільки населення і пошта го
тові до запровадження про
гресивних форм роботи.

Л. СОКОЛОВА, 
старший інспектор Кі
ровоградського пош
тамту.

и А друге завдання вікторини для 
"•знавців правил дорожнього руху, яку 

проводить обласна дсржавтоінспскція, 
першими прислали відповіді шести
класники середньої школи № 5, брати 
Коряки та Славко Катершіич із Кіро
вограда.

Ось правильні відповіді на запитан
ня другого туру:

1. Перший радянський автомобіль 
випущено 1922 року Московським авто
заводом. Сорокасил ьііпй автомобіль 
розвивав швидкість до 80 кілометрів па 
годину. Він був розрахований на сімох 
пасажирів. 8 жовтня 1922 року робіт
ники подарували його всесоюзному 
старості Михайлові Івановичу Каліиіну.

2. В давнішу, коли поселення одне 
від одного відділяли сотні верст, 
мандрівнякі: для захисту від розбій
ників брал:: з собою в дорогу зброю і 
щити. Зустрічаючись і дшочи один 
одному дороіу. маїїдрівннки брали 
вправо. Так було безпечніше: лівий 
бік захищав щит.

За традицією ііравосторошііГі рух пе
ренесли й і:л дороги, коли ними поча
ли рухатись карети, сани, а потім і 
машини.

Але а деяких країнах,’наприклад, в 
Англії, існує лівосторонній рук. Ще а 
лавинну Англія славилась як велика 
морська держава. Бували випадки, по
ли кораблі наштовхувались один на 
одного. Розбивались. гинули люди, 
цінності. Тоді ще не було правил про 
те, як розходитись зустрічним кораб
лям. Нарешті англійське адміралтей
ство встановило таке правило: «При

■ ВІКТОРИНА

ДОРОГА І ПІШОХІД
зустрічах один з одним кораблі по
вніші дати один одному дорогу, відхи
ляючись від курсу в бік руху сонця», 
тобто ВЛІВО.

І коли на дорогах Англії появились 
перші автомобілі, англійці пригадали 
старе морське правило: «Тримайся лі
вої сторонні*.

3. Гальмівним називається шлях, що 
його проходить транспортный засіб від 
•початку гальмування до повної зупин
ки. Він залежить від швидкості {»уху, 
коефіцієнта зчеплення шип з дорож
нім покриттям і ваги транспорту.

4. Гальмівний шлях автобуса. що 
рухається в дощову погоду зі швидкіс
тю 30 кілометрів на годину, становити
ме близько II метрів. Тому підвернути 
наїзд на пішохода, котрий за 9 метрів 
вія автобуса перебігає дорогу, водієві 
не вдасться.

5 Для заборонного сигналу світло
фора червоний колір узяли тому, що 
його добре видно і вдень і вночі. Та
кий сигнал ке змінює кольору навіть у 
тумані. Зелений видно трохи гірше, за
те в спектрі він стоїть далеко під 
червоного і його не можна з ним пе
реплутати.

ПРОПОНУЄМО ЗАВДАННЯ ТРЕ
ТЬОГО ТУРУ ВІКТОРИНИ.

1. Що означає слово «велосипед»? 
Ліарки яких дитячих радянських вело
сипедів ви знаєте?

2. З якого піку дозволяється їздити 
дорогами на велосипеді? А на велоси
педі з підвісним дзпгуиом? Який доку
мент повинен мати при собі водій ве
лосипеда?

3. Що забороняється водієві велоси
педа?

4. Яку максимальну швидкість уста
новлено для транспортних засобів у 
містах та інших населених пунктах?

5. З якого боку погрібно обходити 
автобус, що стоїть на зупинці?

Відповіді необхідно опустити в пош
тову скриньку не пізніше 15 жовтня.

Надсилайте їх на адресу: 316050, 
м. КІРОВОГРАД-50. вул. ЛУНДЧАР- 
СЬКОГО. 36. РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ 
«МОЛОДИЛ КОМУНАР*.

Вища освіта в ЧССР
Повий навчальний рік почався у вищих 

навчальних закладах соціалістичної Че- 
хословаччинн. Майже 130 тисяч студен
тів, у тому числі понад 20 тисяч першо
курсників, заповнили аудиторії і лабо
раторії університетів та інститутів.

Тепер у країні налічується близько. 40 
вищих навчальних закладів. Порівняно 
з передвоєнним періодом кількість сту
дентів у них збільшилася майже.» шість 
разів.

З нинішнього навчального року почи
нається поступова перебудова структу
ри і зміст}' підготовки спеціалістів від
повідно до рішень XV з’їзду КПЧ і дов
гочасної програми розвитку освіти в Че- 
хословаччині, затвердженої президією 
ЦК КПЧ і урядом ЧССР. Ця програма 
передбачає насамперед послідовне за* 
стосуваппя ідей марксизму-лепінізму як 
наукової методології, посилення марк
систсько-ленінської підготовки спеціа
лістів вищої кваліфікації.

У вузах братньої країни разом з чехо
словацькими юнаками і дівчатами навча
тимуться нині тисячі їх ровесників з 
Радянського Союзу, НДР, Польщі та ін
ших соціалістичних країн, а також дер
жав Азії, Африки, Латинської Америки, 
які розвиваються.
< І. МАСЛЕННИКОВ.
] (ТАРС).

РЯДОЧКИ З ПЕРЦЕМ

ЗАЛІЗНА ЛОГІКА

— Чом щодня лежиш ти. Вовко? 
Небезпечно ж трутнем буть.
— А я вичитав примовку, 
Що лежачого не б’ють!

САЖА
— Я зло чиню? — скипіла Сажа. — 
Дурниці мелете! Лиш мажу, 
Лише чорню усе і всіх.
То в чому ж тут, скажіть, мій гріх?!

КОРОК
Вино зміцніло за багато диіа —' 
І Корок вибило сердито.
— Я сам триматись довше

не скотів! -«
Промовив Корок хвастовито.

ДОКІР
— Ех. ви, скрипки мої, скрипни!-» 

З докором бумкав огрядний Бас. — 
Якби не я в помічниця, 
То хто б же виручав, тендітні, вас?

СИН ЗРОСТАЄ!
— Зроста, Маріє, твій Овсій?
— Та іце і як зростав, Христе!

То їв навсидячки, як всі, 
Тепер навлежачки став їсти.

ЧОГО ЗАХОТІЛА!
Свиня кувікає:—Несправедливо це! 
Навіщо п рию затягаєте кільце?
Дали б мені ви краще ду'иіі крила, 
Щоб я знялась у небо й небо зрила.

ШИЛО В МІШКУ
— Ми перше місце зайняли! -* 
У звіті написав Копистка. —« і
Тепер герої ми, оряи!
»- А я? — озвалася Приписка.

ПІД СПІВ ГІТАРИ

Каже маги: — Юро,
Щось робити ж треба:
Лиш одна бандура 
На ум1 у тебе.

— Не бандура, мамо, —
Огризнувсь вусатих, —• 
А гітара, мамо.
Вже пора б І знати!

Ну. а лаєш даром 
Ти мене, магусю:
Я під спів гітари 
Працювати вчуся.

Роман ПОПОВИЧ.
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ПОГОДА 
В ЖОВТНІ

За даними гідрометцентру 
“------< на більшій

республіки 
нестійка,

Мало-

‘4

ПОЄДИНКИ 
НА ТАТАМІ

В обласному центрі почалися 
гастролі московського цирку 
«Темп». Як добрих друзів зустрі
ли кіровоградці столичних артис
тів. Дівчата в українських виши
ванках піднесли їм хліб-сіль. Від 
імені жителів міста гостей тепло 
привітав голова виконкому Кіров- 
ської районної Ради депутатів 
трудящих В. Є. Александрович.

Після того як директор цирку 
В. І. Кравцов висловив сердечну 
подяку за зворушливу зустріч, 
арена сповнилася цікавими видо
вищами. В атракціоні — і бегемот, 
і зебра африканська, і півні та ли
сиці, і вовки та поні. Всі вітали 
дресирувальників — заслужених 
артистів Азербайджанської PCP

Маншура і Джалілю Шірвані 
(батька і дочку). Потім режпсер- 
інспектор манежу Ігор Капітанов 
оголосив наступний номер — ви
хід «Шурупчика». Появився 
справжній сміхотвбрсць — у ролі 
клоуна Володимир Морозовський...

Глядачі з великою увагою 
сприймають захоплюючі жонглер- 
ські трюки Людмили Щербако- 
вої, еластичні рухи повітряної 
гімнастки Надії Бондаревої, ви
ступи наїзниці Тамари Виногра
дової.

Щовечора в місті засвічуються 
вогні цирку.

Кіровоградців знову вітає 
«Темп».

І. НАЗАРАТІЙ.

СРСР, у жовтні 
частіші території 
передбачається 
«примхлива» погода, 
хмарні дні без опадів будуть 
часто змінюватися похмурою, 
дощовою погодою. На почат
ку місяця можливий мокріні 
сніг. Найбільше — 60-.80 мі
ліметрів опадів випаде у Він
ницькій, Житомирській, Київ
ській областях. Менше від 
норми — до 25 міліметрів — 
у східних, південно-східних і 
на крайньому заході України.

Температура протягом міся
ця коливатиметься вночі від 
0—5 градусів морозу до 3—8 
градусів тепла, вдень ■ 
5—10 до 15—20 градусів 
нуля.

У південних районах 
публіки малохмарна, 
важно без опадіп 
утримається в першій декаді 
місяця. Решту часу — пере
важно хмарна погода, 
ми 
дні 
від 
ла,

- під 
пище

pcc- 
ncpe- 

погода

місця- 
дощі з грозами, п окремі 
туман. Температура вночі 
1—G до 9—14 градусів теп- 

. пдепь — 12—17 градусів. 
У другій декаді місцями по
вітря прогріється до 19—24 
градусів.

На південному березі Кри
му в першій половині місяця 
переважатиме мінлива хмар
ність. в окремі дні коротко
часні дощі, в другій — перед
бачається малохмарна, суха

У Черкасах завершилися всесоюзні 
змагання з бордтьби дзю-до нам'яті 
двічі Героя Радянського Союзу, генера
ла армії І. Д. Черняховського. В них 
взяли участь спортсмени ряду союзних 
республік, міст Москви і Ленінграда. Ук-

• : а. • : і::'/”

раїиу представляли 17 колективів. Во
лодарями командного призу стали дзю
доїсти Черкас. Па другому місці—атлети 
Кисла, на третьому — Кіровоградської 
області. В особистій першості па п’єде
стал пошани піднялися Тимофій Транда- 
була (Київ), Володимир Швидкий (Дні
пропетровськ), Валерій Ханцевнч (Кіро
воград), Сергій Батуніп (Липецьк), Ва
силь Павленко і Василь Піантковськнй 
(обидва з Черкас).

ЗА ЄВРОПЕЙСЬКІ КУБКИ

Чотири радянські команди 
провели повторні матчі пер
шого етапу розиграшу Кубка 
чемпіонів, Кубка володарів 
кубків та Кубка УЕФЛ. Ре
зультати їх такі: «Партизан» 
(Белград) — «Динамо» (Київ) 
— 0:2. «Динамо» (Тбілісі) — 
♦ Кардіфф-сіті» (Уельс) — 
3:0. «Динамо» (Берлін) —

«Шахтар» (Донецьк) — 1:1. 
«Динамо» (Москва) — ЛЕК 
(Афіни) — 2:1.

З? Шдеуикаик 
боротьбу ап почєсаі сзропеО- 
с.лі призи продозжат». пина» 
мівпі Кисті". 7 Тбілісі та до
нецький «Шахтар».

погода.
Вночі термометр покаже 

7—13 градусів тепла, вдень ;■
температура підвищуватиме- ;
ться до 20—25 градусів тепла. і

Вітер на всій території Ук- ?
раїни переважно північний, :
північно-східний. 5—10 метрів 
на секунду. . і

3. СКОТАРЕНКО, ■ ? 
начальник україн- г- 
ського бюро погоди.

з 4 по 1 О
ПОНЕДІЛОК

4 ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 
— Новини. 9.10 — Ранкова 
гімнастика, к. т. 9.30 — 

Мультфільми, к т. 10.00—«Оче
видне — неймовірне», к. т. 11.00 
— «Клуб І'.І.ЧОІНІ.ТОРОЖСЙ». к. т. 
14.00 — Док. Фільми.- 14.40 — 
♦ Ми знайомимося з природою». 
15.00 — «Основи радянського 
законодавства». 15.30 — С. Ми
халков. «У музеї В. І. Леніна». 
16.00 — Для школяпів. < Ві ї пи
ле». іб.35 — «П.-р-іГніе життя». 
17.05 — Для дітей. «Сонячне 
коло», к. т 17.30 — «Як споанн. 
товаришу бригада?». 18.00 — 
«День за днем». (К-д). 18.15 — 
«Веселі нотки», к. т. 18.30 — 
«Щоденник соціалістичного зма
гання». 19.15 — «Грає Лм. Баш- 
иінов». к. т. 19.25 — Багатосе
рійний худ. телефільм «Сибір». 
1 серія. «Втеча», к. т. 21.00 — 
«Час». 21.30 — Чемпіонат СРСР 
з хокею. ЦСКА — «Торпедо» 
(Горький). .3 період. к. т. 22.10— 
'«До 40-річчя Державного ака
демічного симфонічного оркестру 
СРСР». Концерт. По закінчен
ні — нопііин

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
Док. фільми. 11.00 — Попики. 
ТІ.15 — «ПосЗія». 11.40— «Шкіль
ний екран». Українська літера
тура для учнів 8 кл. 12.10 — 
«Співає Є. Нестеренко» 12.50 — 
«Усмішка». 16.00 — «Фільм — 
дітяй». «Юнга із шхуни «Ко
лумб». 17.15 — «Хлопці справж
ні». 18.00 — Реклама, оголошен
ня 18.30 — Фільм-конперт. 19.00 
— «Вісті». 19.30 — «На лапах 
республіки». (Кіровоград па 
Республіканське телебачення). 
19.45 — Всесоюзний турнір з 
боротьби дзю-до на пшп Укра
їнського телебачення. 20.20 — 
Камерний концерт. 20.45 — «На 
добраніч, .діти!» 21.00 — «Час». 
2Ґ.30 — «Вечір наукового кіно». 
22.20 — «Київ музичний». 23.05 
— Вечірні новини.

ВІВТОРОК

5 ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
— Новини. 9.10 — Ранкова
гімнастика, к т. 9.30 — 

»У Московському зоопарку». 

І Наша адреса і телефони
316050. ГСП. Кіровоград 50, аул. Луначареьксго, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського житія—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масово) роботи-—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання тв спорту — 2-46-87,

БК 11463. Індекс 81197,

жовтня
к. т. 10.00 — «Сибір». Багатосе
рійний худ. телефільм. 1 серія. 
«Втеча», к. т. 11.35 — «Пісні ра
дянських композиторів у вико
нанні Е. Хіл-я». к. т. 13.55 — 
«Кінопрограма». 14.55 — «Росій
ські мандрівники і дослідники». 
«С. Крашеїїінніков». 15.25—Грає 
оркестр народних інструментів, 
к. т. 15.55 — «Сторінки історії». 
«У стародавньому Києві», к. т. 
16.25 — «Наш сад», к. т. 16.55— 
Музичний антракт. 17.10 — Для 
дітей. Вистава ляльок. Ї8.00 — 
«На бурякових плантаціях об
ласті». (К-д). 18.15 — «Вірші
С. Маршака», к. т. 18.30 — -Пу
ти вчителем». Репортаж з Ма- 
ловискіпської середньої школи 
ім. В. І. Леніна. (К-д). 19.00 — 
«Людина і закон». 19.30 — Ба
гатосерійний худ. телефільм 
«Сибір». 2 серія. «Тайга», к. т. 
21.00 — «Час». 21.30 — Відкрит
тя днів музичної культури НДР 
в СРСР. к. т. По закінченні — 
повний.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.90 — 
Худ. Телефільм «Хлопчаки мрі
ють». 11.00 — Повний. 1Ї.15 — 
Концерт композитора В. Соло- 
вйсва-Сєдого. 15.30 — Для юна
цтва. «Орієнтир». 16.25—«Скар
би народу». 1'6.55 — «Об’єктив». 
17.25 — /-Жовтнева вахта комсо
молу». І7.35—«Творчість юних». 
18.00 — Реклама. оголошення. 
18.30 — «Тернопільські комплек
си». Науково-популярний Фільм. 
19.00 — '«Вісті». 19.30 — «Екран 
молодих». 20.00 — «Для вас, 
трудівники ланів». Концсрт-ві- 
танпя. 20.45 — «На добраніч, ді
ди!» 21’.00 — «Чай». 21.30 — Худ. 
Фільм «Весна 29-го». 23.00 —
Вечірні новини.

СЕРЕДА

6 ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
— Новини. 9.10 — Ранкова 
гімнастика, к. т. 9.30 — 

к. т. 9.55 —
худ. 

«Тпорчість юних».
«Сибір». Багатосерійний

телефільм. 2 серія. «Тайга», к. т. 
11.25 — «Людина і закон». 14 60
— Док. фільми. К. т 14.50 — 
ІОхан Смуул. «Льодова кни
га». 15.20 — «Стопівки історії». 
«На барикадах Парижа». 15.45
— «Ми знайомимося з приро
дою». 16.10 — «Фільм — дітям». 
«Агатова кулька», і:. т. 16.45 — 
«Наука сьогодні». 17 15 — «Від
гукніться. сурмачі!» К. т. 18.60— 
Новини. Г8 15 -- -Стара іграш
ка». к. т. Мультфільм. 18.25 — 
-Ленінський університет міль
йонів», к. т. 18.55 — «День за 
днем». (К-д). 19.10 — «На ма
гістральному напрямі*, к. т. 
Виступ члена 11І< КПРС. першо
го секретаря ЦК КП Молдавії 
І. І. Бодюла. 19.30 — Чемпіонат 
СРСР з хокею. «Спартак» (М)— 
«Динамо» (М). 1 і 2 періоди. 
К. т. У перерві—тираж «Спорт
лото». к. т. 21.00 — «Час». 21.30
— Чемпіонат СРСР з хокею.
«Спартак» (М) — «Динамо»
(М). 3-й період. К. т. 22.10 — 
«Співає Л. Сенчина», к. т. По 
закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
«Спеціалізація і концентрація— 
магістральний напрям». 10.30 — 
Концерт. IÏ.00 — Навини. 11.15 
— «Поезія». 11.45 — «Екран мо
лодих». 12.45 — Концепт лірич
ної пісні. 13.30 — «Палітра».

І 15.55 — «Щоденник соціалістич
ного змагання». 16.10 — «Висту
пає Державна заслужена хоро
ва капела Молдавської PCP 
«Донна». 17 00 — «Сільськогос
подарський тиждень». 17.15 — 
<Так у нашому поду повело
ся». 18.60 — «Народна твор
чість». Концерт. 18.30 — «П’яти
річка ефективності і якості». 
19.00 — «Вісті». 19.30 — «До 27-ї 
річниці проголошення ІІДР». 
Кінопрограма 20.45 — «На доб
раніч. літні». 21.00 — «Час».
21.30 — Вечірня музична пошта. 
22.50 — Вечірні нопіпіи.

ЧЕТВЕР

7 ПЕРША ПРОГРАМА. 10.00
— Музичний фільм «На
родний аптнет». 11.00 — 

Новини. 11.15 — Худ. Фільм 
«Весна 29-го». к. т. 12.45 —
Фільм-коицерт «Вятські наспі
ви». 13.00 — Док. телефільм 
«Львівська марка». 13.30 — «У 
світі музики». 15.40 — «Щодсн-

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

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

поліграфії І книжкової торгівлі, 
ч Кіровоград, вул. Гліики. 2.
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пик соціалістичного змагання». 
«Змагаються залізничники Ро
сії. України, Білорусії». 16.10 — 
Для дітей. «Мандрівки Гиатп- 
ка-кмпіп тика». 16.45 — «Золоті
зірки України». Кіяонарнс. І7.С0’
— До відкриття республікан
ського фестивалю дитячих і 
юнацькії:-: фільмів. 17.30 — «На
одинці з книгою». 18.60 — Нови
ни. 18.15 — «Програма телеба
чення Німецької Демократичної 
Республіки, присвячена 27-й річ
ниці проголошення 11ДР». к. т. 
21.00 — «Час». 21.30 -- «Спринт 
для всіх». Молодіжио-спонтнвна 
програма. Фінал. К. т. Іїо за
кінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новчпи.О.ГО — Райкова гімнасти
ка. 9.30 — «Відгукніться, сурма
чі!» 10.15 — Худ. фільм «Ділові 
люди». 11.35 — «Ленінський 
університет мільйонів». 14.65 — 
Док. Фільми. 14.45 -В. Шекспір. 
«Життя і творчість». 15 45 — 
«Шахова школа». 16.!.' — «Піс
ні і танці народів СРСР». 17.00
— «Слово ученому». 17.15 — 
«Книга у твоєму житті» 18.00— 
Концерт. 18.30 — «Вісті». 19.00— 
Першість СРСР з футболу. «Зо
ря» — «Динамо» (К). У перер
ві — мультфільми. 20.45 — <1Іа 
добраніч, діти!» 21.00 — «Час»
21.30 — -Сатиричний об’єктип». 
21.55 — Футбольний огляд. 23.25
— Вечірні новини.

П’ЯТНИЦЯ

8 ПЕРША ПРОГРАМА. 10,00
— «Трудовий переклик». 10.15 
—Музичний фільм «Клас Ду- 

дипської». 11.00—Новини. 11.10—
Тележурнал «Наука і життя». 
11.40 — «Шкільний екран». Істо
рія для учнів 8 кл. 12.10 — «Су
зір’я». 14.00 — Док. фільми до 
Всесоюзного дня працівників 
сільського господарства. К. т. 
15.10 — «Російська мова». 15.55 
— «Фільм — дітям». «Таємни
ця». 17.00 — «Вам. учителі». 
Про навчальні передачі з фізи
ки в ‘жовтні. 17.20 — Для дітей. 
«Сонечко». 17.50 — Музичний 
антракт. 18.00—«День за днем». 
(К-д) 18 15 — До Дня працівни
ків сільського господарства. 

Інтерв’ю з першим.заступником

——------ / y ’л::/. .'т~ч

«Л1ОЛОДОП КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ г. Кировоград.

начальника, обласного управлін
ня сільського господарства В. Я. 
Маслюченком. (К-д). 18.30 —
Концерт артистів балету. К. т. 
19.00 — «Шляхами дружби». 
Передача 6. «Соціалістична Рес
публіка Румунія», к. т. 19.30 — 
Багатосерійний худ. телефільм 
«Сибір». З серія. «Вздовж трак
ту Сибірського», к. т. 21.00 — 
«Час?. 21.30 — Чемпіонат СРСР 
з футболу. «Спартак» (М) — 
«Диндмо» (М). 2-й тайм. К. т. 
По закінченні — новини. 22.15— 
Концерт.

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.10 — Ранкова гім- 
пастика. 9.30 — «Вперед, хлоп
чаки!» 10.30 — «Рішеїіпя Ма- 
пуелн». Худ. телефільм. 1’1.30 — 
Концерт ансамблю пісні і тяп- 
цю Московського військового 
округу. 16.45 — «На лапах рес
публіки». 17.00 — О. М. Остров- 
ськпй. «Гроза». 17.30 — «Москва 
1 москвичі». 18.00 — «П’ятиріч
ка ефективності і якості». 18.30 
— Реклама, оголошення. 19.00— 
«Вісті». 19.30 — Мультфільми. 
20.no — «Співає заслужена ар
тистка УРСР Л. Доропіпа». 
20.45 — «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.30 - Ф. Шіл- 
лср. «Доп Карлос». Вистава.

СУБОТА

9 ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
— Новини. 9.10 — Ранкова 
гімнастика. К. т. 9.30 — 

«Умілі руки», к. т. 10.00 — 
«Для вас. батьки!». 10.30 —
«Сибір». Багатосерійний худ. 
телефільм. З серія. «Вздовж 
тракту Сибірського», к. т. 12.00 
— «Екран збирає, друзів». СРСР 
— НДР. К. т. 12.45 — «Моск-, 
внчка», к. т. 14.00 — Тираж 
«Спортлото», к. т. 14.10 — «В 
гостях у казки». «Нові пригоди 
Кота в чоботях».’ 15.40 — «Здо
ров’я». к. т 16.10 — «Бесіда на 
міжнародні теми політичного 
оглядача газети - Правда» 10. А. 
Жукова». К. т. 17.00 — «У світі 
тварин», к. т. 18.00 — Новини. 
18.15 — «Америка сімдесятих». 
Фільм 9. «Два Нью-Иорки». к. т. 
19.10 — Телеспектакль Ну. пуб
ліка!» К. т. 21.00 — «Час».
21.30 — «Запрошує концертна 
студія в Остапкіні». Концерт 
майстрів мистецтв К. т. По за
кінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. Ю60 - 
Док. телефільми. 11.00 — Попи
ті 11.15 — «Телсуніверсптст на
уки і техніки». 11.45 — 'Щоден
ник сой. змагання». 12.05 •— 
Концерт ансамблю гітаристів.
12.30 — «Суботній репортаж».

Редактор М. УСПДЛЕНКО.

13.00 — Для дітей. «Зірочка»’.
13.30 — «Екран молодих». 14.20 
— «Народні таланти». 15.20 — 
♦ Циркова програма». 15.40

. Для юнацтва. «Без запрошень»V
16.30 — «Зустрічі з піснею?1»*
17.00 — «На шкільних ші_і|)о£ 
тах»; 17.30 — «Завтра — 
союзний день працівників сіль
ського господарства». 19.00 «т» 
«Вісті». 19.30 — Телефільми/
20.00 — Концерт. 20.50 — *І1а 
добраніч, діти!». 21.00 — «ЧаоФ
21.30 — Худ. фільм «Легка на
ла». 22.45 — «Осінні ЙСЛОДІЇ^ 
Естрадна програма. 23.15 Ве
чірні НОВИПІІ.

НЕД1ЛЯ

•Хд ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 * 
іу Новішії. 9.10 — РаїїкбЙІЬ 

гімнастика для дітей. К. тФ
9.30 — «Будіїльцлк». К. т. 10.00
— «Служу Радянському Сої?« 
зу». К. т. 11.00 — «Театр юного 
глядача» к. т. 12.30 — «Сільська 
година». 13.30 — «Муз. иіоск»1,- 
к. т. 14.00 — «Мати». Худї 
фільм. 15.35 — Муз. програма 
«У вашому де,мі», к. т. 16.25 
Док. телефільм. 16.45 — «Між
народна панорама», к. т. 17.15
— «Па арені нирку», к. т. 18-00
— Новини. 18.15 — Мультфільм 
«Босоніжка та її друзі», к. т.- 
18.35 — «Клуб кіноподорожсйаЧ’ 
к. т. 19.35 ч— «Пісня-76», к. т,- 
20.00 — «Радянський Союз, очи
ма зарубіжних гостей», к. тї 
20.15 — Худ. телефільм «Піч :кії- 
хів». Із серії «Сьогодні ввечері 
Фернандель». к. т. 21.00 -г 
«Час». 21.30 — «Ваша думка»’» 
к. т. 22.30 — Мультфільми 
для дорослих. К. т. По закінчен
ні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
«Сьогодні — Всесоюзний дбпь’ 
працівників сільського господар
ства», Док. фільми. 11.00 •— 
Худ. фільм «Докер». 12.10 
«Ми — радянські». Теленарис' 
12.55 — Для дітей. «Катрусин 
кінозал». 13.25 — «Екран моло
дих». 14.10 — «Слана солдат- 
ська». 15.10 — Коїіцерт-вітаїпія 
трудівникам села. 16.10 — «По* 
с-ія». 16.50 — В. Ліфшиць. «Шу
кай вітра в полі» .Вистава. 18.10 
— Концерт дитячої філармоній
18.30 - «Вісті». 19.00 — Пер
шість СРСР з футболу. «Чорно
морець» — «Шахтар» (ОдссаЦ 
В перерві — мультфільм «Крим
ська легенда». 20.45 — «На 
браній, діти!». 21.00 — «Час»«
21.30 - «Мистецтво - народові?.’ 
По закінченні — вечірні повни '
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