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Дорогі товариші! У Центральному Комітеті КПРС з почуттям великою задово
лення сприйнято повідомлення про нову велику перемогу україисьн-п» землеробів — 
успішне виконання взятих соціалістичних зобов’язань по продажу цукрових буряків 
державі.

Активно включившись у всенародну боротьбу за підвищення ефективності вироб
ництва, наполегливо проводячи в дію внутрішні резерви і можливості, розвиваючи 
масовий рух за досягнення найвищих урожаїв, буряководи республіки досяглії чудо
вих результатів. Цього року державі продано 50 5 мільйона тонн цукрових буряків. 
Не хороший подарунок Батьківщині □ рік її славного ювілею.

Ваш успіх у цій дуже важливій галузі сільського господарства — результат ши
рокого впровадження у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних форм 
організації прані, цілеспрямованої організаторської і політичної роботи республікан
ської партійної організації, самовідданої, творчої праці всіх трудівників сільського 
господарства.

Гаряче й сердечно поздоровляю колгоспників, робітників радгоспів, механізаторів, 
спеціалістів і керівників господарств, сільськогосподарських і заготівельних органів, 
колективи цукрових- заводів, об’єднань «Сільгосптехніка», транспортних організацій, 
промислових підприємств і наукових установ, партійних, радянських, поофспілковпх 
і комсомольських працівників, усіх трудящих України, хто своєю натхненною працею 
забезпечив виконання високих соціалістичних зобов’язань.

Висловлюю впевненість, ніс трудящі Української РСР, спиваючись ня всезростаю- 
чу допомогу держави, використовуючи нагромаджений досвід, не пошкодують сил і 
оперіії для забезпечення дальшого, швидшого зростання виробництва продуктів 
Землеробства і гваринпицтпа, зроблять vcc, щоб примножити є вій вклад у зміцнення 
економічної могутності нашої Батьківщини.

Від усієї душі бажаю нових трудових звершень у боротьбі за влквнан ія завдань 
п’ятирічки, історичних рішень XXV з'їзду КПРС.

Л. БРЕЖНЄВ.

У ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТІ 
КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

ЦК Компартії України прийняв постанову «Про роботу партійних, радянських і гос
подарських органів республіки в зв’язку з листом Генерального секретаря ЦК КПРС. 
Голоси Президії Верховної Ради СРСР товариша Л. І. Брежнєва».

ювілейному РОКУ — УДАРНІЙ ФІНІШ’

f

У постанові відзначається, що Гене
ральний секретар ЦК КПРС. ГоїЮЕа Пре
зидії Верховної Ради СРСР товариш 
Л. І. Брежнєв у листі трудящим Україн
ської РСР високо оцінив досягнення 
праціг.чиків сільського господарства рес
публіки, які виконали соціалістичні зо
бов’язання ювілейного року по прода
жу цукрових буряків державі, і поставив 
завдання — спираючись на всєзростаю- 
чу допомогу держави, використовуючи 
нагромаджений досвід, добитися даль
шого більш швидкого зростання вироб
ництва продуктів землеробства і тварин
ництва.

Надаючи великого значення здійснен
ню завдань, поставлених товаришем 
Л. І. 'Брежнєвим, ЦК Компартії України 
зобов язав обкоми, міськкоми і райко
ми партії, первинні партійні організації 
організувати обговорення листа на збо
рах у трудових колективах колгоспів, 
радгоспів, цукрових і насінних заводів, 
науково-дослідних установ, на районних 
і обласних зборах активу. Підбити на них 
підсумки нинішнього року і взяти соціа
лістичні зобов’язання по збільшенню 
виробництва і закупок цукрових буряків 
V третьому році п'ятирічки.

Широко розгорнути соціалістичне 
змагання буряководіс, всс-мірно розвива
ти серед них рух за одержання найви
щої врожайності і високопродуктивне 
г-ииосистання машинно-тракторного пар
ку. Спрямувати зусилля механізаторів, 
усіх колгоспників і робітників радгоспів 
на забезпечення своєчасної і якісної під
готовки до вирощування високого вро
жаю цукрових буряків і виконання на
родногосподарського плану 1978 року і 
п ятирічки в цілому по заготівлях бу
рякової СИрОЕИНИ.

Міністерству сільського господарства 
УРСР, Міністерству радгоспів УРСР. Мі- 
і істерству харчової промисловості УРСР, 
^крсільгосптехніці, Південному відділен
ню БАСГНІЛ запропоновано розглянути 
на розширених колегіях практичні захо
ди, спрямовані на дальший розвиток бу
ряківництва, насамперед в областях, де 
допущено відставання, на агрономічне 
та інженерне забезпечення виконання 
соціалістичних зобов'язань 1978 року в 
кожному господарстві.

Головна увага, підкреслено в постано
ві, повинна бути зосереджена на ком
плектації ланок, організації навчання та 
підвищенні майстерності бурякеводів, 

поданні їм допо/логи в оволодінні пере
довим досвідом, на дальшому вдоскона
ленні організації і агротехніки вирощу
вання цукрових буряків, підвищенні їх 
цукристості; розширенні застосування 
прогресивної технології з мінімальними 
затратами ручної праці.

Необхідно добитися більш ефективно
го викооистання органічних і мінераль
них добрив, хімічних засобів захисту 
рослин, забезпечення господарств висо
коякісним насінням, своєчасного відван
таження його колгоспам і радгоспам, 
своєчасної і якісної підготовки техніки, 
значного поліпшення роботи госпо
дарств високоврожайної зони з тим, щоб 
повсюдно гарантувати одержання намі
ченого різня виробництва цукрових бу- 
□яків.

Укрпрофраді, республіканським комі
тетам профспілок працівників сільсько
го господарства і харчової промисло- 
сості рекомендовано посилити усагу до 
організації соціалістичного змагання б/- 
ряководів і працівників цукрових заво
дів, разом з міністерствами і відомства
ми, керівниками об'єднань цукрової 
промисловості, колгоспів і радгоспів ши- 
ооко застосовувати заходи морального 
і матеоіального сти/лулювання вирощу
вання високих урожаїз цукрових буря
ків, підвищення їх якості, збільшення 
виробітку цукру; разом з оадянськими 
і господарськими органами повсякденно 
займатися поліпшенням виробничих і 
культуоно-побутових у/лсв трудящих.

ЦК ЛКСМ України запропоновано ак
тивізувати роботу комсомольських орга
нізацій по розгортанню соціалістичного 
змагання серед молодих буояководів, 
наполегливо добиватися, щоб комсо
мольсько-молодіжні ланки широко за
стосовували досягнення науки і передо
вої практики, виступали ініціатооами 
впровадження машинної технології ви
рощування цукрових буряків. ПодоВаїи 
систематичну допомогу комсомольським 
організаціям у проведенні роботи по 
широкому залученню молоді до мзхані- 
затооськлго всеобучу.

Редакціям газет і журналів, телебачен
ня і радіомовлення доручено система
тично висвітлювати хід підготовки до 
вирощування цукрових буряків у наступ
ному році, широке пропагувати досяг
нення і методи роботи передовиків і 
новаторів виробництва.

У ХЛЕборобІВ 
немає канікул

Хоч і напруженим, зате 
радісним бус нинішній рік 
для молодих хліборобів 
Долинсьного району, а 
надто для тих, кому дору
чено було збирати щс-Дг 
рий урожай. На бурякових 
плантаціях перемогу в 
соціалістичному змаганні 
здобув комсомольсько- 
молодіжний екіпаж з кол
госпу «Дружба», очолю
ваний Василем Григором. 
На його рахунку — 1940 
тонн солодких коренів, на
копаних з 81 гектара. Ли
ше на 90 тонн менше цук
ристих зібрав екіпаж Ве- 
силя Курлова з цього ж 
господарства. А третє міс
це — за екіпажем Василя 
Чоботаренка з колгоспу 
«Родина».

Серед кукурудзівників 
відзначився Олексій Шка- 
рупа з колгоспу імені Ле
ніна. Його ужинок — 6385 
центнерів качанистої.
Друге й трете місця діста
лися Олександрові Смета
ні та Володимирові Рома
нівну з колгоспу «Ро
дина».

Даано завершилися пе- 
льеві роботи, вже й пер
ший легкий сніг притру
сив землю. Та немає в 
хліборобів канікул. Нині 
бони наполегливо готую
ться до боротьби за щед
рий врожай третього со
ку десятої п’ятирічки. В 
усіх господарствах району 
прискореними темпами 
йде ремонт тракторів, 
комбайнів, інших сільсько
господарських машин та 
грунтообробних знарядь. 
Комсомольці і молодь оа- 
йону поставили собі за 
мету, як і знам янчани, за
кінчити ремонт закріпле
ної за ними техніки до 25 
грудня, напередодні 60- 
річчя встановлення Радян
ської влади на Україні.

В. ВАЛАНТИР, 
завідуючий відділом 
комсомольських ор
ганізацій Долинсько- 
го райкому комсо
молу.

П'ятитисячний 
рубіж подолано

Кілька років тому, на 
початку трудової діяль-

Репортаж

ГРАНІТІ І МІДІ...
З грудня по вулиці 50-річчя Жовтня 

ранок рсзкриливсь тугими пегетнищами 
прапорів союзних республік. Сотні кірс- 
Еоградців зібрались на просторому май
дані, що вигнувсь асфальтовим півко
лом напроти еисотних новобудов нашо
го міста.

Урочисті і зосереджені обличчя. Міліцей
ська спяткоиа форма. Живий вогонь осінніх 
квітів. Завмирають у ріпних шеренгах молоді 
і вже посивілі охоронці громадського право
порядку. Під мажорні акорди духового оо- 
несгру повільно спадає біле покривало, і з-під 
нього, ніби з-під набіглої хвилі, стрімко ви
хоплюється високий гранітний постамент, 
який вінчають супові і мужні лиця бійців, на
роджених революцією. Бульонпівкп і форме
ний міліцейський кашкет. Пильний і прочп.1- 
ливиЛ погляд з-під круто заламленнх брів. 
Міцно стиснуті уста.

Так, саме такими, сміливими і незлам
ними у своїй правоті, відтворили їх кі
ровоградські художники, автори пам’ят
ного Знака солдатам правопорядку Вік
тор Френченсо і Віктор Самойленио. 
Афхітєктор — Анатолій Губенчо.

Пам'ятний Знак виконаний в строгій і 
динамічній композиції. Мідь і рожевий 
граніт. На блискучому чорному гобро ко
роткий напис: «Гідним синам Батьківщи
ни — солдатам правопорядку...».

На мітингу секретар обкому Компар
тії України В. К. Дримченко сказав, що 
наша міліція вже на другий день Ра
дянської влади стала на незламну варту 
завоювань Великого Жовтня. У своєму 
слові Володимир Климович підкреслив 
той факт, що відкриття пам’ятного Зна
ка відбулося в знаменний рік 60-річчя 
Великого Жовтня і прийняття. нової 
Конституції СРСР. Ці знаменні події 
стали світлим стимулом для кіровоград- 
ців у трудових і ударних будьях друго
го року десятої п'ятирічки.

Про славний шлях радянської міліції, 
і” кращих представників, про бойоаі за
гони народних дружинників говорили у 
своїх виступах електрозварник «Укр- 
еільгосптехніки», кавалер ордена Тру
дового Червоного Прапора, народний 
дружинник В. Шаповалов, начальник об
ласного управління внутрішніх справ, 
генерал-майор М. М. Шавша, голова 
бюро секції ветеранів УВС І. М. Чуєнко, 
командир оперативного комсомольсько
го загону дружинників Ю. Куліш.

Піднесено зв>чать Гімни Радянського Сомх.у 
I УРС.Р. Мітинг закінчено. До пам’ятною Зна
на довгими вервечками простують учні, ро
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ності, Галина Бі позер 1 
мріяти не могла, що ко
лись стане врівень з пере
довиками, наздоганятиме 
в змаганні визнаних ліде
рів — Марію Антонівну 
Монашу, кавалера ордена 
Леніна Ольгу Степанівну 
Сабій, що дружний колек
тив їхньої ферми за рік 
одержуватиме на корову 
в середньому по 4500 і 
більше кілограмів молена. ‘

Нині ж це стало дійсніс
тю. За 11 місяців ювілей
ного року, в широко роз
горнутому трудово/лу су
перництві тваринники до
вели продуктивність кож
ної корови більш як до 
4600 кілограмів. А Мена
ша, Сабій те Білезєр 
одержали по 5000 кілогра
мів молока.

Всі три доярки ще до 
60-річчя Жовтня винен,али 
свої річні соціалістичні 
зобов’язання, і зараз го
тують гідний трудовий да
рунок 60-річчю встанов
лення Радянської влади 
на Україні.

В- БАУЛ, 
секретар парткому. ие.ч- 
госпу «Зоря комуніз
му» Нп воа рх ангель
ського району.

бітники. студенти і. безумовно ж. рніпвапії 
торжества, працівники міліції. Цього ділі на
ше місто збагатились иіс однією духовною 
пам'яткою, яка назавше вяишетьео в с ерію 
обласної о центру.

На відкритті пам'ятного Знана були 
присутні представники партійних і ра* 
дянських організацій.

В. ГОНЧАРЕНКО. ;
На фото: урочисте відкритіч пам’ятного 

Знана.
♦оте В: МОВНА*А<,
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НА ПОЧАТКУ 1975 року в 
нашому районі налічувало

ся близько 350 механізаторів 
комсомольського віку. Вони 
становили незначний процент 
від загальної кількості пра
цюючих. А тим часом дбайли
вих хліборобських рук дуже 
невистачало в господарствах. 
Це всерйоз занепокоїло рай
ком комсомолу, змусило шука
ти шляхів до ефективнішої, ці
леспрямованішої роботи по за
лученню колгоспної молоді до 
здобуття сільськогосподар
ських професій.

Винесли це питання на роз
гляд пленуму, адже про поліп
шення роботи комсомольських 
організацій по вихованню гід
ної зміни робітничого класу і 
колгоспного селянства багато 
говооилося на XVII з’їзді 
ВЛКСМ.

Отож з усією принциповістю, 
* дусі критики і самокритики 
Говорили тоді на пленумі про 
наболіле питання. Первинним 
комсомольським організаціям 
((зокрема колгоспів «Червоний 
Прапор», «Прогрес», радгоспу 
пШарізський», кінзаводу) було 
рекомендовано взяти курс на 
створення комсомольсько-мо
лодіжних колективів як шкіл 
Трудового загартування.

При райкомі був створений штаб 
по залученню молоді до оволодіння 
Нільськими технічними спеціальиос- 
г’гіми, куди ввійшли спеціалісти ра- 
.іонного управління сільського гос
подарства, об’єднання сСільгосп-

-------------------  9>Молодий комунара

Ти на землі — господар

ХТО ЗАВТРА 
ВИЙДЕ В ПОЛЕ

техніки», секретарі комсомольських 
організацій, представники проф
техучилищ. Штаб поставив собі за 
мсту: не тільки контролювати пра- 
гпльннй відбір кадрів па місцях, а 
й подавати комітетам комсомолу 
практичну допомогу в усіх питан
нях. Л то ж ніде правди діти: за
кінчує юнак чи дівчина училище 
або курси, приходить у тракторну 
бригаду, а там, замість того, щоб 
підтримати молоду людину, допо
могти акліматизуватися в колекти
ві, посилають її на другорядні ро
боти або працювати посадять на та
ку машину, яку давно вя.е годило
ся б списати. Юнакові простіше. 
Чи працював чи ні — через кілька 
місяців до армії йти. А дівчата 
швидко розчаровуються, знаходять 
роботу іншу. Отже, дарма витраче
но державні кошти на їх навчання, 
дарма сподівалися на поповнення 
механізаторської сім’ї.

Мова йшла про найважливі
ше в закріпленні молодих кад
рів: треба їх зацікавлювати 
буквально з перших днів ро
боти.

Молодим трактористам ста
ли більше доручати або ж но

ву техніку, або ту, яка щойно 
надійшла з капітального ре
монту. Тож тепер у тракторних 
бригадах колгоспів та радгос
пів району ведуть боротьбу за 
врожай, транспортують на фер
ми корми та виконують інші 
сільськогосподарські роботи 
майже 500 юнаків і дівчат, 345 
з них — члени ВЛКСМ.

А нещодавно, у день 60-річ- 
чя Великого Жовтня, у святко
вій колоні рухалися вулицями 
Олександрії 17 (і майже всі но
ві) тракторів, за кермом яких 
сиділи засмаглі на сонці, обці
ловані вітрами, горді за свою 
хліборобську професію діача- 
та-степовички — ангелінки на
ших днів, гордість комсомоль
ської організації району.

Лише за перші два роки де
сятої п’ятирічки на курсах у 
районному об’єднанні і відді
леннях «Сільгосптехніки» під-

---------- - в грудня І&77 року
готовлено 155 трактористів-ма- 
шиністів, у школах району — 
200, 48 з яких після випускних 
екзаменів пішли в тракторні 
бригади. Колективи бригад по
повнилися також випускниками 
профтехучилищ.

Тепер у районі створено і діють 
два комсомольсько-молодіжні ко
лективи тракторних бригад, 19 ком
сомольсько-молодіжних лайок по 
нирощуванню цукрових буряків та 
кукурудзи.

І в нинішньому навчальному ропі 
райком комсомолу вндав~ путівки 
на навчання більш як 50 комсо
мольцям. Вони здобуватимуть ме
ханізаторський фах у профтехучи
лищах, на тримісячних курсах. 
Крім того, у чотирьох середніх 
школах старшокласники теж здобу
вають професію тракториста.

Особлива увага в районі 
приділяється підвищенню 

професійної майстерності ме
ханізаторських кадрів. В осін
ньо-зимовий період в усіх гос
подарствах діють спеціальні 
школи, де підвищують клас
ність усі молоді механізатори, 
а контролюють якість прове
дення занять комітети комсо
молу. І там, де по-справжньо
му про це дбають, наслідки 
чудові. Так, у комсомольсько- 
молодіжному колективі першої 
тракторної бригади колгоспу 
імені Калініна (бригадир Віктор 
Галушка) з 68 хліборобів 25 ма
ють посвідчення механізатора 
першого класу, ЗО — другого. 
Лише цього року підвищили 
свою класність 28 чоловік. Се

ред них — комсомольці Дмит
ро Бородавка, Віктор Полта» 
вець, Віктор Легкошерст та ін
ші. Щопонеділка тут — занят
тя, які проводять головні спе
ціалісти колгоспу П. А. Сніж- 
ко, Т. П. Костенко, Г. А. Соло
нина.

Проте не все у нас і гладко« 
Є чимало ще недоробленого у 
цій справі, є невикористані ре
зерви. Так, у районі й нині не 
вистачає 250-—2/0 механізато
рів. Частково бригади попов
няться за рахунок юнаків, що 
восени повернулися з армії. Та 
цього, звичайно, мало.

Не домоглися ми, щоб і в 
колгоспі «Росія» піклувалися 
про молодих механізаторів, 
щоб правління сприяло їх за
кріпленню, ще часто-густо в 
профтехучилищах і радгоспі- 
технікумі комітети комсомолу 
випускають з поля зору й та
кий важливий фактор, як якість 
знань учнів. А сьогоднішній 
учень-трійочник — це посеред
ній спеціаліст завтра.

Отже, є над чим працювати 
комсомольській організації 
району. Ще є і будуть резер
ви — підростаюче покоління. 
Працювати з ним маємо що
дня: у класі, в майстерні, на 
полі.

М. ШВИДАНЕНКО, 
перший секретар Олек
сандрійського райкому 
комсомолу.

ШКІЛЬНІ новини

РАПОРТУЄМО І ЗОБОВ’ЯЗУЄМОСЬ
На початку року в багатьох школах 

області піонери і комсомольці зобов’яза
лися з домашніх умовах вирощувати і 
здавати державі кролів. Учні нашої шко
ли, дізнавшись про це, теж вирішили не 
відставати від усіх. ІІа засіданні ради 
дружини та па комсомольських зборах 
ми обговорили це питання і постановили, 
що виростимо вдома і здамо 200 кролів.

Майже рік доглядали ми пухнастих 
звірів. І ось тепер доповідаємо: за цей 
час піонери і комсомольці виростили і 

Стаття 40 Основного Закону нашого життя гарантує радянським людям право на вільну і 
творчу працю. Як вона реалізується, можна прослідкувати па прикладі членів комсомольсі.ко- 
Ьіолс-діжііої бригади механічного цеху О.тександрійсского електромеханічного заподу імені XXV 
з’їзду КПРС (на знімку зліва направо): Валентині' ДРОБОТ, Лариси СТРИЖАК, Тетяни ШУЛЬ
ГИ та Людмили МбСКОЕ'ЧЕНКО. Дівчатам сподобалась спеціальність свердлувальниці друко
ваних мат, а тому й опановували ьоии її з великим бажанням. Швидко здали на розряд, а нині 
випускають продукцію високої якості, щозміни перевиконують свої норми.

здали державі 526 кролів загальною ва
гою 1726 кілограмів. Наступного року 
ми зобов’язуємося виростити-понад 700 
кролів. Окрім цього, ми вирішили також 
■значно розширити нашу шкільну кроле
ферму.

„ С. БУТМАНАС, 
секретар комсомольської організації,

Н. НАЛИВАЙСЬКА, 
голова ради дружини Коритньо-За- 
бузької восьмирічної школи Віль- 
шанського району.

Фото Л. ДОНЧЕНКА.
м. Олександрія.

ф Звіти і вибори

УРОКОМ НЕ СТАЛА
З КОМСОМОЛЬСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Е АГАТОЧИСЕЛЬНИЙ загін «Комсомоль- 
ського прожектора» Маловисків- 

ського району налічує 193 штаби і пости 
«КГІ». Тож, мабуть, не викликає сумніву 
те, що звітно-виборна комсомольська 
конференція повинна була дати глибо
кий, конкретний аналіз діяпьності ком
сомольських дозорців. Адже ці два ро
ки відзначалися небувалою напругою 
трудових буднів, широким колом акту
альних проблем, _ які стосуються всіх 
аспектів життя юнаків і дівчат.

У звітній доповіді райкому ЛКСМУ, з 
якою виступив перший секретар Олек
сандр Мзртинюк, про роботу «прожек
тористів» говорилося не так уже й бага
то. Кілька слів про кращі штаби й пости 
«КП» Маловисківського заводу сухого 
молока, колгоспу імені Свердлова. Кіль
ка слів про те, що знизили активність 
комсомольські дозорці цукрокомбінату, 
колгоспів «Родина», імені Ватутіна, Хме- 
лівсьиого відділення «Сільгосптехніки», 
міжколгоспбуду та транспортної конто
ри. Власне, це був навіть не короткий 
аналіз, а перелік «сильних» і «слабких» 
штабів «Комсомольського прожектора» 
первинних організацій.

Тому делегати конференції з повним 
правом жадали почути щось конкретне 
у звіті районного штабу «Комсомоль
ського прожектора», який довгий час 
очолював другий секретар РК ЛКСМУ 
Костянтин Умрихін. Та жаль... — Зде
більшого наголошувалось на завданнях 
комсомольських дозорців у розв’язанні 
проблем виробництва, вихозаиня моло-

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ

ба-

ді. Хто кращий? Штаби й пости «КП», 
райоб’єднання «Сільгосптехніка», кол
госпів імені Свердлова, імені Щорса. 
Там провели рейди-перевірки якості ре
монту сільськогосподарської техніки до 
весняно-польових робіт. В колгоспах 
«Перше травня», імені Щорса, імені 
Свердлова перевірили готовність зби
ральної техніки до жнив. У звіті вказу
валось: «прожектористи» колгоспу імені 
Батутіна, міжколгоспбуду і транспорт
ної’ контори навіть не планують свою 
роботу. І останнє, що стосується «аналі
зу». Районний штаб «Комсомольського 
прожектора» планував прозодити семі
нари ватажків комсомольських дозорців. 
Крім того, що вони відбувалися, м’яко 
кажучи, нерегулярно, явка на них 
жала бути кращою.

Зрозуміло, на таких нечисленних 
мінарах неможливо було розглянути всі 
питання діяльності «Комсомольського 
прожектора». То, може, взагалі не існує 
ніяких проблем, коли районний штаб не 
виніс їх на розгляд широкого загалу?

Згадаємо хоча б цьогорічні жнива. В 
колгоспі імені Ульянова працював зби
рально-транспортний загін. І не було 
чим похвалитися комбайнерам Миколі 
Карманному, Леонідові Кушнієнку, трак
тористові Володимирові Шостаку, шофе
рові Олександрові Ільченку, бо мали во
ни найнижчий у районі виробіток на ком
байн. А трапилося це з причин неякіс
ної підготовки техніки. Тут би й втрути
тися штабові «КП», очолюваному Гали
ною Воронко, перевірити перед почат- 

се-

ком жнив ремонт комбайнів. Де тамі 
Навіть на період збирання у колгоспі, 
де секретарем комітету комсомолу го
ловний інженер господарства Володимир 
Горовий, не створили постів «Комсо
мольського прожектора». Чому ж тоді 
не порушувати трудову дисципліну ком
сомольцеві Леоніду Жижняку, коли він 
твердо знав: дозорці на це не відреагу- 
ють, бо «КП» існує тільки формально, 
ка папері.

На конференції згадували штаб «Ком
сомольського прожектора» міжколгосп
буду. Згадували так, кількома словами. 
Мовляв, погано працює, відсутнє будь- 
яке планування. Мовчали «прожекторис
ти», бачачи, що зриваються всі графіки 
будівництва тваринницького комплексу 
в колгоспі «Пам’ять Леніна». Мозчали, 
спостерігаючи, як різко падає трудова 
дисципліна.

У колгоспі імені Ватутіна знизився се
редньодобовий надій на корову. При
чина? На це питання мали б відповісти 
комсомольські дозорці. Але...

Чи не приклад такої бездіяльності по
дав сам районний штаб «Комсомоль
ського прожектора». Жнива вже досяг- 
ли своєї кульмінації, а він не мав кон
кретного плану на час збиральної кам
панії. Потім, правда, провели два рейди.

Відбулася
тридцята звітно-вибор

на комсомольська кон
ференція в Новомиргоро- 
ді. В обговоренні допові
ді, з якою виступив пер
ший секретар райкому 
комсомолу А. Скляренко, 
взяли участь голова кол
госпу імені Чапаєва О.Смі- 
лянець, доярка колгоспу 
«Прогрес» О. Шевченко, 
секретар комсомольської 
організації колгоспу імені 

І треба сказати, хороші рейди. Мате
ріали їх були надруковані в районній 
газеті «Будівник комунізму».

Виникає питання: чи не шкода райко- 
мівцям того втраченого місяця? Адже за 
цей час можна було б зробити чимало 
корисного.

Ні, все ж заслуговувала розмова про 
«Комсомольський прожектор» на від
вертість і конкретність. Новообраним 
начальникам штабів «КП» просто необ
хідно знати про досвід і недоліки в ро
боті своїх попередників. Конференція 
мала стати для них хорошим уроком. 
Але не стале...

« • ■»
У конференції взяли участь секретар 

обкому Компартії України Ф. П. Дзядух 
і перший секретар Маловисківського 
райкому Компартії України В. В. Гуля. У 
роботі конференції взяла участь секре
тар обкому комсомолу Л. Перевозник.

Першим секретарем Маловисківського 
райкому ЛКСМУ обрано Мартинюка 
Олександра Васильовича, другим — Ми
хайлова Анатолія Івановича, секрета
рем — завідуючим відділом шкільної 
молоді — Полуляха Василя Володими
ровича.

А. РОМАНЮК,
спецкор «Молодого комунара».

л«

Ілліча Л, 
агроном колгоспу «Жов
тень» В. Вовк, секретар 
комсомольської органі
зації плодоконсервного 
заводу О. Панасенко, ме
ханік колгоспу імені Мічу- 
ріна В. Шершень, газо
електрозварник Капітанів- 
ського цукрокомбінату 
В. Тимошевський та інші.

У роботі конференції 
взяли участь і виступили 
на ній перший секретар Тимофіївку.

Слободянин, райкому Компартії Ук
раїни М. І. Грабовий, заві
дуючий відділом обкому 
комссімолу В. Манухін.

Першим секретарем Но- 
вомиргородського райко
му комсомолу обрано 
Скляренка Андрія Петро
вича, другим — Кулинича 
Станіслава Васильовича, 
секретарем — завідуючою 
відділом шкільної моло
ді — Дмитренко Тетяну



---- в грудня 1977 рожу__________

РОДИЧЕМ космічного Цаиі/3 
простору є морок та СЛуЖИТЬ ЛЮДИНІ

безмовство, в якому жи
вуть сліпоглухонімі. Одна
че ще вчора космос зда-

»МОЛОДИЙ КОМун&р11*

рвався доступнішим за‘їх- ІГЖ /> і Й В І1/Й І >4
♦мій гяіт 1 >1 1 1ній світ, наповнений тіль

ки дотиками, запахами, 
вібраціями, температурни
ми відчуттями: тоді як де
сятки космонавтів побува
ли за межами земного 
притягання, лише два чо
ловіка зуміли пробитися в 
склеп сліпоглухонімоти і 
запалити факел повноцін-1 
ного інтелектуального жит
тя —- американка Анна 
Саллівен і радянський пе
дагог Іван Соколянський. 
їхні вихованки Елен Кел
лер і Ольга Скороходова 
сприймалися як фено
мени.
Два тріумфи, два різних 
підходи до розв’язання

Чотири дипломи, видані цього року психологіч
ним факультетом Московського державного універ
ситету, можна назвати унікальними історичними до
кументами. їхні володарі Сергій Сироткін, Олек
сандр Суворов, Юрій Лернер і Наталя Корнєєва — 
перші у світі сліпоглухонімі, котрі здобули вищу 
освіту нарівні з нормальними студентами.

Про те, як було досягнуто цього успіху, розпові
дається в публікованій нижче статті ).

& сшор.

СІ10РТИВНІ 
підсумки 
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проблеми. Який із них зробить тифпосурдопедагогі- 
ку сильнішою? Сьогодні ми дістали відповідь на це 
запитання. Розвиваючи ідеї Соколянського, його 
учень Олександр Мещеряков не тільки повторив 
експеримент учителя, а й відтворив його чотири 
рази.

— Розв язання проблеми сліпоглухоти має коло- 
стльне моральне, заге.льнопсихологічне і філософ
ське значення, — коментує це наукове досягнення 
дійсний член Академії педагогічних наук СРСР про
фесор Олексій Леонтьев. — Я не гозорю вже про те, 

робота Соколянського і Мещерякова містить у 
собі найговчальніші факти і для лінгвіста, який ла
має гої.ову над зв язком мови, мовлення і мислення, 
і для гедагога, який шукає шляху комплексного вихо
вання. Особливість її в тому, що вона провадилася в 
умснах, які роблять зримими і до того ж розтягну
тими в часі наче з допомогою уповільненої кіно
зйомки вузлової події становлення людської свідо
мості.

...Що б не казали вчені, простих смертних вражає 
насамперед «живий результат»: чотири гармонійно 

і розвинуті особи. Якою величиною виміряти їхній 
шгях від безпредметного хаосу до вершин людської 
кутьтури?

< Коли я був зовсім маленьким, то думав, що 
люди, як і птахи, літають. Ось стоїть людина по
руч мене. За хвилину простягнеш руку, а її, лю
дини, нема, буцімто вона вже в повітрі».

Сергій СИРОТКІН.
Сліпоглухонімий малюк замурований у собі. Що- 

ренку, розплющуючи очі, він не відчуває грані між 
І сном і явою. Для нього не існує навіть мати. І в три 
І реки і в 13 літ без спеціального виховання він не на- I вчиться й ходити. За загальними законами фізичного 
І розвитку ростиме істота, анатомічно до на: подібна. 
І ^Ье більше нічого людського ви в ній не знайдете. І Мі мислення, ні найпростішої цілеспрямованої діяль- 
I кості. І це при здоровому мозку, з якому 15 мільяр- I діє життєздатних клітин, як і у Ейнштейна, Гете, Спіно- 
I зи... Як зав’язати контакт із такою дитиною? Яким І шляхом еести її від примітивних органічних відчувань 
І де думки?

«Як часто я прислухаюся до того, що відбуває
ться у мене з голові, намагаюся простежити за- I роджений думки, зрозуміти, звідки і як вона по
являється, як це мозок без мене думає!..»

З листа дев’ятикласниці Наталі КОРНЄЄВОЇ.
І Світ сліпоглухонімого перестане бути мертвою 
І пустелею, якщо в нього проникне людина. Наш пер- I ший діалог зі створінням, що не бачить і не чує нас, І можливий лише мовою предметів: ложка, рушник, 
І стілець, подушка — ось такий алфавіт. Мсва .не по- I чикає, а ЕІнчає розвиток в умовах сліпоглухонімоти— 
І в цьому була суть розбіжності Соколянського і Ме- 
I щєрякова з їхніми зарубіжними колегами. Для того, 
І щоб людина без слуху і зору свідомо користувалася 

мовою, зв’язуючи слова з реально існуючими реча
ми, треба спочатку «втілити» в її внутрішній світ ці 
речі і добитися, щоб вона сприймала предмети аде
кватно їхньому значенню в системі людської куль
тури.І -^.Найчастіше це відбувається так. У великій сильній 

І руці педагога в’яло-безвольна рука дитини, в яку, 
І РУКУ> укладено ложку. Ця подвійна загальна рука І підносить їжу до губ дитини. Але підносить навмис- 
I но повільно — така воля дорослого. А дитина хоче 
І ісіи. І ось, завжди байдужа, вона раптом напружує 
І сеою рученьку, бажаючи притягти до себе ложку І якомога швидше. Ось вона, перша, найважливіша пе- 
I ремога! її чекають не дні, не тижні, а багато, багато 
І місяців!..І На думку Мещерякова, дитина, яка визнала місце 
І ложки між свої/л ротом і їжею, наполовину подолала І сліпоту. За першим вузликом специфічно людського І зв’язку із середовищем'обов’язково зав’язуються но- 
I 8і. Головне — вселити першу частинку розуму, далі І еже піде нагромадження. Пристосовуючи до себе ти- 
I сячі предметів побуту, дитина «захоплює» матеріалі- 
I зсвану в них вікову мудрість людства і освоює зели- I ис-зний пласт людської культури. На цьому рівні у неї 
І виникає зародок волі, інтелекту, потягу до знання.

Ставши господарем над світом речей, дитина обо- 
I в язково почне шукати її назви. Підняти її на даль- 
I ший ступінь — назчити мови жестів — уже не кош- I тУс особливих зусиль. Коли жести вичерпають себе, 
І настане час слова. І тоді з нею заговорять Пушкін, 
І І'-'експір, Руссо...
І «Одного разу, підходячії до інституту, я помітив
І біля під’їзду Юру Лернера. Як з псувалося, він 

очікував мене.
•— Олександре Івановичу, чи може людина в 

моєму становищі бути щасливою? — перше, що 
він сказав мені.

Я відчув себе збентеже
ним. І щоб якось впити із 
становища, спитав:

— А ти сам як гадаєш?
Ного відповідь вразила 

мене:
— Гадаю, що я цілком 

щасливий. Нещастя — коли 
щось маєш і втрачаєш. Ме
ні втрачати нічого. Навпа
ки, я щодня щось придба- 
ваю».

Зі спогадів 0. І. МЕ
ЩЕРЯКОВА про сво
їх вихованців.

1963 року в підмосковно
му місті Загорську відкрив
ся спеціалізований на
вчальний заклад для сліпо
глухих дітей. Методика Со- 
нолянського — Мещеряко
ва витримала тут випробу
вання масовою практи
кою. На сьогодні 20 юна
ків і дівчат, які були прире

чені на нескінченну самотність, виведено на дорогу 
самостійного трудового життя. Звідси й вийшла гідна 
подиву четвірка — Сироткін, Суворов, Лернер, Кор
нєєва.

_ Студенти, які осягають науку руками, — такого ще 
не було. Невтомність їхніх пальців — які питають, 
сперечаються, читають, міркують, — не має порів
няння. Олександр Мещеряков не просто вивів їх із 
безжиттєвого грунту, він наділив цих дітей надзви
чайною упертістю у спорі із сліпоглухотою.

Кожний навчальний предмет викликає у них дослід
ницький інтерес. Вони чутливо вловлюють усе те, що 

. актуальне в тій чи іншій галузі науки. До всіх диску
сійних проблем у них своє ставлення. Ще коли юна- 

- ки і дівчина вчилися на четвертому курсі, академік 
Боніфатій Кедров сказав про них:

— Рівень їхнього наукового мислення вже тепер 
настільки високий і професійний, що ми зобов’язані 
зробити есє від нас залежне, щоб усі четверо були 
З часом єключені у велику науку.

«А хто вам сказав, що ми нічого не бачимо і не 
чуємо? Ми бачимо і чуємо очима і вухами всіх на
ших друзів, усіх людей, усього роду людського...»

Олександр СУВОРОВ,

•) Коротке повідомлення на що тему було опубліковано 
у гісшіку «По Советскому Союзу» № 150 за 3 серпня 1977 
року.

Коли вони вчилися на V курсі, не стало того, кому 
еони були зобов’язані другим народженням, — 
Олександра Мещерякова. Але він не залишив їх са- 
мотніми. З перших днів студентського навчання чет
вірку оточили різні люди, які постійно питали себе: 
чим я /ложу допомогти! Спільними зусиллями було 
розв’язано найважчу проблему; форму навчання.

Дуже скоро стало ясно, що ходити на заняття на
рівні з усіма сліпоглухі студенти не можуть: секре
тарі, що супроводили їх і перекладали на пальцьову 
азбуку зміст лекцій, працювали в цейтноті, постійно 
плутались. Потрібно було пристосувати звичайний на- 
ечальний процес до незвичайного способу передачі 
знань.

Про труднощі четвірки довідався викладач Влади
мирського педінституту Олександр Пальтов. Уже 
давно весь свій вільний час ця людина, до життя якої 
сліпоглухста не має ніякого відношення, цілком 
безкорисливо займається конструюванням техніки, 
ще полегшує нещастя людей без слуху і зору, — 
ось які бувають захоплення! Олександр Пальтов 
створив для хлопців і дівчини телетактор, що зробив 
можлиеим одночасне спілкування з усією четвіркою 
для будь-якої людини, котра вміє користуватися дру
карською машинкою. Семінарські заняття, консуль
тації, екзамени було перенесено в гуртожиток чо
тирьох.

Експеримент, що проводився університетом, хви
лював усіх. Захоплюючись заняттями з хлопцями і 
дівчиною, по кілька годин проводили біля телетакто- 
ра найбільш зайняті люди на факультеті. В скромний 
гуртожиток приїздили знаменитості, про знайомство 
з якими і не мріяли ровесники незвичайних студен
тів, — академіки Боніфатій Кедров, Микола Дубінін, 
президент Академії педагогічних наук СРСР Всево
лод Столетов...

Держава, яка фінансувала цей унікальний експери
мент, не зупинялася ні перед якими витратами. Всі 
лекції, ще їх прослухували однокурсники чотирьох, 
записувались на магнітофон, а потім передруковува
лись на спеціальних машинках. Для четвірки було 
перекладено на Брайль (азбука для сліпих) усю літе
ратуру, необхідну для п’ятирічного навчання студен
та-психолога, — десятки томів, кожний з яких у се
редньому в 100 раз дорожчий від звичайного дру
карського примірника.

І ось блискуче захищено дипломні роботи. Вони 
присвячені темам, на розроблення яких не вистачило 
часу у вчителя, що рано пішов із життя: перехід від 
жесту до слова у сліпоглухих і глухих, використання 
ліплення в навчанні незрячих дітей, розвиток уяви у 
людей без слуху і зору.

їхнє майбутнє визначено. Всіх чотирьох запрошено 
до Інституту загальної і педагогічної психології. Там, 
використовуючи свій унікальний досвід, вони займа
тимуться як спеціальними проблемами тифлосурдо- 
педагогіки, так і загальнотеоретичними.

Ось іще кілька штрихів до їхнього колективного 
портрета. Саша Суворов пише вірші і прозу. Про 
Наталю Корнєєсу відзиваються як про талановитого 
педагога. Юрій Леонер — здібний скульптор. Сергій 
Сироткін захоплюється математикою і технікою. Він 
незамінний «домашній слюсар»: друкарські машинки, 
прилади, якими користуються всі четверо, під його 
доглядом — він може справитися з будь-якою по
ломкою. Коло інтересів їхнє широке. Жадоба життя 
величезна.

Алла АВИЛОВА.
(АПН).

Під девізом «Фізкульту
ру — на службу 
річці» проходить 
лістичне змагання 
тивів фізкультури цехів і 
відділів двічі орденонос
ного кіровоградського за
воду «Червона зірка». На
передодні славного юві
лею Великого Жовтня бу
ло підбито підсумки зроб
леного. Чеовонозорівці 
достроково справилися з 
річними зобов’язаннями. 
Два машинобудіьники ста
ли майстрами спорту 
СРСР, 13 поповнили загін 
кандидатів у майстри 
спорту, 74 виконали нор
мативи першого спортив
ного, 1267 — масових 
розрядів. Кожен сьомий 
виробничник на підприєм
стві — значківець ГПО. Ці 
показники перевищують 
планові завдання.

Чимала увага приділяє
ться залученню трудівни
ків і їхніх сімей до регуляр
них занять фізичною куль
турою. До послуг машино
будівників—стадіон, спор
тивні зали для боротьби, 
важкої атлетики, волейбо
лу, баскетболу, настільно
го тенісу...

Щороку в спортивному 
клубі «Зірка» проводи
ться багато заходів, але 
наймасовішими є завод
ські спартакіади, до про
грами яких 
єдиним з 
спорту, В 
стартах взяло участь 
над 6800 чоловік. Кращі 
колективи фізкультури у 
першій групі — коваль
сько-пресового цеху, а в 
другій — відділу голов-

п яти- 
соціа- 
колек-

входять по- 
10—12 видів 

цьогорічних 
по-

КЛАСИЧНА БОРОТЬБА

ного контролера. Про все 
це говорилося на спор
тивному вечорі, присвяче
ному підведенню підсум
ків ювілейних спартакіад, 
що відбувся минулого 
четверга у Палаці культу
ри імені Жовтня. На ньо
му виступили заступник 
голови президії спортклу
бу «Зірка» А. А. Гах, на
чальник цеху І. Г. Литви- 
ненко, бригадир комсо
мольсько - молодіжної 
бригади імені оО-річчя Ве
ликого Жовтня Олексій 
Попов, ветеран спорту 
тесляр-модельник Петро 
Захарович Іпатов. Голова 
президії обласної ради 
товариства «Авангард» 
Г. В. Шулькін привітав 
червонозорівців із здобу
тими досягненнями в тру
ді і спорті. Він вручив на
городи в зв’язку з двад
цятиріччям товариства. 
Учасників вечора тепло 
вітали легкоатлети—вихо
ванці заводської дитячо- 
спортивної школи. В уро
чистій обстановці голов
ний інженер підприємства 
О. С. Жидко та голова за
водського комітету проф
спілки В. І. Соколенко вру
чили колективам і коман- 
дам-переможцям пам’ятні 
кубки, вимпели, дипломи і 
грамоти. Активні пропа
гандисти фізичної культу
ри нагороджені грамота
ми і цінними подарун
ками.

Вечір закінчився кон
цертом художньої само
діяльності червонозорів
ців і показовими виступа
ми спортсменів.

В. ШАВАЛІН.

ГОСПОДАРІ
НЕ ПОРАДУВАЛИ

Третій день особисто-комаид- 
ііих міжвідомчих змагань па 
першість республіки з класич
ної боротьби серед юнаків був 
заключним. У кожній ваговій 
категорії залишилося по кіль
ка наненльпішпх атлетів, яким 
і належало розіграти призові 
місця.

Найлегших—сорокап’ятикіло- 
грамовнків — було троє: кіро- 
воградець Сергій Луцсико. 
сільський спортсмен з Жито
мирщини Олександр Піскун і 
харків’янин Олександр Дурн- 
хін. Троє — на. три 'медалі. 
Але кому яка дістанеться?

Першими на килим вийшли 
Луцсико та Піскун. Кірово- 
градець діяв впевнено, рішуче 
і за одну хинлииу 49 секунд 
добився чистої перемоги. Сер
гій ще напередодні знав, що 
бронзова медаль йому забез
печена. тепер вже була сріб
на. а може іі золота? Проте в 
поєдинку з Дурихіннм Луцен- 
ко був невпізнанним: якась 
млявість, розслабленість, не
впевнені рухи, ніби він за
вчасно погоджувався па друге 
місце. Харків’янин скористав
ся цим, нарощував рахунок 
балів, а під кінець міцно при
тиснув суперника до килима.

Одночасно з Серіієм Луцеп- 
ком па Іншому килимі боров
ся ііого товариш Олександр 
Ковальов. За плечима у ньо
го — чотири чисті перемоги іі 
одна поразка. Шанси вийти в 
призери не втрачені. Сталось 
так. що проти Олександра ви
ступав теж спортсмен з Хар
кова — Геинадій Чернов. Ко
вальов дістав три попереджен
ня і вище п’ятого місця не 
піднявся.

У змаганнях брали участь іі 
інші кіровоградці: Олександр 
Царенко з «Трудових резер
вів», авангардівці Геинадій 
Бсзчастннй та Олександр Ли
сиця, представники «Буревіс
ника» Сергій Тунік, Олег 
Перший та Ігор Афанасьєв. На 
жаль, всі вони, за винятком 
Царенка, який в складі збір
ної команди «Трудових резер
вів* піднявся на другу схо
динку п’єдесталу пошани, ви-

явилися за межами першої 
десятки борців своїх вагових 
категорій.

Перше місце нц змаганнях 
завоювала збірна команда 
республіканської ради топа; 
риства «Зеніт?. Другими при
зерами стали представники 
товариства «Трудові резерви», 
і третіми — спартакіаді. В осо
бистому заліку в порядку ва
гових категорій перемогли: 
О. Дурихін з Харкова, ІО. Сте- 
фаніп («Спартак», Тернопіль), 
С. Устименко (Київ), А. Шу
ліка («Динамо», Ворошилов
град). 10. Кривчиков («Локо
мотив», Харків). Г. Сахнов- 
ськпй (Київська спеціалізова
на школа-інтернат). 10. Казєєв 
з Донецька, А). Бондаренко 
(«Колос», Житомир), О. Пав
лов («Трудові резерви», До
нецьк). А. Сичха («Спартак», 
Івано-Франківськ). Ю. Чер
нецький («Буревісник». Воро
шиловград). Всі вони нагород
жені дипломами першого сту
пеню республіканського спорт- 
комітету та золотими меда
лями.

За просьбою нашого корес
пондента А), і. Романенко так 
коментував підсумки змагань, 
зокрема, участі в них кірово- 
градців. На жаль, відзначив 
він, рівень майстерності, так
тичної та психологічної підго
товки багатьох учасників не 
відповідає сучасним вимогам. 
Змагання, а тим більше рес
публіканські — велика школа 
для кожного спортсмена. Шко
ла підпищения майстерності, 
набуття досвіду, обстрілюван
ня новачків. Щоб пройти таку 
школу, команди часто виїжд
жають в інші міста республі
ки й країни. Л зараз, коли 
змагання проходять в Кірово
граді, їх організатори виста
вили усього вісім учасників. 
Дивує байдуже ставлення до 
цього питання обласних рад 
товариств «Авангард», «Буре
вісник». «Трудові резерви» та 
інших спортивних організацій, 
де культивується класична бо
ротьба.

М. КАЛ Я ГІН.
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В сім’ї народжується ди
тина. І першими її вихова
телями 
бетьки. Та в міру того, як 
росте дитина, зростає і ко
ло людей, що впливають на 
її виховання. Ними 
вихователі дитячих 
вчителі, піонервожаті. Діти 
відвідують Палаци піонерів 
і піонерські кімнати при 
жеках, спортивні майданчи
ки і Будинки культури, вони 
з радістю йдуть в гості до 
своїх шефів-виробничників. 
і всі, кому доводиться спіл
куватися з дітьми, люди 
найрізноманітніших профе
сій, повинні стати для них 
добрими порадниками і на
ставниками. Бо всі вони 
роблять одну велику спра
ву — виховують майбутніх 
громадян нашої країни. А 
досягти цієї мети можна 
тільки у співдружності сім'ї, 
школи, громадськості.

Саме про це йшла мова 
на міській науково-практич
ній конференції, що відбу
лась в суботу в Будинку по
літосвіти. В конференції 
гзяли участь директори 
шкіл і підприємств, секрета
рі партійних організацій, 
голови і члени батьківських 
комітетів, представники мі
ськкому і райкомів комсо
молу, комсомольські ватаж
ки підприємств, організато
ри позашкільної роботи, 
класні керівники, вихователі 
дитячих кімнат при жеках, 
інспектори г.о роботі з під
літками, працівники культ
освітніх закладів, голови 
рад сприяння сім'ї і школі, 
працівники дошкільних за
кладів. З доповіддю «Спів
дружність радянської шко
ли, сім’ї і громадськості по 
комуністичному вихованню 
підростаючого покоління в 
світлі рішень XXV з'їзду 
КПРС» виступив секретар 
міськкому партії К. П. Не
ділько. Про наукові основи 
такої співдружності розпо
вів присутнім викладач Кі
ровоградського педагогіч
ного інституту імені О. С. 
Пушкіна, доцент, кандидат 
педагогічних наук А. Я. Ро- 
зенберг.

Ще чимало проблем посгає 
перед тими, жто виховує наших 
дітей. Про тс. як краще їх ви
рішити | говорили учасник'! 
конференції. Пре,тс півники ви
робничих колективів заводів 
«Червона зірка» та радіовиробів 
поділи тися досвідом робо ПІ по 
розвитку і зміщенню зв’язків з 
підшефними школами. Ііа цих 
і’ідпріїкмствах працює чимало 
робітників, котрі стали добрими 
друзями школярів. Вожаті ви
робничники — часті гості в кла- 
< ах. школярі — на заводах. 
Недаремно ж випускники шкіл 
з радістю йдуть працювати у 
вже знайомі трудові колективи. 
Та цього не скажеш про цілиіі 
ряд інших підприємств міста 
Є а.ме їм і необхідно звернути 
увагу на методи роботи, про 
ямі (ішлося у виступах учасни
ків конференції.

Вихователь дитячої кімна
ти при шостому жеку Г. Г. 
Плохова розповіла про ро
боту дитячих кімнат по 
естетичному та фізичному 
г.иховг-нню дітей і підлітків, 
підняла цілий ряд питань.

Міська науково-практична 
конференція ще раз під
креслила необхідність спів
дружності школи, сім’ї та 
громадськості, накреслила 
нові шляхи у вирішенні ба
гатьох проблем цієї спів
дружності.

Н. ВІКГОРОВА.
м. Кіровоград.
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По закінченні — ио-

Систематично передплачую газету «Мелодий 
комунар», люблю шо газету і її тематику. Ось 
одержав я чергового номера і, як звичайно, перечи
тав. Дійшов до рубрики - Клуб молодої сім’ї». Пи
тання, підняті у випуску,’актуальні, животрепет
ні. Але я б\ в вражений листом Марини Коваленко.

Писала ці ого листа жінка, яка, мабуть, взагалі 
не має ніякого \явлення про радянську сім'ю — 
осередок суспільства, заснований иа подружньому 
і кпогьому спорідненні. Кохання, взаємна повага, 
т\рбота про виховання дігеГі — важливіші мо
ральні ознаки і принципи радянської сім’ї. Кому
ністична партія завжди приділяла велику увагу 
сім’ї, ведучи боротьбу з пережитками капіталізму 
у сімейних відносинах. Тільки в радянській сім'ї 
розвиваються шлюбно-сімейні відносини, вільні 
від усіляких збочень, основані на коханні, дружбі, 
повазі, взаємному довір’ї. Перемога соціалізму 
г.ідкри.іа широкий простір для рівності чоловіка 
і жінки у всіх сферах суспільного житія, па ви
робництві, в побуті, в родині. Те, про що пише 
Марина, зайвий раз підтверджує, що в їхній ро
дині ніколи не було взаємоповаги, взаємодопомо
ги. Як можна розуміти фразу: Одягатися гак, як 
я хочу, готувати страву, яку я хочу» і г. д. Чи не 
занадто часто вживає Марила в листі слове «я», 
нимаїзючи якоїсь певизначеної свободи.

В глибокій латиші статег.і відносний носили 
безладний характер, і сім’ї не існувало. Чи не до 
цього закликає нас Марина, кидзючн категоричне 
твердження: «НІ сучасній жінці чоловік не потрі
бен! Має всі можливості жити для себе і ні від 
кого не залежати!»

Як розуміти ні слова? Що це за егоїстичний під
хід до-розуміпня «свободи»? Де ж Ваше місце як 
особистості, де осмислення СВОЇХ ВЧПИК’В, дій, ду
мок і по’угіів. бажань і Інтересів? Завдяки силь
ній, міцній сім'ї (котрої вн так і не зуміли ство
рити через егоїзм обох) ми допомагаємо нашому 
суспільству виховувати свідомих громадян, відда
них великій побудові комуністичного суспільства, 
змщгіснати єдину, могутню сім’ю всіх народів.

В статті 53 Конституції СРСР записано, 
шлюб грунтується па добровільній згоді чоловіка 
і жінки, і подружжя — повністю рівноправне в сі
мейних відносинах. Так що ніхто Вас, Марино, не 
тягнув виходити заміж, щоб потім громогласно 
вислсглюватись як повчання іншим, шо Вам чо
ловік не потрібен. 1 гріш ціпа вам обом, якщо ви 
сбое через свій егоїзм і впертість не зме.глн ство
рити свій осередок — частину великої дружної 
радянської сім’ї.

М. БО ОКО. 
старший викладач Кіровоградського педаго
гічного інституту імені О. С. Пушкіна.,

ВІВТОРОК,
6 ГРУДНЯ,

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00- 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. Телефільмі 
«Про друтів-тотарашів». 1 і 
2 серії. 11.50 — К. т. Док. те
зі фільм «Мінськ». 14.30 — 
Док. телефільми. 15.20 — К. т. 
«Знай і вмій». Для юних тех
ніків. 16.05 — К. т. Док. те
лефільм «Підмосков’я. Рік 
юзілєіііііін». 17.05 — К. т. «Му
зичні вечора для юнацтва». 
18.00 — «Основний Закон на
шого життя». Інтерв’ю з кан
дидатом педагогічних наук, 
старшим викладачем педінсти
туту Б. В. Притузою. (К-д). 
18.15 — Продовження «Музич
них вечорів для юнацтва». 
19.00 — К. т. «Наш с>сід — 
Фінляндія». До національного 
свята Фінляндської Республі
ки — 60-річчя з дня проголо
шення незалежності. 21.00 — 
«Нас». 21.30 — — «Під прапо
ром Жовтня». Звітують тру
дящі Херсонської області. По 
закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
«По Радянській Україні». 11.00 
— Новини. 11.10 — «Скарби 
народу». 1140 — Фізика для 
учнів 7 масу. 12.10 — 10. Гер
ман. «Справа, якій ти слу
жиш». Вистава. 17.10 — «Наш,

гі Наша адреса і телеФо■7-
6,
L

316050. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
в-дділу гистів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.
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(«МИ», 20 жовтня)

чоловіка —
два погляди
на проблему

ХОРОШОГО в
Я хоч і г.с відношуся до молодого по

дружжя, так як мені 38 і заміжня я вже 
18 років, але хочеться,мені теж висловити 
свою думку.

Я повністю підгримую Марину Ковален
ко з Кіровограда. Очевидно, глибока ду
шевна травма в неї залишилася від «щас
ливого подружнього життя». 11а мою дум
ку, якщо кохаєш людину, стараєшся зро
бити їй завжди щось приємне: взятії тро
хи тяжкого тягара на свої плечі, щоб бу
ло коханій легше, ніколи не образиш лю-

биму людину. А хіба ж де кохання, якщо 
жінка прийшла з роботи, дома дітк-і^кух
ля, а чоловікові до цього ніякого діла.

Звичайно є чоловіки, які і на роботі 
добре працюють, і дома допомагають дру
жині, і для дітей знаходять час. Я не буду 
підписувати свого прізвища тому, що мін 
чоловік працює па керівній посаді, але 
хорошого про нього, иа жаль, я написати 
не можу і не хочу.

Можливо, я буду де в 
чому наївною, хоч мені 
скоро сповниться двад
цять.

Сім’я. Він і вона працю
ють. Отримують непогану 
заробітну плату. В кожно
го своє місце роботи 
(відповідно знань, здіб
ностей і нахилу). Чому їм, 
прийшовши 
розділити 
щоб

не
зміну,

до
не

з роботи,
Другу
було легше, 

змогли
театр,

вони
Е КІНО, 
просто пройтися ву

лицями рідного міста?

разом 
парк

Розподіл обов’язків 
ма, на мою думку, 
принизить гідності чоло
віка. Але тільки часто бу
ває, що вони не поміча
ють, а найчастіше не хо
чуть помічати отої жіночої 
роботи, що забирає стіль
ки сили і душевного на
пруження. Вважають це 
природним. А потім ще й 
претензії: чому зім’ята
сорочка, чому ти переста
ла слідкувати за своїм 
зовнішнім виглядом...

Кожний чоловік бажає, 
щоб його дружина була і 
освіченою, і гарною, і тур-

ра пінський спосіб життя».
17.30 — «Телсшкола мсханізі-
тора». Організація зберігання 
сільськогосподарської техніки. 
(Кіровоград на Республікан
ське телебачення). 18.00 —
«На шкільних широтах». 18.30 
— «Закон і ми». 19.00 — Вісті.
19.45 — «Старт». 20.45 — 
добраніч.
21.30 - 
дица в 
думка».
■НІШ.

СЕРЕДА, 
7 ГРУДНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 10.00— 
«■По Радянській Україні». 11.09
— К. т. Новини. 11.15 — Кон
нерт класичної музики. 11.40— 
К. т. Російська література для 
учнів 8 класу. 12.10 — «Під 
прапором Жовтня». Звітують 
трудящі Херсонської області.
11.30 — К. т. Док. телефільми. 
15.15—К. т. «Сказання П. Ба
жова». 15.45 — К. г. «.Москви
чі на марші п’ятирічки». 16.15
— К. т. Грає Д. Локіпніі (гус
лі). 16.45 — К. т. • Наука сьо
годні». 17.15 — К. т. «Відгук
ніться, сурмачі!» 18.00 —
"День за днем». (К-л). 18.1^ — 
К. т. «Веселі нотки». 18.30 — 
К. г. Фінал Кубка європей
ських чемпіонів з хокею: 
«Потьді» (К.іално. ЧССР) — 
ЦСКА. В перерві — к. т. Ти
раж «Спортлото»; к т. Репор
таж з міжнародних змагань з 
фііурного катання на приз га
зети «Нувель де Моску». Пар
не катання. 21.00 — «Час». 
22.00 - К. т. Кубок У ЕФА з 
футболу: «Грассхоппсрс» (Цю
ріх Швейцарія) — «Динамо» 
(Тбілісі). В перерві — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.10 — Гімнастика.
9.30 — О. Грибоедов. «Лихо з

розуму». Фільм-пнстава. 16.29
— - Ювілейному року — удар
ний фініш». 16.50 — Мульт
фільм « Бурьонушка». 17.10 — 
•■Розквіт української радян
ської науки». 17.40 — «На 
ідеологічних рубежах». 1S.00
— Виступав Мінський камер
ний оркестр. 18.3(1 — «Сіль
ськогосподарський огляд». 
18.45 — Співає Л. Єрофсіва. 
19.00 — Вісті. 19.30 — «Екран 
Молодих». 2*1.20 — Спої вірші 
читав І. Драч. 20.45 — «На 
добраніч, діти!» 21.00—«Час». 
21.30 — Фільм «Лина па шиї». 
По закінченні — повніш.

ЧЕТВЕР, 
8 ГРУДНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.10 — К. г. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. «Відгукніться, 
сурмачі!» 10.15 — К. т. «■Осінь 
в Жс.тязовій Волі». Фільм-кон- 
церт. 10.45 — К. т. «Клуб кі- 
нополорожен». 11.30 — «Нудні 
великих будов». Кііюпрогра- 
ма. 15.25 — К. т. с Рідна при
рода». 15.45 — К. т. «Пісні і 
танці народів СРСР». 16.15 — 
К. т. «Шахова школа». 16.45— 
К. т. «Один за всіх, всі за од
ного*. 17.30 — К. т. «Ленін
ський унівеоситет мільйонів*. 
18.00 — «Щоденник соп.зма- 
ганнії». (К-д). 18.30 — К. т.
Міжнародні змагання з фігур
ного катання на приз газети 
«Нувсль де Моску». Парне ка
тании. По закінченні — док. 
телефільм «Малайзія знайома 
і несподівана». 21.00 — «Час». 
21.30 — К. т. «Майстри музич
ного мистецтва». По закінчен
ій — нотній.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
' По Радянській Україні». 11.00
— ІІоиинн. 11.15 — «Конститу
ція живе, працює, діє». 16.30— 
Для школярів. «Шляхами ге
роїн». 17.00 — «Золоті Зірки
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Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

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

України». Кіноварне. 17.15 — 
Фільм-концсрт. 17.30 — Рес
публіканська фізпко-ма тема
тична школа. 18 00 — Для ма
лят. «Хатиііка-вертіїнка». 18.30
— Концерт оркестру народних 
інструментів Українського те
лебачення і радіо. 19.00 — Віс
ті. 19.30 — Лауреати Держав
ної -премії СРСР 1“77 року. 
Народний артист СРСР Д. Ги.і- 
тіок. 20.20 — «Пернатий веле
тень тайги». 20.45 — «На доб
раніч, діти!» ‘21.00 — - Час». 
21.30 — «Під прапором Жонт- 
ііа». Звітують трудящі Крим
ської області. По ,<акінчснпі— 
повний.

П’ЯТНИЦЯ, 
9 ГРУДНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К т. «Співають ді
ти». 9.55 — Фільм '■Щоденник 
директора школи». 11.10 —
Фільм-концсрт «Гсопг Оте і 
оперета». 11.40 — «Шкільний 
екран». 8 клас. Основи Радян
ської держави і права. 12.10— 
«Під прапором Жовтня». Зві
тують трудящі Кримської об
ласті 14.30 — К. т. Док. фільм 
«їолос вільної Анголи». 15 00
— К. т. «Москва і москвичі».
15 30 — «Дослідження Аркти
ки». 16.00 — К. т. «Творчість 
Р. Роллана». 16.45 — К. т. 
«Винахідник». 17.15 — К. т. 
Концертний зал телестудії 
«Орля». 18.00 — «День за 
днем». (К-л). 18.30 — К. г
Док телефільм «До Леніна, у 
«Кремль». Зустріч 3-я. і9.30— 
К. т. Фінал Кубка європей
ських чемпіонів з хокею: 
ИСКА — «їїольпі» (К.іално, 
ЧССР). (21.00 —«Час»), 22.(15- 
К. т. Міжнародні змагання з 
фігурного катання на приз га
зети «Нувсль де Моску». Чо
ловіки. По закінченні — по- 
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
• Но Радянській Україні*. 11.00
— Новини. 11.10 — Док. теле
фільм «Продовження». 16.20 — 
Для дітей. «Лісовий барабан». 
Лялькова вистава 17.15 — «Ек
ран молодих», 18.00 — «Спе
ціалізація і кбЬцсптрапіл — 
магістральний Напрям» 18.30— 
Рлклама. Оголошення. 19.00 -• 
Вісті. 19.30 — «Знайомство
зблизька». Народний артист 
УРСР М. Гринько. 20.45 —
«Иа добраніч, діти!» 21.00 —

Обсяг 0,5 друк. ари. Тир&ж 60 800, Зам. № 519, Іадеис 61197,

ботливою. Чому ж вам не 
взяти на свої ширші плечі 
трохи сімейних турбот? 
Мужчини, будьте мужчи
нами, не топчіть свого 
звання!

Тоді не буде таких ка
тегоричних суджень: «А 
мені чоловік не потрібснір 
Не буде передчасно в‘я* 
нути жіноча воодб^лі ко^ 
си дружини не буде вплі
тати вітер гірких роздут 
мів білі нитки бабиного 
літа.

В. ГОНЧАРУК'.
с. Мародівка 
Долнпського району. ’

«Час». 21.30 — 3. ПаліашвілЕ 
«Даїсі». Вистава. В перерві -*> 
попиті.

СУБОТА.
10 ГРУДНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Иопііііи. 9.10 — К. т. Гімнасти* 
ка. 9.30 — К т. «АБВГДсйка. 
10.00 — К. т. «Для вас. бать
ки». 10.30 — К. т. «Ранкова 
пошта». 11.00 — К. т. «Більше 
хороших товарів». 11.30— К. т. 
«Шедеври Трстьякоясьісої га
лереї». 11.50 — К. т. Концерт 
лауреатів 1-го Всесоюзного 
фестивалю самодіяльної ху
дожньої творчості трудящих. 
12-.30 — К. т. Тираж «впортло- 
то». 12.40 — К. т. '•Літературні 
читання». 13.10 — К. т. «Рух 
без небезпеки». 13.40 — И. т. 
Камерна-му інка А. Жжштуря- 
на. 14.20 — К. т. «Здипов’я». 
15.05 — К. т. Фільм «Пригоди 
жовтої ваті'кіГ'. 16.50 — К. т. 
Тележурнал «Співдружність». 
17.25 — К. т. Пісні О. Внхму« 
гової. IS.UO — Новини. 18.15—• 
К. т. «Очевидне—неймовірне». 
19.15 — К. т. Міжнародні зма
гання з фігурного катання па 
приз газети «ІІувслі, де Мос
ку». Спортіїпні таппі. 21.01) -» 
«Час». 21.30 — К. т. Дон. те
лефільм 
типа». 1 
Мелодії 
естради.
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Кінопрограм;: д ія дітей. 11.00 
— Новини. 11.15 — Для дітей. 
«Шукай і знайдеш». Лялькова 
вис гава. (Кіровогпад на Рес
публіканське тсл< бачспіія). 
12.05 — «Галузь: лоспід. про
блеми». 12.50 — •■Суботній ре
портаж». 13.20 — Фільм-кіиі- 
церт. 13.50—«Обережно: грип». 
14.05 — «Лауреати Державної 
премії СРСР 1977 року». Ін
ститут кібернетнив АН УРср. 
14.35 — Для дітей. Концерт. 
15.05 — Фільм « Повітряний 
міст». 16.15 — М. Олііінии, 
«Зерна». Тслевистава.'V 90 -£ 
Авторський концерт н&позн- 
торіп О. БІлаїнп 1УРСР) їй 
І. Лучс.нна (БРСР). 19.00 — 
Вісті. 19.30 — Продовження 
концерту. 20.30 - Фільм-подо
рож по Нижній Тунгусці». 
20.45 — < На добраніч, літи!» 
21.00 — «Час», йі.зо — Фільм 
«Балтійське небо». і серія. 
22.55 — Концерт артистів ба
лету. По .закінченні — новини.

ИВОЖШЕ'ЖЧКЮТІГТ1~ -пи».ціиміі_і.

«Дгтсктг.в без дстск- 
серія. 22.30 — К. т. 
і ритми зарубіжної 
По закінченні — но-

Редактор М. У СПАЛЕННО.
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