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ч.у<аю 
пози ВІІ і 
весни

«Лист Центрального 
Комітоту ИПРС колгосп
никам, робітникам рад
госпів, механізаторам, 
ученим, спеціалістам 
сільського господарства, 
працівникам промисло
вості, яка поставляє селу 
матеріально-технічні за
соби, всім трудящим Ра
дянського Союзу» зна
йшов палкий відгук у 
механізаторів нашого ко
лективу.

Молоді хлібороби 
добре розуміють, яке 
велике значення в бо
ротьбі за врожай мас 
всебічна й ретельна під
готовка до весняних по
льових робіт. Відпові
даючи на заклик пар
тії — повніше мобілізу
вати внутрішні резерви, 
краще використовувати 
величезні ресурси, які 
виділяє сільському гос
подарству держава, во
ни сповнені бажання 
вчасно виконати всі за
ходи, що працюють на 
врожай. На лінійці готов
ності вже все грунтооб
робне та посівне зна
ряддя, до десятого лю
того ми полагодимо всі 
трактори. Встановили су
ворий контроль за збе
ріганням насіння. Вчасно 
провели снігозатри
мання.

Кожен молодий меха
нізатор нашого колекти
ву вважає справою честі 
підвищувати знання. Ни
ні хлібороби вчаться в 
школі комуністичної пра
ці Поихід весни вони 
зустоінуть у всеозброєнь 
ні, бо ж прагнуть озна
менувати другий рік де
сятої п'ятирічки щедрим 
урожаєм зернових і тех
нічних культур.

В. СЕНДЗІОК, 
групкомсорг КОМСО
МОЛЬСЬКО - молодіж
ної іракторноїбрига
ди колгоспу імені 
Кірова Бобриисцько- 
»о району.

ВІКТОР ЧУБАР 
(НА ФОТО ВНИ
ЗУ) ПРАЦЮЄ 
ЕЛЕКТРОН Л 10- 
САРЕМ НА СВІТ
ЛОВІ НІСЬКОМУ
ОРДЕНА 
ДОБОЮ 
ВОІЇОГО 
НОРА

ТРУ-
ЧЕР. 
ПРА- 

1МЕ1ІІ
ПОРІЧЧЯ СРСР 
ЗАВОДІ ЧИС
ТИХ МЕТАЛІВ.
ВІКТОР - КРА
ЩИЙ РАЦІОНА
ЛІЗАТОР ЗАВО
ДУ. він з гру
пою ТОВАРИ
ШІВ ПОДАВ 
НРОПОЗИЦ 1 ІО
ЩОДО КОНТРО

ЛЮ ФІЗИЧНИХ
ПА РАМ ВТ Р 1 В
ГОТОВОЇ ПРО
ДУКЦІЇ. ЕКО- 
II О М І Ч Н Н її 
ЕФЕКТ ВІЛ НО- 
ВОВВЕДЕШІЯ — 
БЛИЗЬКО 100 
ТИСЯЧ КАРБО
ВАНЦІВ НА РІК.

ВІКТОРА ЧУ
БАРЯ. ЯК КРА
ЩОГО НАЦІО
НАЛІ ЗАТ О Р А. 
відзначн л и 
ДИПЛОМОМ ЦК 
лкемл.

ПА ФОТО: 
ВГОРІ — ГО
ЛОВІ! І) II МЕТ
РОЛОГ ЗАВОДУ 
СЕРГІЙ ІВАНО
ВИЧ СТОЛЯРОВ 
ЗА ОБГОВОРЕН
НЯМ НОВОЇ РА
ЦІОНАЛІЗАТОР
СЬКОЇ ПРОПО
ЗИЦІЇ.

Фото
В. КОВПАКА.

ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ МОЛОДИХТОНКОЩІ НАШОГО ДІЛА
255 тисяч карбованців 

зекономили торік на Світ- 
г.оводському заводі чис
тих металів тільки від 
впровадження раціоналі
заторських пропозицій 
молодих новаторів вироб
ництва. Цифра досить 
переконлива. Вона свід
чить, на перший погляд 
пре високий рівень науко
во-технічно? творчості юна
ків і дівчат заводу. Але 
ось інша цифра — 153. Цр 
цифра означає, що на 
підприємстві лише 153 мо
лодих новатори, тобто 
всього 12 процентів від 
числа працюючої молоді.

У комітеті комсомолу 
задумались ь:ад цим, зро
били всебічний аналіз 
стану науково-технічної 
творчості молодих. І ось 
що з’ясувалося: значна 
частина робітників прагне 
до винахідництва, але 
знань, необхідних раціона
лізаторові, багатьом не ви
стачає. Тому комітет ком
сомолу і рада молодих 
спеціалістів розробили за
ходи дальшого розвитку 
серед молоді руху за при
скорення науково-техніч
ного прогресу під деві
зом «П’ятирічці ефектив
ності і якості — ентузіазм 
і творчість молодих!», 
СТВОРИЛИ ШКОЛУ молодих 

раціоналізаторів, тридця- 
тигодинна програма якої 
розрахована на вісім міся
ців. Заняття проводять 
досвідчені інженери, кра
щі раціоналізатори. Вони 
дають молодим робітни
кам необхідні кваліфікова
ні консультації. допомага- 
ють зрозуміти тонкощі 
технологічних процесів. І 
Есе менше стає «ВУЗЬКИХ 
місць» на багатьох дільни
цях, зростають ряди ак
тивних новатооів. ентузіас

тів своєї справи. Сергій 
Столяров — один із кра
щих. Він пройшов шлях 
від рядового робітника до 
головного метролога. Ще 
1970 року Сергій створив 
групу метрології напів
провідників, що незаба
ром стала комсомольсько- 
молодіжним колективом, 
його очолює Микола Вин- 
•ников. З гринадцяти чоло- 
ЕІК десять навчаються у 
вузах без відриву від ви
робництва. Всі — електро
слюсарі високої кваліфіка
ції. всі — раціоналізатори. 
Тільки від однієї раціона
лізаторської пропозиції, 
спровадженої позаминуло
го року, зекономлено по
над 80 тисяч каобованців. 
Торік хлопці подали 9 про
позицій і одну заявку нв 
винахід.

Якщо спеціаліст прище
пив молодому ообітникові 
потяг до новаторства з са
мого початку його трудо
вої діяльності, то це зали
шиться назавжди. Так, 
електрослюсар Віктор Чу
бар працює на заводі три 
роки. Весь цей час він ви
вчав раціоналізаторську 
справу під кеоівництвом 
С. Столяоова. І от нещо
давно Віктор завоював 
звання лауреата Всесоюз
ного огляду НТТМ. Вели
кий успіх комсомольця.

Колектив Миколи Вчнни- 
кова обслуговує вимірю- 
Еальну техніку основних 
цехів. Більшість приладів 
хлопці створюють самі. 
Ось і нині працюють, «до
водять» сконструйовану 
установку, якій навіть ще 
й назви «є придумали. Цей 
прилад (не прилад — ці
лий агрегат!) дасть змогу 
в сім разів швидше роби
ти заміри, в чотири рази 
підвищить їх точність.

Кілька типів вимірюваль
них установок, створених 
групою М. Винникова, вже 
діють і в цехах заводу, і на 
спопіднених підприємствах 
країни.

Є. ТИШКО, 
плавильник Світловод- 
ською заводу чистих 
металів імені 50-річчя 
СРСР.

Комсомольську гарантію—якості
СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ КОМСОМОЛЬЦІВ 

І МОЛОДІ ДОЛИНСЬКОЇ МІЖРАЙБАЗИ 

ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ
Центральний Комітет КПРС і Рада 

Міністрів СРСР, з мстою дальшого 
розвитку виробництва товарів народ
ного споживання і кращого задово
лення попиту населення па ні товари, 
відповідно до рішень XXV з’їзду пар
тії ухвалили постанову «Про розви
ток у 1976—1980 роках виробництва 
товарів масового попиту і про заходи 
но підвищенню Їх якості».

Довідавшись про повий вияв такої 
турбопі партії, ми, комсомольці і мо
лодь Долннської міжранбазп облепо- 
жир.сііілкн, взяли підвищені соціаліс
тичні зобов’язання:

ф річний план оптового товаро
обороту виконати достроково, до 27 
> рудня, і дати населенню товарів на
родного споживання понад план на 
320 тисяч карбованців, у тому числі

до 60-х роковин Великого Жовтня — 
на 200 тисяч карбованців;

А достроково виконати план роз
дрібного товарообороту і продати на
селенню понад план продовольчих і 
промислових товарів на 373,8 і псячі 
карбованців;

ф товарознавцям систематично ви
вчати занити на виготовлювачі про
мисловістю вироби та потреби насе
лення в нових товарах;

ф товарознавцям-бракерам стати 
на перешкоді надходжень в торго
вельну мережу від промислових під
приємств недоброякісних товарів; до
битися трндцятнпроцентноіо розбра-

куванвя товарів народного спожи
вання;

ф підгримувати постійні зв’язки з 
постачальниками, промисловими під
приємствами, регулювати питання 
про зменшення і притінення випуску 
товарів, які не мають попиту у насе
лення;

(Ц активно включитись у рух «П’я
тирічці ефективності і якості — ком
сомольську гарантію»;

4В скоротити затрати робочого ча
су шляхом підвищення продуктивнос
ті праці;

(4 нссіійно підвищувати свій ідей
но-політичний та загальноосвітній 
рівень.

Соціалістичні зобов’язання об
говорено і прийнято на відкритих 
зборах комсомольської організа
ції міжртнбазн.

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННІ
КОЛЕКТИВУ ПОШИВНОГО ЦЕХУ № 4 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ ШВЕЙНОЇ ФАБРИКИ 
КІРОВОГРАДСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО 
ШВЕЙНОГО ОБ’ЄДНАННЯ

Більшість працюючих у нашому цеху — молодь. 
І кожен вважає своїм головним завданням у змаган
ні за право підписати Рапорт Лє-чнського комсомо
лу ЦК КПРС до 60-річчя Великого Жовтня, вийти на 
рубіж передовиків. Нові перспективи відкриває пе
ред нами постанова Центрального Комітету КПРС і 
Ради Міністрів СРСР «Про розвиток у 1976—1980 ро
ках виробництва товаоів масового попиту і про за
ходи по підвищенню їх якості», Цей документ закли
кає нас, швейників, випускати більше виробів — доб
ротних, красивих, таких, що відповідали б найвищим 
стандартам. Наша програма дій — підвищені соціа
лістичні зобов’язання ца 1977 рік:

— план випуску продукції на другий рік п’ятиріч
ки виконати до 28 грудня, випуск виробів першого 
сорту збільшити понад завдання на 0,5 процента;

— на 5 процентів збільшити кількість готових виро
бів, зданих з першого пред явлення (на сьогодні цей 
показник становить 88 процентів];

— відпрацювати в підшефному колгоспі «Прапор 
комунізму» по 2 людино-дні.

У відповідь на постанову ми вносимо доповнення 
й до нашого зустрічного:

— зобов’язуємось освоїти шипя шести нових ви
дів виробів;

— доб’ємося присвоєння одному з видів продукт 
ції державного Знака якості.

Соціалістичні зобов'язання обговорен® і прийнято 
на загальних зборах цеху.
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12 СІЧНЯ МИНАЄ 70 РОКІВ 
З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
АКАДЕМІКА С. П. КОРОЛЬОВА

Всій землі відомі імена академіка Сергія 
Павловича Корольова — головного конструк
тора перших ракет і космічних кораблів, 
Юрія Олексійовича Гагаріна — першого 
космонавта нашої планети.

Сьогодні ми надаємо слово їх матерям — 
Марії Миколаївні і Ганні Тимофіївці. «Сло
во до молодих», яке публікується нижче, — 
коротка відповідь на численні листи адреса
тів, побажання їм бути гідними великих 
ідеалів,

СЛОВО до 
молодих

— „АСодгоджй жохяужлр
НА ФЕРМАХ МОЛОДІ ГОСПОДАРІ

Оце 
хлопець!

Цього юнака знають не тільки в ра
йоні, айв області. Знають, бо він 
своєю завзятістю, наполегливістю до
вів людям, що може з успіхом робити 
те, за що взявся. “

Хто ж зін, цей світлочубий юнак? Яку 
вподобав професію? Що таке вжа 
звершив, що про нього говорять і пи
шуть?

Він — дояр. Працює на молочното

Дорогі друзі, юнаки і дівчата, дорогі наші діти!
У розмовах і листах ви часто запитуєте, як рос

ли наші сини Сергій Павлович і Юрій, як воші 
оволодівали знаннями, вибирали свій шлях, як 
формувались їх громадянський світогляд і харак
тер. Якщо відповісти коротко, все їм дала 
Батьківщина.

Добре сказав про це Леонід Ілліч Брежнєв. Ось 
його слова, звернені до молоді: «Країна, де люди, 
які почали своє трудове життя з підручного покрі
вельника і учня ливарника, оволодівають висота
ми знань, прокладають людству шлях до зірок,— 
чудова країна! В долі Корсльова і Гагаріна — 
найяскравіший приклад того, які широкі простори 
і можливості відкриває соціалізм перед людиною 
праці, перед нашою молоддю».

У кожної людини є своя 'зоряна година, — коли 
повно і яскраво розкриваються талант і здібності 
<їсобн, високі душевні поривання, коли реальністю 
стає найбільш дсрзповспна її мрія. Цій годині пе
редують роки копіткої, часом одноманітної, але 
завжди наполегливої, діяльної праці. І тільки топ 
досягне високої мети, хто розуміє важливість і 
необхідність своєї справи, хто не боїться трудно
щів і перешкод, які стоять па шляху. Це вміли 
наші сини. Вони віддано служили своєму народо
ві, якАЇЇ їх виховував, ленінській партії, яка їх 
надихала.

Материнська гордість живе в наших серцях 
І гордість ця не тільки від того, що нам вішало 
щастя виростити таких синів. Наша гордість — і 
ви, молоді, які йдуть шляхом праці, сповненої ге
роїзму і мужносгї, пошуків і відкриттів.

Ваша самовіддана праця на будовах п’ятирічки, 
на заводах і полях, у наукових лабораторіях і 
конструкторських бюро, па землі і в космосі, ва
ше навчання приносить нам, старшому поколінню 
радянських людей, ні з чим незрівнянну радість. 
Кожен з вас в міру сил робить усе, щоб бути ко
рисним Батьківщині, продовжувати справу стар
ших. Це прекрасно!

Ми багато прожили, багато бачили, і наша 
скромна праця, як і мільйонів людей, вкладена в 
загальнонародну справу. Ми маємо право сказа
ти, сказати з гордістю і від усього серця: як туг 
не захоплюватись, коли з кожним роком паша рід
на країна стає все прекраснішою і могутнішою. 
Передове людство готується урочисто відзначити 
шістдесятиріччя Великого Жовтня, той день 1917 
року, в який великий Ленін проголосив владу 
Рад. З того часу девізом народної влади стали 
чудові слова: «Світові — мир!», «Все в ім’я лю
дини, для блага людини!».

Так будьте ж, юні друзі, завжди і в усьому гід
ними великих ідеалів Країни Рад, яка будує 
комунізм!

М. БАЛ АНІ НА,
1 А. ГАГАРІНА.

(ТАРЄ).
Москва.

■ВИЗНАЧАЮЧИ завдання вдоскона- 
лення ідеологічної роЬоти на су

часному етапі, XXV з їзд КПРС ука
зав і шляхи їх розв язання. Це — 
комплексний підхід до всієї справи 
виховання, тобто забезпечення тісної 
єдності ідейно-політичного, трудово
го й морального виховання з ураху
ванням особливостей різних груп 
трудящих. В арсеналі найважливіших 
засоЬіз ідейно-вихозної роботи ком
сомольських організацій, які забез
печують комплексний підхід, провід
не місце займає Ленінський залік 
«Рішення XXV з’їзду КПРС — у жит
тя!». Аналіз практики його проведен
ня дає підстави зробити висновок, 
що це не кампанія в багатогранній 
діяльності комсомолу, а наукова про
грама реалізації ленінської програми 
«вчитися комунізму». її успішно 
здійснює більшість комітетів комсо
молу Світловодського, Бобринецько
го, Комланіївського, Новоукраїнсько- 
го районів, Ленінського району м. Кі
ровограда. Штаби організації і мето
дики заліку впроваджують особисті 
комплексні плани для кожної катего
рії молоді, проводять відповідне на
вчання активу. В названих районах 
заслуховують учасників заліку на засі
даннях комсомольських комітетів, 
бюро, на комсомольських зборах.

Майже три тисячі комсомольців і 
молодих виробничників заводу «Чер
вона зірка» прийняли особисті комп
лексні плани «Вчимося комунізму, 
будуємо комунізм!», намітивши про
граму своєї участі у здійсненні зав
дань нинішньої п'ятирічки, перспек
тиви свого ідейно-політичного й за
гальноосвітнього зростання, визна
чивши свою участь у громадському 
житті. До штабу проведення Ленін
ського заліку ввійшли секретар парт- 
кому М. О. Ковіка, бригадир форму
вальників ливарного цеху ковкого 
чавуну, депутат Верховної Ради СРСР 
В. І. Гетьманець, ветерани війни і пра
ці, молоді ударники .першого року 
десятої п’ятирічки, комсомольські 
працівники, активісти, пропагандисти. 
Згідно з графіком роботи комісії в 
січні — лютому проведуть громад
сько-політичну атестацію учасників 
заліку. Потім відбудуться комсомоль
ські збори з питань підсумків атеста
ції. На молодіжній сторінці завод
ської багатотиражки «Червона зір
ка», з стіннівках регулярно подаю
ться матеріали про хід Ленінського 
заліку, про підготовку до атестації.

Вже сьогодні біігато робітників го
тові звітувати про свої досягнення у 
виконанні особистих комплексних 
планів. Комсомольсько-молодіжна

варній фермі колгоспу імені XX з їзду 
КПРС Бобринецького району.

А ще Володимир Міщенко вата
жок комсомольсько-молодіжного ко
лективу, який у завершальному році 
дев'ятої п’ятирічки зумів одержати по 
три тисячі п’ятсот чотирнадцять кіло
грамів молока від кожної корови, ви
боровши приз «Молодсго комунара» 
«Кращому комсомольсько-молодіжно
му колективові МТФ області». Колек
тив удостоївся честі підписати Рапорт 
комсомольців Кіровоградщини XXV 
з їздові КПРС.

Назколо Володі згуртувалася молодь, 
беручка до роботи, думаюча, прискіп
лива до найменших дрібниць. Тварин
ники нікому і нічого не попустять, не 
подарують, якщо це негативно впли- 

Залік —
іспит на зрілість

• У січні — лютому —громадсько-політична 
атестація учасників Ленінського заліку

бригада різальникіз металу Леоніда 
Артеменка з ковальсько-пресового 
цеху ще в жовтні справилася з річ
ним завданням. А на календарі 
бригади верстатників Наталії Стойко 
з механоскладального цеху № 1 уже 
квітень 1977 року. Такі темпи в робо
ті даюіь змогу молодим робітникам 
уже до травня наступного року вико
нати по дві річні норми.

Подібні приклади підтверджують 
думку: там, де комсомольський комі
тет виконав необхідну організатор
ську роботу, вміло розподілив обо- 
в язки між активістами, вчасно зосе
редив увагу на вузлових питаннях, 
там Ленінський залік уже сьогодні 
приносить віддачу. Однак іще багато 
комсомольських працівників та акти
вістів формально підходять до про
ведення Ленінського заліку, не бачать 
у ньому широких можливостей для 
цілеспрямованої вихозної роботи, мо
білізації юнаків і дівчат на виконан
ня конкретних завдань. Це, зокрема, 
стосується комітету комсомолу Олек
сандрійської швейної фабрики. Прий
няті комсомольцями особисті комп
лексні плани схожі один на одного. 
Відрізнити їх можна хіба що за по
черком того, хто їх заповнював. Роз
діли планів рясніють загальними фра
зами: «підвищити продуктивність пра
ці», «поліпшити якість виробів», «бра
ти активну участь у громадському 
житті» і т. д. Тут забули про те, що 
особистий комплексний план — це 
довгострокова програма розвитку 
особистості кожної молодої людини.

Фанги свідчать, що й Кіровоград
ський райком комсомолу проведен
ню заліку не приділяє необхідної 
уваги. Так, комсомольці колгоспу іме
ні Ульянова заявили, що «взагалі» во
ни «складали якісь заліки». Як з’ясу
валося потім, мова йшла про співбе
сіди в гуртку комсомольського політ- 
назчання. Становище, яке склалося в

спективами 
їхньої професії, 
дискусії, сміливі плани,

сіЧяя і»7Т рожу--------
ває на результати їхньої праці.

Раптом — У когось тривога, змен- 
шиас» добовий надій або знизилась 
жирність «опока. Тоді зони вс. зби- 
роїоться і мізкують (звичайно, не без 
допомоги спеціалістів) над причинами. 
І зазжди виходять переможцями.

Володимир привчив своїх товаришів 
по роботі дружити з пер. о дикою та 
фахоаою літературою. Сам першим 
прочитає і, поділившись новинкою, 
обов’язково запалить однодумців г.ер- 

недалекого майбутнього 
Тоді народжуються 

впевненість у 
своїх' силах. Доказ цього — Успішне 
виконання минулорічних зо оз

ю. хміль.

багатьох комсомольських організа
ціях району, не випадкове, оскільки 
деякі активісти самі мають туманне 
уявлення про практику і методику 
проведення Ленінського заліку. На
віть сама перший секретар райкому 
комсомолу В. Федоровська не може 
пояснити, чому досі тут не провели 
навчання активу.

Минулий пленум ЦК ЛКСМ України, 
збори активу обласної комсомоль
ської організації, що недавно відбу
лися, визначили роль комсомольців і 
молоді області в розв язанні завдань, 
поставлених жовтневим (1976 р.) Пле
нумом ЦК КПРС. Разом з тим увагу 
комітетів комсомолу, активістів, усіх 
комсомольських працівників було 
звернуто до проведення Ленінського 
заліку «Рішення XXV з їзду КПРС — 
у життя!» В січні — лютому цього ро
ку в усіх комсомольських організа
ціях треба провести громадсько-полі
тичну атестацію учасників Ленінсько
го заліку, яка передбачає звіт кожно
го комсомольця про виконання осо
бистого комплексного плану, критич
ну оцінку зробленого, скласти реко
мендації для визначення нових зав
дань. Комсомольський актив поклика
ний допомогти юнакам і дівчатам на
мітити програму дальшої особистої 
участі у виконанні планів десятої п'я
тирічки, в патріотичному русі комсо
мольців і молоді «60-річчю Великого 
Жовтня — 60 ударних тижнів!»

Сьогодні завдання полягає в тому, 
щоб Ленінський залік «Рішення XXV 
3 їзду КПРС — у життя!» в кожній 
комсомольській організації був під
порядкований виробленню комплекс
ного підходу до ідейно-виховної ро
боти.

М. ГАРБА, 
завідуючий відділом пропаганди 
і культурно-масової роботи об
кому комсомолу.

Надовго затримуються книголюби біля вітрин книгарні в Новоукраїніїі: тут великий вибір 
художньої, по.тПнчі’оі, технічної, сільської оснодзрськсї і медичної літератури. Послугами мага
зину користуються підприємства і навчальні заклади міста, сільські бібліотеки.

„і™, Ф 0 г чі’ОДавець і\. БАЛАНДА га завідуюча магазином В. РЕВА готують літературу 
для відправки в колгоспи району. 1 71

. ..  Фото Ю. ЛІ ВАШ НИКОВА.

„Дорогою

Захоплюючими й корис
ними будуть для юнаків і 
дівчат маршрути походів, 
які пройдуть місцями ре
волюційної, бойової і тру
дової слави радянського 
народу. Кожний юнар- 
мієць зможе, таким чи
ном, ще раз відчути вели
ку силу подвигу старшого 
покоління, зібрати додат
кові історичні матеріали 
для своїх музеїв і кутків, 
зустрітися з ветеранами 
Комуністичної партії, Ле
нінського комсомолу, 
ДТСААФ, учасниками ста- 
хановського руху, бійцями 
комсомольсько - моло
діжних фронтових бригад, 
воїнами.

Є в операції «Дорогою 
героїв» і обов’язкові умо
ви: кожному юнармійсько- 
му взводові необхідно 
пройти на лижах 50 кіло
метрів, а в безсніжних ра
йонах здійснити 25-кіло- 
метровий Пішохідний або 
ЮО-к.лометровий велоси
педний походи.

При Підбитті підсумків 
ураховуватиметься й те, як 
чітко, організовано й ре. 
зультативно пройшли вій
ськово-спортивні змагання 
(лижні гонки, стрільба з 
малокаліберної зброї, ме- 
ТкГНйЯ Гранати> марші-кид- 
ки в протигазах, подання 
"К' “«Димної допомо
ги), наскільки цікаві й гли-

називається операція юнармійців Всесоюзної 
комсомольської військово-спортивної гри «Оола» 
присвячена 59-й річниці Радянської Армії Р ’ 
і Військово-Морського Флоту та 50-річчю ДТСААФ

бокі змістом тематичні ве
чори, організовані юнар- 
міицями, фотостенди і що
денники, що їх кожен 
взвод повинен подати піс
ля закінчення операції.

За рішенням штабу ба
тальйону найкращий юн- 
армійський взвод направ- 

є донесення в Головний 
штаб гри «ОрЛЯ».

Операція «Дорогою ге- 
Роїв» проводиться з 3 січ
ня по 27 лютого 1977 року, 

тже, юнармійці, готуй
теся до старту! Найкра- 
^Дих чекають дипломи Го

єного штабу ГрИ <{0рЯИв 
та «нші нагороди.
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ВНИИ Н ТкКОВОЇ
ММЛ9СТІ * ВИДАВНИЦТВО

«молодь»
ДО 60-РІЧЧЯ жовтня

Цій ісюричній даті письменники присвячують свої кращі тво
ри в кнх «м’-.уюті. героїчне минуле нашої країни, безпрнклад. 
ний подвит рвдЯІ1-ьк0Г« нараду в і різний час. коли відстоювали 
■іаюютзнш» В-’лихого Жовтня, — в роки громадянської і Вели
кої вігінзііяво» воєн. самовідданість трудящих у період відбу- 
поні. н. радного господарства. До 60-річчя Великого Жовтня ряд 
иікапих видань готує й видавництво ЦК ЛКСМУ «Молодь»

Збірка поезій «БАІ РЯИИЯ ЖОВТНЯ СТЯІ» — одна з книг 
flpj-cKK'icWX юамепнін даті. Поети Б. Олійник, і. Драч, В Ко- 
рстнч, П. Перебийніс, В. Коломіець, А. Бортипк, р. Трегяков 
В. Забаштапс'-жюї та інші славлять багряне знамено Жовтня’ 
мирний труд радянських людей, міцне єднання Серпа і Молота’ 
дружбу икродііі-бріїтіп СРСР. Видання поліпшене, подарункове'

Пояішпся сувенірний пісенник «НАС ВОДИЛА МОЛОДІСТЬ»' 
куди ввійдуть революційні пісні, а також пісні періоду грома
дянської війни, перших п’ятирічок. Окремий розділ становити
муть сучасні російські й українські патріотичні, ліричні популяр
ні пісні.

Книга ДЕСЯТЬ ДНІВ, ЩО ПОТРЯСЛИ СВІТ» - це «згусток 
істерії*, як визначив и автор, відомий американський письмен
ник Джон РІД. Де море образів, подій, випадків, документів 
1 водночас — це надзвичайне цільний твір, що художньо відбиває 
історичні події Великої Жовтневої соціалістичної революції.

Вперше твір надруковано 1919 року, і відтоді почався його 
тріумфальний похід по всьому світу. Цей твір справляє глибоке 
враження й чині. В кинзі вміщено передмову В. 1. Леніна до 
амсрнкіл ського-видання та Н. .Ц. Крупської — до російського 
нарис про життя і творчу діяльність письменника. Яскраве ху
дожнє оформлення надає книзі гарного, святкового вигляду.

У серії «Джерело» вийде визначний твір радянської літерату
ри — роман О. Серафнмовича «ЗАЛІЗНИМ ПОТІК», у якому 
хжазамо героїчний похід Таманської армії 1918 року, титанічну 
Дютібу народу-героя з голодом, підступним порогом, розкрито 
складини процес формування революційної свідомості народних 
мас. Уміщено в книзі також оповідання різних років -- «На кри
жині», «Під землею», «На Пресні», цикл оповідань «Маріуполь» 
та інші. Видання ілюстроване.

Для піонерів і школярів, активістів комсомольської та піонер
ської роботи вийде подарункова, ілюстрована збірка «СИМВО
ЛИ БАТЬКІВЩИНИ». Радісні почуття, гордість викликає маєво 
червоних знамен, звучання Державного гімну СРСР, зображен
ня Державного герба. Висока честь заслужити нагороди Бать
ківщини. Книжка н розповідає про те. як народжувалися симво
ли Країни Рад, ким і коли створювались. Подано також цікаві 
істори'чц факти, висловлювання партійних і радянських діячів, 
письменників, митців. Багато місця відведено піонерській симво
ліці і ритуалам. Друкуються вірші, оповідання, легенди, казки, 
пісні, що допомагають краще зрозуміти, осягнути велич і невми
рущість святинь рідної Вітчизни, пройнятися гордістю .за нашу 
країну.

Збірник «СЛОВНИК РЕВОЛЮЦІЇ» — це своєрідний довідник 
з біографії слів, висловів, що прийшли до нас разом із Вели
ким Жовтнем. Одні з них появилися на світ саме в буремні ро
ки утворення соціалістичного суспільства, ставши носіями нових 
понять і відносин між людьми, інші, хоча й народилися раніше, 
пішли в життя, в люди, вже сновійні нового змісту. Але всі пі 
слова овіяні подихом революції, служать її ідеалам. Видання 
ро.’ргхогане на широке коло читачів.

Зацікавлять кожного також книги про героїв громадянської 
війни Б. Примакова і Камо; про революційну добу на Україні 
йдеться в романі В. Блнзнеця «БРАТИ ПЕТРОВИ».

Видєніїя, присвячені ювілею рідної країни, з інтересом зустрі
нуть читачі.
Відділ пропаганди і реклами літератури видавництва 

ЦК ЛКСМУ «Молодь».
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У другий рік десятої п’ятирічки радянський народ вступив з обстановці ве
ликого політичного й трудозого піднесення. Небувала творча активність викли
кана величними накресленнями XXV з’їзду КПРС та підготовкою до відзначен
ня 60-ї річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції. Заклик партії пра
цювати краще, працювати ефективніше, працювати з максимальною віддачею 
знайшов палкий відгук у серцях усіх радянських людей, у тому числі й пря- 
■ііікіііків освіти. Йдучи разом з трудящими нашої країни назустріч 60-річчш 
Великого Жовтня, освітяни республіки готуються Відзначити ще одну подію з 
своєму житті — IV з’їзд учителів України, що відбудеться в березні цього ро
ку її місті Києві.

Як же готуються до нього педагоги Кіровоградщинл? Про роботу педаго
гічних колективів області по дальшому поліпшенню навчання і комуністичного 
у'ІА?33’-1’1 ДО завдань, поставлених XXV з’їздом КПРС і

конференції вчителів, 
обкому Компартії

v ... •............... ’■ J4u,I,unu( UVVianjl(.nn.\ л Г
XX’.’ з’їздом Компартії України, йшла мова на обласній 

У конференції взяв участь і виступив на ній секретар 
України А. !. Погребняк.

СЕМИРІЧНА: дитина, яка на
вчається сьогодні в першому 

класі, через десять років вибира
тиме самостійний шлях у житті. 
Сьогоднішня семирічна дитина 
ввійде в дванадцяту п'ятирічку 
цілком сформованою людиною. 
Вона зустріне XXI століття пов
нено творчих сил, у розквіті жит
тя. Де ж формуватиметься харак
тер майбутнього громадянина Краї- 

ж пи Гад, творця трудових перемог 
* і звершень? У школі. Наше су

спільство досягло такого рівня 
розвитку, коли в ньому людині, 
що не має середньої освіти, жити 
просто важко. Ось чому здобуття 
середньої освіти стало нормою, 
звичаєм, правилом життя кожно
го громадянина Радянського 
Союзу.

Працівники иарпдпЬї освіти Кірово- 
градіцпнн під-керівництвом партійних і 
радянських органів, з допомогою ши
рокої громадськості провели значну 
роботу по здійсненню в області загаль
ної середньої освіти. 1968 року, напере
додні IIГ з’їзду вчи гелів України, тіль
ки 82.3 процента випуск,інків восьмих 
класів (іродов і-ували 'вчитись. Нині ж 
у загальноосвітніх школах, технікумах, 
профтехучилищах та інших закладах, 
що дають середню освіту. їх навчає
ться 98 процентів. За останні роки знач
но вдосконалилась мережа шкіл Тепер 
в області їх налічується 675 (1968 року 
було 918). Це зменшення відбулося 
перш з.а все в результаті ліквідації ма. 
локомплектннх початкових і восьмиріч
ні,»: шкіл. Повністю ліквідували почат
кові школи у Більша певному. Голова- 
пінському, Ульяновському районах. /\ в 
деяких районах (Компаніївському, Боб- 
рпііецькому, Петрівському. Кіровоград- 
ськомг) школи з малою кількістю учнів 
ТЯТИ ШИЛИСЬ. І П НИХ учителі змушені 
викладати по 3-і неспоріднснііх пред
мети. ііі ж велика користь для учнів 
під такого віікладанія? Тут немає мож
ливості створити кабінетну систему.

. шкільне методичне об'єднання вчите- 
ив • юсі.оиалешія мережі початкових 
і восьмирічних шкіл необхідно продов
жувати її далі.

І хоча успіхи у здійсненні за
гальної середньої освіти справді 
немалі, та було б помилковим не 
помічати серйозних недоліків, які 
ще допускаються в цій справі.

План прийому учнів до дев’ятих

яка класів освітяни 
виконують. Але 
рахунок учнів 
сільські восьмирічки? Тут справа 
набагато гірша. Жоден учень у 
цьому році не пішов до дев'ятого 
класу з Луполівської восьмирічної 
школи Ульяновського району, Бру-

області щороку 
це відбувається за 
середніх шкіл. А

Знам'янці, Кіровоградському, Уль
яновському районах спостерігає
ться навіть тенденція не до змен
шення, а до збільшення відсіву 
учнів-виробничників. Це дуже три
вожний сигнал і свідчить він про 
те, що відділи народної освіти, 
педагогічні колективи вечірніх і 
заочних шкіл, комсомольські орга
нізації підприємств і колгоспів ще 
не об'єднали своїх зусиль, не до 
кінця усвідомили важливість і не
обхідність своєї роботи. Адже від- 

-■------ З’ЇЗД)
за- 

ланкою у 
середньої

повідно до рішень XXV 
КПРС вечірні школи й надалі 
лишаються важливою 
здійсненні загальної 
освіти. Не випадково Міністерство 
освіти СРСР, ЦК ВЛКСМ і 
ВЦРГ1С продовжили й на десяту 
п’ятирічку огляд «Кожному моло-

ПРИКЛАД ВІЗЬМИ
З КРАЩИХ
сівської Устинівського, Олександ- дому трудівникові 
рівської і Розсохуватської Мало-освіту», 
висківського районів. І цей спи
сок можна продовжити. Трапляє
ться нерідко й таке, що учні де
в'ятих і десятих класів залишають 
навчання посеред року. Тільки в 
минулому навчальному році зі 
шкіл області вибуло 362 старшо
класники. Найчастіше такі випадки 
спостерігаються в місті Світловод- 
ську, Гайворонському, Компаніїв- 
ському, Новгородківському райо
нах. Які ж причіпні цього? Ма
буть, учні ще не зовсім добре 
усвідомлюють необхідність даль
шого навчання. Цс говорить про 
те, що організаторська й масово- 
роз’ясшовальна робота серед учнів 
та батьків ще не поставлена 
належний рівень. І друга, 
менш важлива причина, знання 
випускників восьмих класів, особ
ливо сільських восьмирічок, ще 
далеко не такі, якими вони повин
ні бути. Як бачимо, педагогам є 
іце над чим працювати.

середню

на 
не

ЧАСТО-ГУСТО в окремих райо
нах і містах не дбають про 

збереження контингенту 
школах, де навчаються 
люди, виробничники. Торік ніколи 
цього тішу в місті Олександрії за
лишило 409 учнів. Тут і в місті

учнів у 
дорослі

Настав час серйозно погопорити і про 
методи та форми навчання. Зрозуміло, 
що в сучасних умовах життя вимагає 
не тільки вдосконалення вже ісиукуніх. 
а Гі пошуку нових форм і' методів на
вчання. Педагогічні колективи області 
плодотворно працюють у цьому напря
мі. Дедалі більше зростає значення 
технічних засобів навчання. З кржцим 
роком якість знань учнів поліпшується, 
зменшується число другорічників, 'зро. 
стає кількість школярів, які навчаються 
па «5» і «І». Так. порівняно з 1968 ро
ком кількість другорічників нині змен
шилась у сім разів.

Учительським колективам області є 
на кого рівнятися. Появляється дедалі 
більше шкіл, які стали взірцем для 
всіх. Саме вони першими підтримали 
заклик московських учителів «Кожно
му місту — зразкову школу». Папере 
додпі XXV з’їзду КІІРС у школах Кі- 
ровоградщиіиі народилися нові почи
нання’ «Високоякісний" урок — у кой;-’ 
ного вчителя», «Передовий досвід ОД- • 
Н'ОГО вчителя — всьому колективові». 
«Працювати без пйсгаючих шкіл і вчи
телів».

Як і раніше, ведуть перед Пав- 
лиська середня школа імені В. О. 
Сухомлинського та Богдаиівська 
середня школа імені В. І. Леніна. 
Вони стали своєрідними лаборато
ріями, п яких випробовується все 
нове, прогресивне Примножують 
славні традиції освітян області 
педагогічні колективи Мпловнсків- 
ської середньої школи № 3, Нов- 
городківської .N2.2, Гайворонської

№ 5, Новоукраїнської № 6, Созо- 
иівської восьмирічної школи Кіро
воградського району та багато ін
ших.

І тим більш прикро, що є ще та
кі школи, де знання значної части
ни учнів залишаються низькими і 
в багатьох випадках не відпові
дають вимогам державних про
грам. Причину цього треба шукати 
передусім у вмінні педагога до
нести знання до свідомості дітей. 
Особливе занепокоєння викликає 
стан викладання суспільних наук. 
Частіша вчителів не в повній мірі 
реалізує виховні можливості цих 
навчальних дисциплін для фор
мування науково-матеріалістично
го світогляду учнів, їхнього мо
рального. трудового й естетичного 
виховання.

На жаль, є навіть учителі, які 
не обізнані з нормативними доку
ментами, зокрема з вимогами 
шкільної програми із суспільство
знавства на 1976—1977 навчаль
ний рік.

У частини школярів не досить розви
нутий інтерес до мистецтва і літерату
ри. вони не юлодіють вільно усною та 
письмовою мовами Учні слабо знають 
програмний матеріал, не вміючі, робити 
висновків та узагальнень, погано озна
йомлені з сучасною радянською літера
турою. Все це пояснюється 
вчителі мало працюють над 
ііям ефективності сучасного 
урізноманітнюють їх типів і 
форл і методів викладання.

С ще здна важлива ланка всієї січете 
ми народної освіти, котра вимагає по 
стінної уваги. — це дошкільне вихован
ня. Нині в області діє 810 дошкільних 
закладів, у яких виховується -понад 
61 тисячі дітей. Ллє це ще дуже її дуже- 
мало Надто повільно розгортається ме
режа постійно діючих дошкільних за 
кладів у Кіровограді. Гайвороиському. 
Малошйківському районах. ' ■'

Досі те низький: освітній ріпень пе
дагогічних нрацївипків Цих закладів 
Вищу освіту мають усього 20 процентів 
вихователів.

Є ТАКІ
пості, .

тим. що 
ПІДВИЩСІІ 
уроку, не 
структури.

галузі людської діяль- 
де помилка недопусти- 

Це, зокрема, і виховаїіня 
підростаючого покоління. ■Спрага 
це надзвичайно нелегка, відпові
дальна. Тим, кому доручено її в 
нашій області, треба ще багато 
зробити, шрб виключній формаль
ний підхід до неї. Вихованням 
майбутніх громадян нашої країни 
повніші займатися люди, по- 
справжпьому захоплені своєю ро
ботою і по-справжньому віддані 
їй. А таких і а Кіровограднпші чи
мало. Тож нехай їхній досвід ста
не надбанням кожного педагога.

ма.

Н. ПАСТУШЕНКО.

ТВІЙ РОВЕСНИК 
ЗА РУЮЕІІ.

ЛУАНДА. Закінчився 
офіційний візит делегації 
ВЛКСМ на чолі з секрета
рем ЦК ВЛКСМ Д. Н. Фі- 
ліппозим у Народну Рес
публіку Ангола. На запро
шення ЦК організації 
молодь народного руху 
за визволення Анголи 
(ЖМПЛА) делегація відві
дала міста Уамбо і Каїні
ту, ознайомилася з діяль
ністю ШМПЛА, життям 
аНГОЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ.

ТОКІО. Згідно з опублі
кованими даними мініс
терства освіти Японії, в 
1976 році 326 тис. япон
ських юнаків і дівчат за
кінчили вищі навчальні 
заклади країни, однак, 
тільки дві третини з них 
дістали роботу. Це най
нижчий показник випуск
ників ВИЩОЇ школи за 
останні двадцять років.

АДДІС-АБЕБА. Сільсько
господарський коледж 
відкрився Ь місті Азасса. 
Він забезпечить потреби 
південних районів Ефіопії 
у кваліфікованих кадрах 
працівників сільського 
господарства.

Ефіопський уряд надає 
великого значення розши
ренню мережі навчальних 
закладів у сільській місце
вості. За минулий рік було 
споруджено більше тисячі 
нових шкільних будинків.

ДЕЛІ. Більш як у 150 тис. 
індійських шкіл учні ко
ристуються безплатними 
підручниками. Створення 
в школах і коледжах так 
званих «фондів шкільних 
підручників» є одним з 
важливих пунктів урядової 
програми соціально-еко
номічних перетворень, 
спрямозаної на поліпшен
ня умов життя найбідні- 
ших верств Індійського 
суспільства.

(ТАРС).’
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/ Микола Семенюк

клдани
ЛИШЕ

тійініЬ..
Леонард Пото
Червоний радянський прапор е англій

ських портах донедавна був взагалі надзви
чайною рідкістю. В останні роки народи 
Англії і Радянського Союзу почали ближче 
пізнавати один одного. Наша «Балтика»» 
пришвартувалася за сорок миль від Лондо
на, в невеличкому порту Тілборі, і одного 
вечора в гості до нас завітали юнаки і дів
чата цього портового містечка та недалеко 
розташованого міста Літл-Таррок.

Усі, як один, юні англійці були життєра
дісними оптимістами. Викрутивши «на пов
ну котушку» підсилювачі, вони зі щирим 
бажанням подарувати нам радість, прогур
котіли кілька фрагментів з репертуару

поп-музики. Це нас здивувало (ще
гучніше грають оркестранти в наших рід
них ресторанах), але ми ввічливо подякува
ли й у відповідь вивели ча сцену тонкостан
них дівчат і гордих юнаків із самодіяльного 
танцювального ансаллбля «Волжанка» Яро
славського моторного зазоду. Запальний 
російський танець і славетна «Калинка» 
привели в захват холоднокровних англійців, 

хвилин зустрічі зникла, 
кріслами ближче одне

Стримачість перших 
і ми присунулися з 
ДО одного...

Тепер Англія для 
Дуже просто, навіть 
ті, уяеити, що ось 
країні невисокий підліток Кевін у скаутській 
напіввійськовій формі разом з друзями 
гр?є у свій незамінний бейсбол, вісімнадця
тирічний Ксррі, який працює фельдшером 
у лікарні Літл-Таррока, сумлінно виконує 
свій обов'язок, Норман Лукас, як і Ніна 
Темпел, може, виступають па політичному 
мітингу, Рауль Бредшоу, редактор-боро- 
дань, випускає черговий номер молодіжної 
комуністичної газети «Челендж» («Виклик»).

Одні з них к-.чвуть чля себе, інші вибрали 
нелегкий шлях боротьби. Довгий список англій
ських .молодіжних організацій тягнеться аж до 
цифри «50». Багато з них стоять па абсолютно 
протилежних позиціях. Але е можливість вибору. 
Відповідно кожна з цих органі яцій по-свое.му мо
же сформувати з підлітка або вимуштруваного 
яояку-горланя. найкращий спосіб переконання 
якого — це власні кулаки, або ліберала-середлин
на. який скрупульозно дотримуватиметься суто 
англійського принципу «мій дім — моя фортеця», 
або просто чесну людину...

Можливо, з Кевіпа і Ксррі виростуть чесні лю
ди. Люди, які нічого не мають проти інших лю
дей. їм явно сподобались ми. радянські люди (до 
речі, в-мін ви-рше в житті бачили «живих ро
сіян»). їм сподобались паша «Балтика», ваші 
танці й пісні. Та в їхніх ввічливих, життєрадісних 
усмішках бачилося й інше — байдужість. Ці жи
вуть. прикрившись формулою раціональності. — 
якнайменше зайвої інформації. Тож і не слід бу
ло дивуватися з того, що про Радянський Союз 
вони не шіал.ч майже нічого. Лише значок фут
больної команд-і «Динамо» (Київ) на хвилину 
вни.іикап зацікавлення у Ксвіна. Спорг — це вже 
щось зрозуміле...

Добре, що байдужих на світі стає дедалі 
менше. Країни подають одна одній руки. 
Народи вчаться розуміти один одного. Сьо
годні історія живе своїм виміром: «до Хель- 
сінкї» і «після Хельсіі-.кі». Кожна людина 
/лає сказати своє «за» чи «проти» миру на 
землі. Хай вона не думає, що обійдеться 
без неї. Голуб миру на аркуші Сгокгольм-

нас не на одно лице, 
не напружуючи пам’я- 
зараз десь у далекій

ської відозви залітає в найвіддаленіші ку
точки планети.

У Лондоні, в Національному театрі, теж 
говорили про ге, що люди хочуть миру. 
«Над Англією віють різні вітри, — сказав 
представник радянського посольства А. Се
менов. — Вас занесло сюди хорошим віт
ром». На зустрічі учасників круїзу з пред
ставниками англійської молоді, головне сло
во належало серу Гарольду Вільсону. 
Вийшовши у відставку, колишній прем’єр- 
міністр нині займає пост юлови комітету 
по втіленню в життя рішень Наради в Хель- 
єінкі. «Головне зусилля народів повинне 
бути спрямоване на зменшення небезпеки 
війни, --- підкреслив Г. Вільсон. — Від мо
лодого покоління, від вас залежить, як ви
глядатиме наша планета завтра...»

Гаропьда Вільсона слухали і Норман Лу
нає, і Ніна Темпел та Пауль Бредшоу, — це 
потім ми будемо розпитувати їх про те, 
чим вони живуть тут, у Лондоні. А поки що 
вони слухали Г. Вільсона і, певно, думали, 
ці серйозні юнаки і дівчина з проникливи
ми м’якими очима, що у них іще чимало 
«домашніх» справ.

На всю титульну сторінку газети «Че- 
пеидж» розверстано «шапки»: «Наш голос 
повинен лунати ще сильніше!», «Досить 
сердитих слів!», «Час діяти!» Молоді бри
танці, члени комуністичної ліги, вчаться 
відстоювати свої права, вони борються про
ти безробіття серед молоді, проти расової 
дискримінації, за соціальні свободи.

Норман Лукас, скарбник ліги, представляв 
англійський комсомол на XVII з'їзді ВЛКСМ.

Передаючи привіт усім радян
ським юнакам і дівчатам, він 
сказав:

— Зустріті між молоддю 
Англії і СРСР нечасті, та кожна 
з них допомагає зміцнювати 
зв’язки між нашими країнами, 
допомагає разом боротися за 
мир.

У юнаків і дісмат, яких ми 
зустріли в Національному теат
рі, чесні очі. Молоді комуністи 
твердо знають, чого хочуть на 
цій землі, а у таких людей дру
зі — на всій планеті! І ми по
тиснули їм правиці, вірячи, що 
вони залишаться вірними своїй 
високій меті на все життя.

М ОЛОДИМ комуністам Великобританії є з 
*"* кого брати приклад. Леонард Пото. На 
кожне радянське судно, яке приходить у 
Лондон, Леочард Поте ступає першим, і 
митні власті вже звикли до цього. Високий, 
з гордо піднятою головою чоловік усміхає
ться всім, хто йде йому назустріч, а коли 
він почне розповідати, ви відчуєте в собі 
щасливу гордість від того, що представляє
те тут Велику Країну. Він розповідатиме про 
себе і Радянський Союз. І сухі сторінки 
історії оживуть — пристрасні, неспокійні. 
«Коли я почув про революцію, я пішов у 
російське посольство Й ПОЕИКИ.дав звідти 
всіх царських посланників. «Тут сидітимуть 
більшовики!» — сказав я. Правда, спочатку 
посадили мене у ...в’язницю». Перший ра
дянський дипло/иат е Англії Литвинов до
бився звільнення Леонардо Пото. І ось мо
лодий англієць — водій машини радянсько
го посольства.

«Пам'ятаю, як ошелешила і вразила всіх 
англійських буржуа промоза Литвинова в 
парламенті. А\и їхали столицею, а лондон
ські таксисти казали мені: не їдь так швид
ко, щоб ми могли поаплодувати містеру 
Литвинову». '

Слухачів стає більше, і Леопард Лото всім 
тепло усміхається: «Ви знаєте. Радянський Союз. 
’Лоскіт — не мій другий дім. Уперше я побувай 
в СРСР И)19 року. Що мені запам’яталося — так 
це безліч голодних дітей, вопи простягали руки, 
просили.. Безліч голодних дітей...»

.4. Лото хвилину стоїть у тихій задумі.
«<)' Тепер Ліосква гарна, щаслива. ‘І бував що

року у вашій країні, працюючи в компанії «Соют- 
пафтоскспорт». Я щасливий, коли приїжджаю до 
вас».

І міі відчувати це його щастя. А він розповідав. 
Як лікувався в кримському санаторії. Як 1936 року 
повів вулицями Лондона перший радянський ЗІС. 
Перелічував, з ким б,в знайомий за своє довге 
життя. Професор Павлов. Громов. Тухичевський. 
Кіров, Куйбишев... Показував першу фотографію 
Леніна.

Людині вготовано на довгому шляху ба
гато зустрічей, знайомств. Зустріч з англій
ським комуністом Леонардо По го — одна з 
тих, які не забуваються.

* • *
Яка ти різна, Англіє! Навіть власні твої 

жителі, які штовхаються у великих похмурих 
містах і заробляють собі на життя о містеч
ках і селах, не завжди розуміють тебе, 
вже там. розгледіти тебе ти//часовсму 
ристові!..

ґ" .............

У ДНІПРОПЕТРОВ
СЬКОМУ вндав- 

ництві «Промінь» ви
йшов з друку варнс-пу- 
■іішшк про державне 
мисливське іосподар- 
ство «Голоче». Пого ав
тор — директор нього 
господарства В. С. /Кн- 
вотовський — у доступ
ній формі розповідає 
читачам про тваринний 
світ, численні представ
ники якого мешкають в 
угіддях Голов а н і вськ и х 
лісів. ■ робить цікавий 
екскурс у їхнє минуле. 
Підготовлений у 
ратурному запи
сі кіровоград
ського краєзнав
ця В. С. Крама
ренка. путівник 
веде читача по 
тутешніх лісових 
урочищах.

Всі повоєнні 
роки автор нари- 
су-путівнпка від
дав благородній 
справі — охоро
ні та примно
женню лісових 
багатств. Віктор 
Савстійович не-' 
мов веде чи
тача крізь лісові уро
чища, приковує увагу 
до повадок диких зві
рів і птахів, ділиться 
своїми цікавими, бага
торічними спостережеи- 

4 ними за їхнім життям.
З особливим інтере

сом знайомимось ми з 
розповіддю про паймо- 
гут піших мешканців 
голованівськнх урочищ 
— лосів-велстшв, стадо 
яких тут ниві переви
щує півтораста голів. 
Так само багато ціка
вого іі повчального 
можіга взнати з розді
лів. у яких мова Гіде 
про граціозних козуль, 
лісових і кам’яних ку
ниць, борсуків-«коло- 
ністів», зайпів-русаків, 
рудсхвостпх ЛИСИЦЬ, 
диких свиней, благо
родних оленів — пере
селенців з Криму.

літе-

Зроду-віку життя 
людини тісно переплі
тається з життям тва
рин, котрі займають 
важливе місце в нашій 
господарській і куль
турній діяльності, в ес
тетичному ії морально
му змісті нашого буття. 
За винятком шкідливих 
гризунів і комах, я та
кож деяких хижаків, 
звірі потребують по
стійної охорони, бо во
ни корисні для люди
ни. бо воли—невід’єм
ний складовий компо
нент довколишнього

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

знайомтесь:
«ГОЛОЧЕ»

середовища. Грунтую
чись на багаторічних 
спостереженнях і набу
тому досвіді, автор з 
незаперечною очевид
ністю доводить, що 
оберігати диких тварин 
і птахів треба навіть у 
тих випадках, коли де
які з них в окремі пе
ріоди року чи то па 
певній стадії свого роз
витку ії завдають пев
ної шкоди. Вчені вже 
давно довели, що абсо
лютно шкідливих, як і 
абсолютно диких звірів 
і ніахів у природі не
має. їхня оцінка зале
жить від певних умов, 
місць розселення, кіль
кості. виду. Підкріплені 
цікавими іі повчальни
ми прикладами, науко
ві висновки роблять 
варнс-лутівішк іще ко
риснішим V пізнаваль
ному відношенні.

Природолюби, особ
ливо юні натуралісти, 
знайдуть у книжці ба
гато цікавого й ро-х 
вчальчого з розділу, в 
якому йдеться про чис
ленних представників 
наших крилатих дру
зів — синіть. Сірих ча
пель, красевів лелек, 
снігурів, омелюх, кіль
частих горлиць, сірих 
куріпок та ін..

В. С. Живютовськмй 
веде предметну й заін
тересовану розмову 
про ефективність здійс
нюваних працівниками 

господарства біо- 
технічішх захо
дів, ставить ряд 
проблемних пи
тань, зв’язаних 
із збереженням 
і примноженням 
нашої фауни для 
прийдешніх по
колінь. Особливо 
суворо засуджує 
ПІП тих, 
вдається до 
дозволеного 
жаиького 
мислу, — 
коиьєрів. 1 

ча губителів природи з 
кожним роком меншає, 
воші все те завдають 
великих збитків нашим 
природним багатствам. 
Викорінювати браконь
єрство треба спільними 
зусиллями колективів 
мисливського товари
ства. працівників лісо
вої охорони з участю 
всієї громадськості Бо 
тільки розумне, науко
во обгрунтоване став
лення до фауни допо
може нам зберегти й 
примножити її багат
ства привабливу красу 
матері-природн, спілку
вання з 
творно 
кожного 
нам снаги, робить нас5 
здоровішими. благо
роднішими.

В. СТЕПАНОВ.
м. Кіровоград.

пе- 
хн- 

про- 
бра-

хо-

.якою благо- 
вгіливає на 
з нас. додае>.

J

{Продовження. Поч п газетах де ЗО грудня 
19.0 р . 4, 6 та 8 січня 1977 р ).
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На зустрічі в Національному театрі, 
центрі — г. ВІЛЬСОН.

(Далі буде).
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316050. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря ге відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи—2-45-36, відділу вім- 
ськово*патріотич>:ого виховання та спорту — 2-46-17.

БК 19015, ч. Індекс 61197,

ВІВТОРОК, II СІЧНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 

9.00 — Повніш. 9 10 — К. Т. 
Гімнастика. 9.3') — К. т. 
О. Островський. _ «Ліс». 
Фільм-вистпва. 15.00 
«Основи радянського за
конодавства». 15.25 — К. т. 
«Ми .знайомимося з при
родою*. 15.45—К. т. «Спів
дружність соціалістичних 
країн. Республіка Куба».
16.15 — «Школа «Світло
фора». (К-д). 17.00 — «Тє. 
лєшкол-з механізатора» 
17.30 — К. т. «Соціальний 
портрет колективу Київ
ського авіазаводу». Пере
дача 2. 18.00 — Новини.
18.)5 — К. т Концерт. 18.40
— К. т. «Соціалістичний 
спосіб життя і добробут 
народу*. 19.10 — Багато
серійний художній теле
фільм «Пригоди на Дале
кій півночі^ І серія. 21.00
— «Час». 21 30 — Кч 
«Для тс(>е співаю». Кон
церт вокально-інструмен
тального ансамбля Кіро
воградського Палацу куль
тури імені Жовтня. (К-д). 
22 00 — Телефільм. (К-д)
22.15 — Документальні 
Фільми. По закінченні — 
певини.

пувопі!:г диі’лстії залізнич
ників Веселухів зі станції 
1 іомічпл Одесько-Кншшіів- 
ської залізниці. (Кірово
град па Республіканське 
телебачення). 19.00 — Віс
ті 19.30 -- Романси П. І. 
Чяпковєького. 20 05 —
♦Старт». 20.45 — «На доб
раніч, літні». 21.00—«Чає». 
21.30 — -Про паш театр». 
22.45 — Повніш.

ТЕЛЕЕКРАН

т.

ДРУГА ПРОГРАМА. 
10.00 — Док. Фільм «Гой- 
горій Алексанянов і Лю
бов Орлова». 1109 — По- 
пінні. II 15 — ФілЬм-коН’ 
церт. 12.10 — сСузір'я». 
12.50—Худ.' Фільм «Чхай
те листів». 15.55 — «РУбс- 
жІ X п’ятирічки» 16 10 — 
Фестиваль кінофільмів. 
«Ленінський альбом». 16.39 
— «Любителям хорового 
співу». 17 00 — «Дітям прт 
звірят». 17.30 — «Подвиг» 
’ЗОН — Фільм балет «Со
бор Паризької богомате. 
Пі». 13 30 — «Так у нашо
му роду повелося» . Вша-

«МОЛОДОЙ КОММУНАР. - 
орган Киров»! радскою обкома 

ЛКСМУ, г, Кировоград, 
Газета печатается 

на украинском языке,

Друкарвя ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

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

СЕРЕДА, 12 СІЧНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 

9 03 — Новіти. 9 10 — К. т. 
Гімнастика. 9.30 — К. т. 
Мультфільм. 9 15 — К. т. 
Худ телефільм «ГІрнгодн 
ЯЛ Далекій ПІВНОЧІ». І се
рія. 11.95 К. т. «Клуб 
иінопоаорожей». 16.00 — 
«Трзриннинтву — ударний 
Фронт». 16.30 — Д<7 70-річ- 
чя з дня народження С. П. 
Корольова. «Творень зопя. 
них копабліа». 17.00— Для 
дітей. Фільм-копнерт 17.30
— К. т. «Соціальний порт
рет колективу Київського 
авіазаводу». Передача 3.
18 00 — «День па днем». 
<К-д). 18 15 — Док., теле
фільм «ПялеетнппІ». 19.15
— К т. Тираж «Спортло
то» 19 25 — К. т «Люди
на. Земля. Всесвіт*. 20.10

— К. г Художній теле
фільм «Пргфодн па Дале
кій півночі» 2 серія. 21 09
— «Час». 21.3-9 — «Май- 
сіра .мистецтв». Народний 
•••отпет СРСР М. Ульянов. 
По •’лкіичеііпі — повчїіи

ДРУГА ПРОГРАМА. 
И),І!’ — 1 ІПУКОПО-ПОПулярПг 
Фільми. 1] 00 — Повній). 
11.10 — «Жовтневий за
спи». Антологія револю
ційної т.п радянської пісні 
Випуск І ІІ.К) — Суспіль- 
стг.ознагство для учнів 10 
класу. 12.10 — 'більм-кон
церт 12.25 — «Славою
овіяні». Київський тричі 
орденоносний завод 'Арсе
нал» імені В. і Леніна. 
МІДІ ■ Док Фільми. 1-1.30
— ♦ По рідній країні» 15 00

Худ. фізьм «Діітипстпо 
Горького». 16<Г>— «Наука 
сьогодні». 17.1.5 — ..Щд. 
гукніться. сурмачі!» їмо
— Методичні поради вчи 
телям фізики 18.25 — Те- 
леплакаг «Цифри нашою 
зростання». 18 30 — Худ 
телефільм «Факір , 4 . т/’
19 00 — Вісті. 19 30 ~
«Поезія». 19 55 - «Зустріч 
З піснею». 20.25 - Фільм-

подорож • «Назустріч оке
ану». 20.45 — «На добра
ніч. діг:і!». 21.00 — «Час»« 
21.30 — «Сватання па Гон
чарівні? Телсвнстава. 22.50
— «Вечірня музична нош, 
та*. 23.— Новини.

ЧЕТВЕР, 13 СІ'ІЦЛ
ПЕРША ПРОГРАМА- 

9.00 — Новнпп. 9.10 — К. 
Гімнастика. 9.30 — К- .т* 
«Вічгукпіться. сурмачі» - 
10.15 - К т. Художні« те
лефільм -Пригоди на Дале
кій півночі». 2 серія.
— К. т «Наша біогря*|ня» 
Рік 1926-й*. 15.15 — «Золо
ті Зірки України». 15-30 
«Республіканська 
математична школа*. 16.0й
— К т. «Російська мова»« 
16 45 - • Концерт. 17./з
К. т «Соціальний портрет 
колективу Київського 
завоях'» Передача 4. ІЬдіі»
— «Людина і закон*- 
(К-д). іЗ.ЗО - К. т. 
пінський університет МІЛЬ
ЙОНІВ* 19.03 — К. Т. КОЛ-* 
ік'ііг ісласичпої музч|(|1- 
19 10 — К. г. «Деи’ята сту
дія». 20.10 — К. т. Худ- 
телефілі.м ♦Иригодії 
Далекій півночі*. серш- 
21 00 - «Час*. 21.30 ;*• 
«Театр відкриває завкЧ' 
(К-д) 22.40 — К. Т- ья*' 
кетбо.-і. Кубок свропеїп 
ськіїх чемпіонів.
«Маес-Ніле». Чоловік11- 11 ? 
закінченні — повніш-

ДРУГА ПРОГРАМ*' 
11.00 — Док. фільми. Іт- ’
— Д «Іцр.маїїоп. «Чапасв « 
І-” 30 —’ «Шахова Ш!<о.чя>- 
1G.W -- «Черемош»- 
журнал. І6.45 — 
розмова»-. І7.15 — сВесе-'1 
старти». 18.00 — -.Для блл 
га народу». 18.30 —
ука І жііїтя». 19.00 — ЄЯ*і 
ті. 19 39 - «Літер™'}
зустрічі». 20.10 — 
ГО.1СС1І» 20.45 — ТІЇ 
Раніч. ліги!*. 21.00-"11я$,
21 ЗО -■ «Екран молоД”’іО
22 30 — Концерт ма’1с, 
мистецтв. 23 00 — Но011"
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