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Еірс:нгр мыш оЯяасня. 

бібліотека Ін. !'. К Ивуисьної!

ПРОЛЕТАР! ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Хай живе Ленінський 
комсомол—надійний по
мічник і бойовий резерв 
Комуністичної партії, пе 
редовий загін молодих бу 
дівників комунізму!

!

до (»1-ї річниці Великої Жовтневої соціалістичної реполюції
1. Хай живе 61-а річниця Великої Жовтневої соціа

лістичної революції!1
2. Хай живе Велика Жовтнева соціалістична револю

ція — головна подія; XX століття, початок всесвітньо- 
історичного поворотулюдства від капіталізму до соціа
лізму! _

3. Хай живе марксизм-леніпізм — могутня ідейна 
зброя трудящих усіх;країн у боротьбі проти імперіаліз
му, за перемогу соціалізму і комунізму!

4. Хай живе ленінська Комуністична партія Радян
ського Союзу — натхненник і організатор переможної 
Жовтневої революції, керівна і спрямовуюча сила ра
дянського суспільства!

Хай живе велика непорушна єдність партії і народу!
5. Хай живе у віках ім’я і справа Володимира Ілліча 

Леніна вождя Жовтневої революції, творця і керів
ника Комуністичної партії і першої в світі соціалістичної 
держави!

6. Честь і слава великому радянському народові — 
будівникові комунізму, послідовному борцеві за мир в 
усьому світі!

7. Хай живе іероїчпиіі робітничий клас Країни Рад — 
провідна сила в будівництві комунізму!

8. Хай живе славне колгоспне селянство — активний 
будівник комунізму!

9. Хай живе радянська народна інтелігенція — актив
ний будівник комунізму!

10. Хай живе непорушний союз робітничого класу,-1 
колгоспного селянства і народної інтелігенції! Хай міцніє 
соціально-політична і ідейна єдність радянського су
спільства! .

11. Хай живе братерська дружба і непохитна єдність 
усіх націй і народностей нашої соціалістичної Батьків
щини!

12. Хай живе Радянська Конституція — Основний За
кон першої в світі загальнонародної соціалістичної дер
жави!

13. Хай живуть Ради народних депутатів! Хай ши
риться участь робітників, селян, інтелігенції в управлін
ні справами держави,! суспільства!

14. Хай живе соціалістична демократія, яка забезпе
чує справжнє народовладдя і соціальну справедливість!

15. Трудящі Радянського Союзу' Боріться за втілення 
в життя історичних рішень XXV з'їзду КІ1РС, прагніть 
повністю реалізувати можливості розвинутого соціа
лізму!

16. Комуністи! Будьте в авангарді всенародної бо
ротьби за виконання рішень XXV з’їзду КПРС. за підви
щення ефективності виробництва і якості роботи!

17. Радянські профспілки! Ширше розгортайте соціа
лістичне змагання і рух за комуністичне ставлення до 
праці!

Хай живуть радянські профспілки — школа управлін
ня. школа господарювання, школа комунізму!

18. Юнаки і дівчата! Наполегливо оволодівайте знан
нями, виховуйте в собі високу ідейність! Вчіться жити, 
працювати і боротись по-ленінському, но-комуністяч
ному!

19. Хай живе Ленінський комсомол — надійний поміч
ник і бойовий резерв Комуністичної партії, передовий 
загін молодих будівників комунізму!

20. Хан живуть радянські жінки — полум’яні патріот
ки, активні будівники комунізму! Честь і слава жінці-ма- 
тері, яка віддає тепло свого серця вихованню дітей — 
гідних громадян соціалістичної Батьківщини!

21. Радянські воїни! Безустанно вдосконалюйте свою 
бойову і політичну підготовку, будьте завжди готові до 
захисту Батьківщини, великих завоювань соціалізму!

Хай живуть доблесні Збройні Сили СРСР — надійний 
вартовий мирної прані радянського народу, оплот за
гального миру!

22. Грудятці Радянського Союзу- Боріться за вико
нання і перевиконання плану 1978 року! Наполегливо 
добивайтеся найвищої продуктивності праці, ефектив
ності виробництва і якості роботи!

23 Слава передовикам і новаторам виробництва — 
прапороносцям соціалістичного змагання за дострокове 
виконання плану десятої п’ятирічки, за підвищення 
ефективності виробництва і якості роботи!

24. Працівники промисловості! Боріться за дальший 
розвиток і зміцнення Індустріальної могутності нашої 
Батьківщини! Швидше вводьте і ефективно використо
вуйте виробничі потужності!

Ширше дорогу новій техніці, прогресивній технології
5 передовому досвідові!

25. Працівники промисловості! Збільшуйте виробни
цтво, поліпшуй ге якість і асортимент товарів народного 
споживання! Повніше задовольняйте зростаючі потреби 
радянських людей! класу!

Центральний

26. Працівники будівництва! Наполегливо добив«ійте- 
ся своєчасного введення в дію виробничих потужностей 
і об’єктів! Будуйте добротно, економічно, на сучасній 
'технічній основі!

27. Працівники транспорту і зв’язку! Всемірно поліп
шуй ге обслуговування народного господарства, ефектив
но використовуйте транспорт, повніше задовольняйте за
пити радянських людей!

28. Трудящі Радянського Союзу! Боріться за втілення 
в життя рішень липневого Пленуму ЦК КПРС, за всебіч
ний і динамічний розвиток сільського господарства! При
скорюйте темпи його механізації і хімізації, меліорації 
земель, розвивайте спеціалізацію і концентрацію вироб
ництва!

29. Працівники сільського господарства! Підвищуйте 
ефективність сільськогосподарського виробництва! Кра
ще використовуйте землю, техніку, добрива, всі мате
ріальні ресурси, добивайтеся максимальної віддачі з 
кожного карбованця вкладень!

Боріться за успішне проведення зимівлі худоби, за
кладайте міцну основу високого врожаю наступного 
року!

30. Честь і слава трудівникам села, які забезпечують 
самовідданою праною успішне виконання і перевиконан
ня соціалістичних зобов’язань по виробництву і продажу 
державі зерна, м’яса та інших продуктів сільського юс- 
нодарстьа!

31. Працівники сільського господарства, заготівельних, 
транспортних, переробних, торговельних підприємств і 
організацій! Наполегливо добивайтесь, щоб кожен кіло
грам продукції полів і ферм був збережений і використа
ний на благо народу!

32. Працівники торгівлі, громадського харчування, 
служби побуту і житлово-комунального господарства! 
Боріться за високу культуру обслуговування радянських 
людей!

33. Трудящі Радянського Союзу! Активніше боріться 
за підвищення організованості, зміцнення порядку і 
дисципліни на кожній ділянці роботи! Добивайтесь еко
номії сировини, палива, електроенергії,гметалу та інших 
матеріалів!

34. Трудящі Радянського Союзу! Свято бережіть і 
примножуйте соціалістичну власність? Раціонально вико
ристовуйте природні багатства нашої Батьківщини!

35. Працівники народного госполарства! Наполегли
во підвищуйте свою професійну майстерність, оволоді
вайте економічними знаннями, сучасними методами гос
подарювання і управління!

36. Спеціалісти народного господарства! Раціоналіза
тори і винахідники! Активніше боріться за найповніше 
викорисгання резервів виробництва, за прискорення на
уково-технічне то прогресу!

37. Радянські вчені! Підвищуйте ефективність науко
вих досліджень, зміцнюйте зв’язок науки з вироб
ництвом!

Счага радянській науці!
38. Діячі літератури і мистецтва, працівники культури! 

Високо несіть прапор партійності І народності радян
ського мистецтва, створюйте твори, гідні нашої великої 
Батьківщини!

39. Працівники народної освіти! Підвищуйте ефектив
ність і якість навчання! Виховуйте підростаюче поколін
ня п дусі комунізму, радянського патріотизму і проле
тарського інтернаціоналізму, свідомого ставлення до на
вчання і праці!

40. Працівники охорони здоров’я! Всемірно підвищуй
те якість і культуру медичного обслуїовування населен
ня! Активніше впроваджуйіе в практику найновіші до
сягнення медичної науки!

41. Працівники фізкультури і спорту, спортсмени і 
спортсменки! Активніше впроваджуйте (Ьізйчну культуру 
в повсякденне життя радянських людей, шипше розгор
тайте підготовку до москор.сі хої О.піміііаин-80!

42. Ветерани революції, війни і праці! Наставники мо
лоді! Беріть активну участь у вихованні молодого поко
ління на'революційних; бойових і трудових традиціях 
радянського народу!

43. Піонери і школярі! Гаряче любіть Радянську Бать
ківщину. чаполггтнкл оволодівайте знаннями і трудови
ми навичками! Готуйтеся стані активними борцями за 
справу Леніна, за комунізм!

44. Братерський привіт комуністичним і робітничим 
партіям — стійким борцям проти імперіалізму, за мир, 
демократію, національну незалежність і соціалізм!

Хай міцніють єдність і згуртованість комуністів усього 
світу на непохитній основі марксизму-ленінізму. проле
тарського інтернаціоналізму!

45. Хай живе пролетарський інтернаціоналізм — ви
пробувана і могутня зброя міжнародного робітничого

Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу

КПРС
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46. Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
47. Братерський привіт народам соціалістичних країн! 

Хай розвивається і міцніє світова система соціалізму — 
вирішальна сила антиімперіалістичної боротьби оплот 
миру, демократії і соціального прогресу!

48. Хай живе єдність і згуртованість комуністичних 
партій і народів країн соціалістичної співдружності!

49. Братерський привіт героїчному в’єтнамському на
родові, який твердо відстоює свій національний суверені
тет, територіальну цілісність, свободу і незалежність!

Хай мінніє і процвітає Соціалістична Республіка В’єі- 
нам — важливий форпост сил миру і соціалізму в Пів
денно-Східнім Азії!

50. Братерський привіт мужньому лаоському піроло
ві! Лай міцніє і процвітає Лаоська Народно-Демократич
на Республіка, яка стала на шлях будівництва соціа
лістичної о суспільства!

51. Братерський привіт робітничому класові капіта
лістичних країн — самовідданому борцеві яроп; 
експлуатації, засилля монополій за права трудящих за 
мир. демократію і соціалізм!

52. Братерський привіт народам, які добилися визво
лення від колоніального ярма і ведуть мужню боротьбу 
за зміцнення національної незалежності і соціальним 
прогрес!

53. Гарячий привіт народам Африки, які борються 
проти імперіалізму, расизму і неоколоніалізму, за свобо
ду. національну незалежність і соціальний ітроірес!

Паро чи світу! Посилюйте підтримку боротьби народів 
Зімбабве. Намібії. Південної Африки за повну ліквіда
цію расистських режимів!

54. Гарячий привіт народам Латинської Америки, які 
ведуть мужню боротьбу проти гніту імперіалістичних 
монополій, проти реакції і фашизму, за вільний, неза
лежніш. демократичний розвиток своїх країн!

55. Хай міцніє могутній нездоланний союз трьох основ
них революційних сил сучасності — світового соціаліз
му. міжнародного пролетаріату і національно-визвольно
го руху!

56. Братерський привіт знемагаючим у тюрмах ї фа
шистських катівнях мужнім борцям за свободу народів, 
демократію і соціалізм’

Свободу в’язням імперіалізму і реакції!
57. Братерський привіт робітничому класові, всім тру

дящим і демократам Чілі, які ведуть мужню боротьбу 
проти фашистської реакції!

Народи світу! Зміцнюйте солідарність з патріотами 
Чілі!

Свободу в’язням фашистської хунти!
58. Народи світу! Примножуйте зусилля в боротьбі за 

повну ліквідацію наслідків ізраїльської агресії, за вста
новлення справедливого і міцного миру для всіх держав 
і народів Близького Сходу, проти імперіалістичного 
втручання у внутрішні справи арабських країн!

Хай міцніють і розвиваються дружба і співробітництво 
між народами Радянського Союзу і арабських країн!

59. Народи європейських країн! Наполегливо доби
вайтеся повного втілення в життя Заключного акта За
гальноєвропейської наради, перетворення Європи е кон
тинент миру, безпеки, співробітництва І соціального 
прогресу!

60. Народи азіатських країн! Боріться за зміцнення 
миру, співробітництва і добросусідські відносини, за га
рантування безпеки в Азії!

61. Народи світу! Посилюйте боротьбу за усунення 
загрози нової світової війни, за поілнблення розрядки 
міжнародної напруженості! Викривайте підступи сил 
реакції і агресії, мілітаризму і реваншизму — воротів 
мину та безпеки народів’

62. Народи світу! Добивайтесь, щоб незастосувайна 
сили стале законом у міжнародних відносинах, а ядерна 
зброя була заборонена навічно! Активніше боріться за 
припинення небезпечної для миру гонки озброєнь, за ре- 
рехіл до роззброєння!

63 Народи світу! Вимагайте заборони розробки і ви
робництва нових видів і систем зброї масового знищен
ня! Рішуче виступайте прози планів виробництва ней
тронної бомби!

64. Хай живе миролюбна ленінська зовнішня політика 
Радянського Союзу!

Хай повністю втілиться в життя вироблена XXV з'їз
дом КПРС нроірама дальшої боротьби за мир і міжна
родне співробітництво, за свободу і незалежність на
родів!

65. Хай живе наша велика Батьківщина — Союз Ра
дянських Соціалістичних Республік!

66. Під прапором марксизму-ленінізму, під керів
ництвом Комуністичної партії — вперед, до нових пере
мог у будівництві комунізму!
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ЯКІСТЬ НАШОЇ РОБОТИ:

ПЕРЕДМОВА ДО ПОЛІТЗАНЯТЬ

НОВИІ'І навчальний рік у системі полі ї іншого на
вчання цього року починається в умова,х винятко

вої насиченості суспільного житія ііаи.шж.іиішпими 
подіями історичного значення. Найвпдатіїіші політичні 
документи сьогодення, пов'язані і?. 60-рі ічям Великого 
Жон і на та відзначенням першої річниці нової Радян
ської Конституції, пронизані переможними ідеями 
марксизму-ленінізму, привертають до. себе найпильиі- 
шу увагу насамперед молоді, для якої їх перспективна 
вагомість набуває особливого значення. Відзначення 
60-ї [ ічшіиі ВЛКСМ посилює інтерес До історії моло
діжного комуністичного руху. Спостерігаю: якщо хтось 
не дуже вчитується в рядки, які викликають захоплен
ня всього прогресивного людства, то найчастіше і ому, 
що вони нелегко піддаються ного розумінню, а долані 
перешкоди і труднощі на шляху пізнання він не звик, 
та її не навчений. Мені жаль тих юнаків і дівча і, «кі 
не дуже заклопотані сьогодні цим невмінням, і, може, 
саме для них наведу слова Владислава Титова з исто 
відомої книги «Всім смертям на зло»; «Людське життя 
мізерно коротке для пізнання того, що людину ціка
вить У юності ми злочинно недбало витрачаємо свій 
час ІЦо ми читали? Чим цікавились? Та и чи чіпати ми 
з належною увагою? Зараз перечитую читане, і в кож-

освітою читати вміє. Зви
чайно, вміє. Та слушно 
згадати слова К. Д. Ушин- 
ського: «Книга.. лишає- 

• ться німою не тільки для 
того, хто не вміє читати, 
а й для того, хто, прочи
тавши механічно сторінку, 
не вміє витягти з мертвої 
букви живої думки». Не 
зайве мати на увазі ще 
одне застерзження одно
го мудреця: є дуже бага
то людей, які читають ли-

матеріал. У такому разі 
мзімозолі стаєш своєрід
ним рабом автора. Та й 
засзоюється з прочитано
го навіть при кількаразо
вому перечитуванні не 
все. Краще не перечиту
вати одну і туж статтю чи 
брошуру, а прочитати з 
цього питання кілька ма
теріалів по одному разу. 
Тоді легше вести зістав
лення, а власна позиція 
формується активніше.

ВАЖКО

Це про самоосвіту, ство
рення умов для якої пе
редбачено новою Консти
туцією. Це велике право, 
оцінити його не може ли
ше той, хто недооцінює 
значеная та необхідності 
систематичного поповнен
ня знань.

Якби ми спробували на
полегливо докопуватись 
джерел людських знань, 
то, мабуть, 'дійшли б вис
новку, що все починалося 
із самопізнання. Людина 
пізнавала навколишній світ 
і водночас саму себе у 
процесі зіткнень з навко
лишнім середовищем та 
явищами суспільного жит
тя, осмислення складних 
взаємин, що складалися 

■ між нею і природою, ін
шими людьми. Вчилася 
всього сама методом,

• якйи і досі ще не зовсім
• відкинутий: проб та поми

лок. Потреба спеціально 
вчитися прийде пізніше, 
коли вже буде нагромад
жено чимало знань, до 
яких самотужки не легко 
було дійти. 8 міру зро-

. стання та поглиблення 
людських знань навчання 
стає життєвою потребою, 
необхідно швидше збагну
ти досягнуте попередника
ми, щоб, скориставшись 
ними, піти далі. Поруч іти
муть до знань два шляхи: 
через навчальні заклади і 
самоосвітою. Першим ко
ристувалися ті, хто мав 
можливості вчитися, дру
гим — ті, хто їх не мав, 
хоча завжди було чимало 
людей, які й по досягнен
ні вищого рівня освіти 
продовжували навчатися 
самостійно, бо ж життя 
йшло вперед.

Сьогодення вносить 
пезну своєрідність у цей, 
так би мовити, паралелізм. 
В СРСР нормою стала обо
в’язкова середня освіта 
для всіх громадян. Та й 
набутих знань вистачить 
ненадовго, коли врахува
ти, що кількість нагромад
жуваної інформації зро
стає чи не в геометричній 
прогресії.

А тепер — про те, як 
раціонально здобувати 
знання самому. І почати 
хочемо з одного слушно
го, на наш погляд, заува
ження: вчитися нелегко.

Певно, слід пригадати 
епізод, про який розпові
дає у своїх спогадах відо
мий воєначальник І. Тюле- 
нєв. 1922 року він був се
ред героїв громадянської 
війни, яких ушановували у 
Великому театрі. «Ще до 
відкриття зборів, — зга
дує він, — до нас, колиш-

а

ніх слухачів військової 
академії, підійшов Воло
димир Ілліч. Він розпиту
вав нас про те, як ми 
живемо, служимо, вчи
мося».

— Ось ви скажіть, — 
звернувся він до мене, — 
що важче — вчитися чи 
воювати?

— Вчитися, — відповів я.
Мене підтримали інші 

товариші, котрі стояли по
руч. Володимир Ілліч роз
сміявся, а потім сказав:

— Тепер наше головне 
завдання — вчитися і вчи
тися, причому вчитися по- 
справжньому.

Прощаючись із нами, 
Володимир Ілліч, усміхаю
чись, мовив:

— Це ж треба придума
ти, що вчитися важче, ніж 
воювати...

Якось на занятті школи 
самоосвіти, створеної в 
нашій школі для комсо
мольців, я ознайомив 
старшокласників з цим 
спогадом і викликав їх на 
розмову: чому В. І. Ленін 
так здивувався відповіді 
майбутнього радянського 
генерала? Мабуть, тому, 
відповіли, що Володими
рові Іллічу навчання дава
лося легко.

Воно й справді: вчився 
Володя Ульянов легко. 
Причина, гадаємо, не 
тільки в геніальній обда
рованості та винятковій 
працьовитості: вже в гім
назичні роки склалась у 
нього своєрідна система 
самостійної роботи, яку 
він удосконалював опісля. 
Мабуть, це тема спеціаль
ної розмови, а зараз ли
ше вкажемо на те, що він 
володів швидкочитанням, 
виняткову увагу приділяв 
роботі з довідковою літе
ратурою, виробив раціо
нальні форми конспекту
вання, користування мар
гіналіями тощо.

«Найголовніше — це 
серйозне самостійне . ви
вчення». Це думка Фрід- 
ріха Енгельса.

Спробуємо визначити 
складові частини самостій
ного оволодіння знаннями. 
До них віднесемо сприй
мання інформації, оброб
ку її та збереження.

У наш час, який назива
ють інформаційним спала
хом, джерел знань бага
то. До традиційного читан
ня приєднується радіо, те
лебачення, кіно, лекції. 
Деякими з цих джерел 
дитина починає користу
ватися ще до школи. І все 
ж у самоосвіті книга — 
головне.

ПОЧИНАЄТЬСЯ
З ЧИТАННЯ

На перший погляд, про 
читання й говорити не вар« 
то. Людина з середньою

ВЧИТИСЯ?
Нотатки про самоосвіту

Завідуюча кабінетом по.тітосеітп на громадських 
засадах колі оспу їм. К}йбпшсва Г. ЛІ. Опаленко до
помагає заступнику секретаря комітету комсомолу 
Тамарі Гринчак підібрати матеріали до перших за
нять комсомольської політосвіти.

Фото В. Земнорія.

шо для того, щоб не ду
мати. Отже, читати і ду
мати над прочитаним. Що 
мається на увазі? Насам
перед зосереджуватись 
на тому, що читаєш, у 
прочитаному прагнути ви
ділити головне, схопити 
думку автора, але не бути 
його рабом, самому по
слідовно обмірковувати 
зміст. Книгу, яку опрацьо
вуєш, слід перш за все пе
реглянути: ознайомитися з 
її структурою, змістом, 
передмовою чи вступною 
статтею, якщо вони є. Чи
тання — творчий процес. 
Зміст твору, як відомо, не 
переливається, як вода, з 
одного посуду в інший, 
тобто з твору в голову 
читача. Цей зміст відтво
рюється самим читачем за 
орієнтирами, даними в 
творі. Помітити їх — пер
шочергове завдання чи
тача. Нерідко, працюючи 
над науковою та суспіль
но-політичною літерату
рою, дехто по кілька ра
зів читає один і той же

Зрозуміло, ми ведемо 
мову про популярні ви
дання. Класичні твори слід 
опрацьовувати грунтовно, 
і тут одноразового читан
ня може ВИЯВИТИСЬ не до
сить, особливо для мало- 
досвідченого читача. Не
одмінною умовою вва
жаємо — виробити в собі 
вміння вичленити незро
зуміле. Спершу це здас
ться нескладним. Насправ
ді ж дається воно далеко 
не просто. Згадайте на
вчання в школі. Хто най
більше запитує: відмінник 
чи слабенький учень? Усі 
погодяться — перший А 
незрозумілого більше у 
другого. В чому ж причи
на? Щоб запримітити не
зрозуміле, необхідно вже 
чимало зрозуміти.

Читати доцільно з олів
цем у руках і в ході чи
тання позначати найбільш 
важливі місця, незрозумі
лі положення, своє став
лення до авторської по
зиції. Робити це потрібно

обережно (особливо, як
що книга не власна), щоб 
зняти позначки (у власно
му примірнику їх можна 
залишити). Існує навіть 
термін такий — маргіна
лії — примітки на полях 
книги.

Рекомендуємо подиви
тися деякі праці В. І. Ле
ніна (наприклад, «Зошити 
по імперіалізму», «Марк
сизм про держазу»), які 
являють собою його ви
писки та конспекти. Воло
димир Ілліч майстерно 
володів ними; КВ (запа
м’ятай добре) і сіс (так), 
знаки питання та оклику 
порізно і разом, по одно
му і по кілька в різних 
комбінаціях, підкреслення 
однією чи кількома лі
ніями.

Незрозумілі місця по
значаються, як правило, 
знаком питання. Та обме
житись виявленням не
зрозумілого замало. Зав
дання в тому, щеб незро
зуміле зробити зрозумі
лим. Як? Можна у пропа
гандиста проконсультува
тися. Та найкраще спро
бувати самому розібра
тись. Для цього необхід
но оволодіти основами 
бібліографії, яку небез
підставно називають КОМ
ПАСОМ У ЧИТАННІ.

Відомий знавець бібліо
графії С. Венгеров писав, 
що бібліографія сама по 
собі не дає знань, але це 
ключ до знань, вона здат
на відкривати комори 
знань.

Серед бібліографічних 
умінь найважливішим вва
жається вміння користу
ватися довідковими ви
даннями: словниками, до
відниками, предметними 
та іншими покажчиками.

Грунтовна філологічна 
обізнаність В. І. Леніна 
не викликала ніяких сум
нівів навіть у спеціалістів. 
А він полюблював гортати 
словники. Тож як важливо 
наслідувати його приклад 
тим, хто такої підготовки 
не має! В особистій біб
ліотеці кожного, хто праг
не результативно займати
ся самоосвітою, повинен 
бути якщо не тлумачний 
словник, то словник іншо
мовних слів, щоб при по
требі мати його під ру
кою. Хочемо підкреслити, 
що нині, завдяки найріз
номанітнішим джерелам 
інформації у словниковий 
запас кожної людини про
никає чимало термінів, 
зміст яких вона схоплює 
приблизно, а нерідко й 
зовсім неправильно. Кон
сультація в будь-якій сум
нівній ситуації могла б за
побігти неусвідомленому 
вживанню схопленого «на 
слух» слова і сприяти по
глибленню знань.

Політичний, філософ
ський, економічний слов
ники — неодмінні супут
ники політичної самоосві
ти. Видаються вони часто, 
і придбати їх не так уже 
й важко.

Хочемо спеціально по
вести мову про предметні 
покажчики. Передусім до 
творів В. І. Леніна.

До мене не раз зверта
лися по консультації сту- 
денти-заочники, котрі го
тували якісь письмові ро
боти з політекономії, фі
лософії, історії КПРС. Шу
кали якоїсь популярної 
брошури по темі.

— А ви до творів В. І. 
Леніна зверталися? — п^і- 
таю.

— Стільки треба прочи
тати і чи ж знайдеш по
трібне. Це ж півсотні то
мів!

Справді, радитися з Во
лодимиром Іллічем з яко
гось конкретного питання, 
якщо не вмієш користува
тися довідковими томами 
до його творів, дуже важ
ко. Нам досить було кіль
кох хвилин, щоб знайти в

покажчику потрібний тер- І 
мін, пізнати нескладну ме
тодику подальшої роботи: 
виписати, в якому томі та | 
на якій сторінці йдеться 
про нього.

Зрозуміло, вивчати В. І. 
Леніна треба послідовно, 1
опрацювати найважливіші 
його твори слід неодмін- І
но. Та поряд з цим необ
хідно знати, як швидко І
знайти ленінське поло- 1
ження про питання, над |
яким працюєш. Знати, 
щоб користуватися цим 
умінням. Як узнати? В |
будь-якій бібліотеці пока
жуть. Та непогано було б і 
на першому ж занятті в І
політгуртку чи семінарі з 
цього питання повести мо
ву і пропагандистові. І
Можна б і працівника біб
ліотеки на заняття запро- я
сити для цієї мети.

слова і
ПРО і
ШВИДНОЧИТАННЯ І

Останнім часом про 
нього говорять багато. Це 
цілком природно. Сказані 
Володимиром Іллічем
якось мимохідь слова — 
потрібно читати дуже ба
гато — сьогодні набува
ють особливої актуальнос
ті. Тому доцільно оволо
дівати прийомами швид- 
кочитання (партитурного, 
динамічного, як його ще 
називають). Досвід пока
зує, що досягти, скажімо, 
рівня 600 сліз на хвилину 
(це вже вважається швид
ким) не так і важко. У нас 
цього досягають навіть у 
школі самоосвіти. Потріб
но лише виявити наполег
ливість і волю. Чомусь па
нує хибна думка, нібито 
швидкості досягають за 
рахунок якості, що швид- 
кочитання — то позерхове 
читання. Швидкочитання 
иемає нічого спільного з 
тим, що називають «ков
танням книг». Досить ска
зати, що люди, які воло
діли партитурним читан
ням, сприймали текст гли
боко і всебічно. Це мож
на сказати про В. І. Лені
на, М. Горького. Пошлюся 
знову ж на наш невеликий 
досвід. Ми користуємося 
найпростішою методикою 
і поки що працюємо лише 
над тим, щоб позбутися 
вимовляння слів навіть то
ді, коли читаємо «про се
бе». Після того як прочи
тано тексі, ми ставимо за
питання, що свідчать про 
глибину засвоєння прочи
таного. І лише потім під
раховуємо досягнуту
швидкість.

Другою умовою швид
кочитання є розширення 
зорового охоплення текс
ту читачем. Більшість у 
полі зору тримає кілька 
слів, а можна не тільки 
весь рядок, а й пів, а то й 
усю сторінку. Ми не зби
раємося тут заглиблюва
тись у цю проблему, тому 
вкажемо лише на приклад, 
який, з нашого погляду, 
переконливо свідчить про 
можливості з цьому пла
ні: музиканти, читаючи з 
листа ноти, оволодівають 
таким умінням мало не 
всі (мабуть, звідси й 
пішла назва — партитурне 
читання).

Ми вели мову про чи
тання. Почали з нього, але 
не збираємось на ньому 
зупинитися: інформацію
дістаємо найбільше через 
читання, але не всю.

Чимало отримуємо
знань і іншими шляхами. 
Про них мова попереду.

А. РЄЗНИК, 
директор Гайворон- 
ської школи № 5, кан
дидат педагогічних 
наук.



1Т жовтня 1978 року „МоЛОДЯЙ комуялр“ З стоп.

ПОШУК—60 КОМСОМОЛЬСЬКИХ ЛІТ

у ЛІТОПИС становлен-
* на української радян
ської поезії І. Шевченко 
ввійшов як автор багатьох 
юнацьких пісень і маршів. 
Особливу популярніст» 
поетові приніс «Комсо
мольський марш», або, як 
його ще називали, «Марш 
черзонців». Починається 
він словами:

Гей, нумо, хлопці. 
Славні молодці, 
Треба нам в спілку 

єднаться, — 
Пану гладкому й богу 

старому 
Годі вже нам 

покоряться.
Іван Іванович Шевченко 

виріс у бідній сім'ї пазли- 
ського залізничника. У 
двадцяті роки прилучився 
до революційних подій і 
боротьби з куркульнею, 
перебував на комсомоль
ській роботі в Чигирині та 
Кременчуці. Деякі твори 
поета-пісняра довгі роки 
були окрасою не тільки 
самодіяльних гуртків, а й 
професіональних хорів. І 
на другому місці після 
«Комсомольського мар
шу» стояла пісня «Гарно, 
гарно серед степу» — мо
лодеча, запальна, зворуш
лива. Ії ща називали тоді 
«Дванадцять косарів».

Гарно, гарно серед 
степу! 

Глянь на північ, 
південь, схід, — 

Мзні сонце косу 
клепле 

І мантачку золотить. 
Виступає нас немало — 
Аж дванадцять 

косарів.
Косим клевер, косим 

трави
На комунівській землі.

МОРЯ ЧИСТА ГОЛУБІНЬ
У чорноморських риба

лок з'явився новий об'єкт 
масового промислу — 
шпрот. Запаси цієї ніж
ної, чутливої до наймен
ших змін середовища 
риби зросли до таких 
розмірів, що дали змогу 
виловлювати її у від
критому морі з допомо- 
(ою глибоководних тра
лів. Спеціалісти пов'язу
ють це з підвищенням 
біологічного потенціалу 
Чорноморського басейну, 
який завдяки заходам

Для тих, хто шість де
сятків років тому ходив 
під кумачевими знамена
ми комсомоли, прості, 
щирі слова цієї пісні, як і 
сама мелодія, говорять 
багато про що.

У рідний тополиний Пав- 
лиш над стишено-з'юнкою 

СУРМАЧ
річкою Омельничком мо
лодий комсомольський 
поет завітав 1924 року, са
ме в розпал травневої 
пори.

Навідався тоді Ізан і з 
сусіднє село Сметанівку, 
де на той час уже роз
правляла плечі комсо
мольська сільськогоспо
дарська комуна імені 
КІМу — «Комуністичний 
Інтернаціонал». Широки
ми гонами лягає в покоси 
гуртове сіно, косить МО
ЛОДИЙ поет. . Неначе ви
дзвонює трава під косою 
комсомольця Сеньки. І са
мі собою народилися сло
ва майбутньої пісні, якій 
судилося довге життя.

Опісля композитор Кость 
Богуславський поклав вірш 
на музику. Вперше цю піс
ню було виконано на ав
торському концерті КОМЇ1О-

по його захисту від за
бруднень став за останні 
роки найчистішим у Єв
ропі.

Вчені південного на
укового центру ЛН УРСР 
розробили па довгостро
кову перспективу комп
лексну програму охоро
ні Чорного моря і від
творення його біологіч
них ресурсів. У роботу 
включились гідробіоло
ги. ' океанологи, хіміки, 
економісти, екологи. Пор
ти, флот, промислові ПІД- 

зитора наприкінці 1924-го 
а Харкові, в бібліотеці 
імені В. Короленка. Зго
дом уже тоді відомий со
ліст Іван Семенович Коз- 
ловський наспівав твір на 
пластинку.

Наш земляк із Павлиша 
відомий ще й тим, що 
йому випало щастя реда
гувати газету «Молоде се
ло», бути організатором і 
першим редактором ком
сомольської республікан
ської газети «Червоний 

юнак» (тепер «Молодь 
України»), Допитливий га
зетяр тоді зібраа і уза
гальнив фундаментально- 
цікавий матеріал про юн
корівський рух на Україні, 
був укладачем колектиз- 
них збірок молодих авто
рів.

Починаючи з другої по
ловини двадцятих років 
комсомольський поет час
то друкується в періодич
них виданнях-часописах. 
Його художньо-яскраві й 
крилаті пісні та вірші по
являються на сторінках 
«Сільської правди», «Знан
ня», «Молодого більшо
вика», «Всесвіту», «Черво
ного шляху», в дитячому 
журналі «Червоні квіти».

1924 рік. Український 
комсомол бере постійне 
шефство над Червоним 
флотом. У розквіті свого

приємства одержали ре
комендації щодо очи
щения і нейтралізації 
баластних і стічних вод. 
З допомогою спеціалістів 
Одеського відділення Ін
ституту біології півден
них морів АН УРСР роз
роблені методи боротьби 
з такими «хворобами» 
моря, як кисневе голо
дування, замори, цвітін
ня. Для підвищення са
моочисної сили моря вче
ні запропонували буду
вати штучні рифи з че

поетичного таланту І. Шев
ченко одним з перших 
відгукується на заклик ЦК 
ЛКСМУ — добровільно 
вступає курсантом до Се
вастопольської морської 
школи.

На Чорноморському 
флоті і кораблях Дніпров
ської військової флотилії 
І. Шевченко служить до 
1932 року, а після звіль
нення в запас повертає
ться в рідний Павлиш.

Відтоді, особливо в по
воєнні роки, його відвіду
ють давні товариші по пе
ру — П. Усенко, Д. Коса
рик, до пізньої ночі за
сиджується в гостях поет- 
академік П. Г. Тичина.

До останніх днів свого 
життя Іван Іванович, не
зважаючи на тяжку неду
гу, зберігав бадьорість 
духу. Вже в похилому аіці 
він блискуче, зі знанням 
справи написав нарис про 
рідне селище Павлиш до 
однотомника «Історія міст 
і сіл. Кіровоградська об
ласть», допоміг іншим ав
торам у підгоговці таких 
самих нарисів про довко
лишні села Онуфріїзсько- 
го і Світловодського ра
йонів.

При зустрічах Іван Іва
нович Шевченко часто ді
лився враженнями про 
відвідини Дзвонкової го
ри, що бовваніє за Пав- 
лишем,. про степове роз
долля, з яким він ніколи 
не розлучався. «Степ — 
це моя стихія, — казав 
він. — Бо що не кажіть, а 
гарно ж, гарно серед 
степу!»

В. КРАМАРЕНКО, 
краєзнавець.

репа шпика, що стають 
пристановищем для жи
вих фільтра горів: мо
люсків, креветок, крабів. 
У прибережній смузі 
здійснюється гідробіоло
гічна меліорація.

Тепер у всіх чорно
морських портах працю
ють очисні споруди, пла
вучі санітарні станції, 
берегові пристрої для 
приймання з суден за
бруднених вод. Робиться 
все, щоб скидання в мо
ре неочіпцепіїх СГ0КІЗ до 
і980 року було припине
но повністю.

Кор. РАГЛУ.

На знімку: молоді .хірурги Олександрівської ра
йонної лікарці.

Фото В. Гриба.

Моя адреса —
тільки
ОДИН РІК

За кожним рядком Ос
новного Закону Радян
ської країни зримо бачу 
свій колгосп «Зоря кому
нізму», щасливе життя 
односельчан. І найпер
ше — турботу держави 
про молодь.

Веселим щебетом дітла
хів сповнився новозбудо- 
ваний дитячий садок на 
140 місць, ремонтники 
прийшли у світле примі
щення майстерні по ре
монту автомобілів, у селі 
Іванівці будується пре
красний магазин. Сім мо
лодих спеціалістів при
йшли працювати у кол
госп, серед них подруж
жя — Володимир і Мела-

Радянськйй Союз
нія Шиші, Ізан і Тетяна 
Загорульки. їх забезпечи
ли сучасними комфорта
бельними квартирами. 
Шість юнаків і дівчат на 
кошти господарства на
вчаються у вузах і техні« 
кумах. Все це події року, 
який минув з дня прийнят
тя нової Конституції Ра
дянського Союзу. Тільки 
одного року.

А трудівники на цю тур
боту відповіли славними 
ділами: по 56,7 центнера 
зернових з іектара зібра
ли в цьому році, продали 
державі майже дві тисячі 
тонн молока і чотири ти
сячі тонн м'яса.

В. БАУЛ, 
секретар партійної ор
ганізації ко?ігоспу «Зо
ря комунізму» Ново- 
архангельського ра
йону.

О ЧОГО починати ново- 
обраним комсомоль

ським секретарям? Про
блема не нова, але зав
жди злободенна й насущ
на. І тут новачки, як пра
вило, особливою оригі
нальністю не відзначаю
ться: гортають протоколи 
минулих комсомольських 
зборів та засідань коміте
ту, плани роботи, ще раз 
критично оцінюють діяль
ність попередників, раціо
нальне зерно переносять 
у свою практику, нерідко 
відмовляються від старих 
методів керівництва орга
нізацією. Протоколи — не 
формальність, бо в них, 
як у дзеркалі, відбиває
ться життя спілчанської 
молоді.

Секретареві комітету 
комсомолу кіровоград
ського зазоду «Ремпобут- 
техніка» Анатолію Шапо
валу дісталися у спадщи
ну, образно кажучи, ос
колки цього дзеркала: два 
протоколи загальнозавод
ських комсомольських збо
рів (не рахуючи звітно-ви
борних) від 14 грудня ми
нулого і 13 липня ниніш
нього років. Якщо додати 
до них кілька протоколів 
засідань комітету (остан
ній, до речі, від 20 липня 
1978 року), то це й буде 
результат діяльності аж 

трьох секретарів, котрі 
перемінялися один за од
ним протягом звітного пе
ріоду.

Нещодавно на зазоді 
відбулися звітно-виборні 
комсомольські збори. Те, 
що Наталя Дудко недовго 
була секретарем комітету, 
не завадило "й виступити з 
досить-таки самокритич
ним звітом. І це виклика
ло у декого несподівану 
реакцію.

— Мені здається, що 
Наталя надто вже згусти
ла фарби, — сказаа Ана
толій Шаповал. — Не 
можна закреслювати до
сягнень, зосередивши всю 
увагу тільки на недоліках.

З боку інших промозціз 
особливих претензій до 
комітету комсомолу не 
було.

Чому ж, колишній сек
ретар не ставила перед 
собою мети закреслити 
есе, чого досягла комсо
мольська .організація під
приємства за останній рік. 
І в некомпетентності На
талію не звинуватиш, бо 
весь цей рік вона була в 
складі комітету. Хіба що, 
згадуючи плюси, обмежи
лась кількома рядками... 
Так це не від надмірної 
самокритичності.

Кілька суботників про
вели на заводі. Заводська

команда з легкої атлетики 
одержалз на відомчих 
республіканських змаган
нях грамоту. Оце щодо 
плюсів майже все. Культ
походи, виїзди на екскур
сії... Не припишеш же IX 
собі, коли цим займався

ЗВІТИ І ВИБОРИ

САМОКРИТИЧНІСТЬ
НЕ ЗАЙВА

завком профспілки. Ната
лія Дудко лише згадала в 
доповіді, що одного разу 
порушили питання про по
їздку на туристську базу 
«Лісова пісня», та так і по
вито воно в повітрі. Біль
ше до нього не поверта
лися.

Рік тому на одному із 
засідань комітету комсо
молу підприємства Тетяна 
Кравцова сказала: «Діяль
ність штабу «Комсомоль
ського прожектора» в ста
ні кризи. Спочатку наче 
добре працював, а по

тім...» Нині активісти мо
жуть похвалитися лише 
одним критичним висту
пом «КП», його відзначив 
на зборах навіть директор 
підприємства. Влучний, 
гострий, спрямований про
ти бракоробів, він бага
тьом пам'ятається й досі, 

хоча з того часу минув чи 
не рік. А що потім? «Блис
кавки» — справа хороша, 
«прожектористи» повинні 
мати за зброю не лише 
критику. Все це так, але ж 
і на одних «блискавках» 
далеко не заїдеш. Похва
ла — не завжди кращий 
засіб розв’язувати насущ
ні проблеми підприємства.

Кількість комсомольців 
коливалася нинішнього 
року від 52 до 39 і від 39 
до 48. Сорок вісім — це- 
стільки спілчан перебуває 
сьогодні на обліку в ком
сомольській організації 

заводу. А кількісне зро
стання останнім часом ор
ганізації можна пояснити 
тільки тим, що на завод 
прийшли нові люди, в то
му числі й спілчани. Плин
ність кадрів (до речі, одна 
з проблем, яка так і ли
шилась нерозгаданою та
ємницею для комсомоль
ських активістів) позначи
лась навіть на складі ко
мітету комсомолу: до кін
ця звітного періоду він 
скоротився вдвоє. Про ці
леспрямованість у роботі, 
про планування, контроль 
не доводилось говорити 
звітуючому 'секретареві, 
як і про спортивно-масо
ву роботу, художню само
діяльність бо всього цьо
го не було. Існують, зви
чайно, певні труднощі (ні
де, наприклад, дістати му
зичних інструментів), але 
на те вони й труднощі, 
щоб їх долати, щоб. по
чавши добру справу, до
вести її до кінця. Буває, 
саме на цій основі появ
ляється оптимізм.

Володимир Гордовий. 
Його знову обрали до 
складу комітету комсомо
лу. Раніше він очолював 
штаб «Комсомольського 
прожектора»:

— На звітно-виборних 
зборах я, на жаль, не був, 
працював у колгоспі. Що 
скажу про діяльність ко

мітету? Непогано працю
вав. Та ні... разів вісім ви
пускали стіннівку «КП»... 
Можливо, п’ять... А «блис
кавки» в рахунок не йдуть. 
Вважаю, штаб працював 
задовільно. Та й в іншо
му... Напередодні свят 
улаштували вечори. Тре
ба ж об'єктивно оцінюва
ти нашу роботу.

І все-таки на своїй точці 
зору лишилася колишній 
секретар комітету комсо
молу Наталія Дудко:

— Комітет комсомолу 
працював слабо. Навіть як
що й удавалося зібрати 
всіх разом, то конкретні 
рішення рідко ухвалюва
лись. Виникне якась ідея і 
зразу ж затухає, бо, чес
но кажучи, кожен відпові
дав за свою ділянку робо
ти тільки на папері. Роз
мови про контроль за 
виконанням доручень так 
і зосталися розмовами. 
Можливо, новообраний 
комітет виязитькя на ви
соті?

Оцінки, як бачимо, різ
ні. І все н< Наталія Дудко 
не проповідує песимізму. 
Просто її самокритичність 
необхідна, дуже необхід
на для поліпшення роботи 
новообраного комітету.

А. РОМАНЮК, 
спецкор «Молодого 
комунара».
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ЯРОСТНЫЙ
СТРОЙОТРЯД
Музыка А. ПАХМУТОВОЙ. Слова Я. ДОБРОНРАВОВА.
Я — свежий ветер, огонь крылатый,
И наше время на циферблатах!
Пусть ПОЕезет нам в большом пути
От равнодушья себя спасти.

Припев:

Радостный строй гитар, 
Яростный стройотряд. 
Словно степной пожар, 
Песен костры горят.
Нет струн у сердца неопалимых,
И жажда счастья неутолима.
Я обращаюсь к сьсеи любви:
Меня на подвиг благослови!

Припев.

На перенрестнах путей и мнений 
Рождались звезды и вдохновенье. 
И одержимость всегда права, 
Когда находит свои слова.
Мы сильные духом, мы дети земли.

. Мы смелые. Смелы. И нас не смели.
Припев.

о гоно па тбіи
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сложна степной <to

Припев.

А стройотряды уходят дальше,
А строй гитары не терпит фальши...
И наш словесный максимализм 
Проверит время, проверит жизнь.

У Кіровоградському машино
будівному технікумі кожен ком
сомолець складає залік з фізич
ної та військово-технічної під
готовки. Чотири вихованці ко
лективу фізкультури стали чем 
піонами області з багатоборства 
ГПО. Валентина Пасюкова. Ми
кола Лахаузов та Володимир 
Твердоступ, наприклад, викона
ли нормативи кандидатів у май
стри спорту. І в цьому чимала 
заслуга викладача фізвихован- 
ня ГЛ. М. Запльоскіна.

На фото: М. М. ЗАПЛЬОС- 
КІН з цьогооічним випускником 
технікуму Володимиром ТВЕР 
ДОСТУПОМ.

Фото В. ГРИБА.

Редантор 
М. УСПАЛЕНКО.

Ректорам 
Уманського педагогічного 

інституту імені II. Г. Тнчмнц
ОГОЛОШУЄ НАБІР
НА ЗАОЧНІ КУРСИ ПО ПІДГОТОВЦІ
ДО ВСТУПУ В ІНСТИТУТ НА ФАКУЛЬТЕТИ:

підготовки вчителів ПОЧсТКСВИХ класів, 
підготовки вчителів зегальнотехнічних дисциплін 

праці,
природничий.
Вступники подають заяву на ім’я ректора інституту, 

квитанцію про сплату за курси 10 карбованців за весь 
період навчання на розрахунковий рахунок 14102 в 
Уманському відділенні Держбанку.

Адреса закладу: м. Умань, вул. Карла Маркса, 2, пед
інститут, навчальна частина.

Приймання документів — з 16 жовтня цього року.
РЕКТОРАТ.

Вороненький 
лісотехнічніїй і петиту т

ПРИЙМАЄ СЛУХАЧІВ
НА ЗАОЧНІ КУРСІ! ПО ПІДГОТОВЦІ
ДО ВСТУПУ В ІНСТИТУТ.

На курси приймають осіб, які мають середню освіту, і 
учнів десятих класів.

Заклад готує інженерів таких спеціальностей: лісове 
господарство, лісоіижеперна справа, машини і механізми 
лісової і деревообробної промисловості, технологія дере
вообробки, автомобілі та автомобільне господарство, 
економіка із організація лісової промисловості і лісово
го господарства.

Слухачів курсів забезпечують методичними вказівками, 
дають їм контрольні завдання, які воші викопують, і ви
силають па перевірку та рецензування до іпстпцту. 
Після перевірки зазначені роботі; з рецензіями та оцін
ками повертають курсантові для аналізу допущених по
милок. _

Курсантів, які виконали всі контрольні роботи, з 15 по 
ЗО липня 1979 року викликатимуть до інституту для 
підготовки до складання вступних екзаменів без додат
кової плати.

На період підготовки і складапіи; вступних, екзаменів 
курсантам надають гуртожиток.

Підготовка проводиться з математики, фізики, хімії, 
російської мови та літератури в обсязі вимог вступних 
екзаменів .то технічних вузів.

Для вступу па курси необхідно подати особисто або 
висла ги ионною заяву па ім’я ректора інституту, вка
завши в ній вибраний факультет і рік закінчення на
вчального закладу: довідку з місця роботи або павчашія 
(для школярів); поштову квитанцію про переказ грошей 
за паг.ч'іш.ія на курсах.

Плату за навчанівьпа курсах — 20 карбованців (за 
весь сірок навчання) — переказувати ионною через 
будь яке поштове відділення на розрахунковий рахунок 
?л> і41621 Воронезького міського управління Держбанку.

Наша адреса: 394613, гл. Воронеж, сул. Тіглірязсва, 8, лі- 
сотехнічнмй інститут, підготовчі нурси. Телефон 6-46-80.

РЕКТОРАТ.

18 ЖОВТНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час- 8.35 — Гімнастика. 
Й.55 — Концертний зал те
лестудії «.Орля». 9.40 — Те
лефільм «Як іартувялаея 
сталь-. 1 серія. 10.45 
■«Клуб кікоподорожен ■>. 16.:>0
— Для школярів. -Сурмач». 
17.00 — • Рукотворна пісня.». 
Теленарис. 17.20 — Ниркова 
програма. 17.40 — «Шахтар- 
еьиі горизонти». 18.00 
«День за днем . (К-д). 18.15
— -.Веселі нотки». 18.30 — 
«Тебе співаю, комсомоле!» 
Молоді поети Кіровоград і ци
ни -- 60-річчю ВЛКСМ. (К-Д). 
19.00 — Футбол: «Динамо» 
♦Київ) — «Мальме» (Швеція). 
21.00 — «Час». 21.30 — ііу- 
66к УЕФА л футболу: «Тор 
подо» (Москва) — «Штут
гарт» (ФРН). По закінченій — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
. Новини. 10.15 — ♦ Украї
на — БАМу, ■Сибіру. Далеко
му Сходу»? 10.35'— «Магі
стри мистецтв УРСР'. Спі
вай А. Солов’Яненко. 11.40 - 
«Шкільний екран». Фізика. 

р) Наша адреса і телефони
3*6050, ГСП, Кіровоград-50, еуп. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
есмсо^опьсьнего життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45*36, відділу вій* 
єьиово-пьтріотичного виховання га спорту — 2-46-87.

БК 22701. Обсяі 0,5 друк, арк, Індекс 61197,

Друкарня ім. Г. М. Діімнтрова, 
обласного управління у справах видавництв, 

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

Зам. № 439, Тирані 59 200,

6 клас. 12.10 — Для малят. 
«Срібний дзвіночок». 12.30 — 
Фільм «Повість про справж
ню людину». 14.30 — Док. те
лефільм «Сторінки дружби».
15.30 — - Літературні читзн- 
і-я ■. О. Грій. < Чеивоиі вітри
ла». 16.15 — «Бесіди і;ро 
право». 16.45 — «Пісні і тан
ці народів СРСР». 17.15 — 
«Справи московського ком
сомолу». 18.00 — Реклама. 
Оголошення. 18.30 — «Мело 
дії Азербайджану». Концерт. 
19.ЙІ) — вісті. 19.30 — Співає 
Т. Міансарова. 19.45 — «Ком
сомольська традиція». 20.45
— «На добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 21.30 — «Наші ра
дянські обряди». Док. фільм 
• На довгі роки, па щастя». 
21.50 — Фільм «Знайомтесь: 
Балуєв». По закінченні — 
новини.

19 жовтня
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— - Час». 8.35 — Гімнастика
8.55 — «Роби з нами, роби, 
як ми. роби краше нас».
9.55 — Телефільм «Як гапту
валася сталь». 2 серія. 11.00
— Док. фільм «Найпотрі'яй-
иіа людина». 12.00 — Ма
ленький концепт. 12.10 — 
Для малят. «Срібний дзвіно
чок». (К-д на Республікан
ське телебачення). 12.30 — 
Фільм «Знайомтесь: Балугй». 
! 4.30 — Док. Фільми соціа
лістичних країн. 15.20 —
«Рідна іцліпода». 15.40 — 
'Фридепик Шопен». 16.23 — 
Міжнародні змагання з по

жежно-прикладного спорту.
1.6.45 — «Російська мова». 
17.15 — Концерт фольклор
ної групи Великого дитячо
го хору ЦТ і ВР. 18.00 — По
ении. 18.15 — «Ленінський 
університет мільйонів». 13.45
— Л. Сидельников. Концерт
для фортепіано з оркестрам. 
19.00 — С. Михалков. «Сто
рінки творчості». 19.55 — 
Телефільм «Як іартувалася 
сталь». З серія. 21.00 —
«Час». 21.30 — «Про балет». 
По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — «Золоті
Зірки України». Кіпонарнс.
10.30 — «Народна і ворчість». 
Концерт. 11.00 — Фільм-кон- 
церт. 16.10 — Республікан
ська заочна фізико-матсма- 
тична школа. Передача 2.
16.40 — Концертний -зал
«Дружба». 17.25 — «Наука і 
життя». 18.00 — Фільм-кон- 
перт «Народні мелодії». 
18.30—«До 60-річчл ВЛКСМ». 
--Молодіжна орбіта». 19.00— 
Вісті. 19.30 — Р. ФсдсньоЕ. 
«Сніги впали». Вистава.
20.45 — «На доб'папіч. діти!» 
21.00 — «Час». 21.30 — «На
ші радянські обряди». Док-, 
фільми. 21.50 — Продовжсн 
ня вистави «Сніги впали» 
По закінченні — г.свинп.

20 ЖОВТНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 

— «Час». 8.35 — Гімнастика.
8.55 — Концерт фольклорної 
групи Великого дитячого хо
ру ЦТ і ВР. 9.40 — Теле
фільм «Як гартувалася

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу. 

сталь». З серія. 10.45 — Док. 
фільм «І творчості політ». 
11.25 — Естрадні мелодії.
11.40 — «Шкільний скрап». 
Російська література. 10 
клас. 12.10 — Для малят. 
«Срібний дзвіночок». 12.35— 
Концерт Державного анеамб 
ля донських кезаків. 14.30— 
« Твій труд — твоя висота». 
Док. фільми. 15.30—«Поезія 
С. Періе». 16.00 — «Шахова 
школа». 16.30 — «Рішення 
липневої о (1973 ооісу) Пле
нуму ЦК КПРС надихають» 
«Резерви виробництва яло
вичини». Бесіда. (К-дї. 16.50 
— Телефільм. (К-д). 17.00 — 
«Червоненька квіточка». 
Пистава. 18.00 — «День за 
днем». (К-д). 18.15 — «Пісня 
далека І! близька». 18 55 — 
Док. телефільм «Мексіка»
19.55 — Телефільм «Як гар
тувалася сталь». 4 серія. 
21.00 — «Час». 21.30 — «До 
60-річчя ВЛКСМ». «Адреси 
молодих». 23.00 — «Мелодії 
і ритми зарубіжної естра
ди». По закінченні — по
гини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— Новини. 10.10 — «Відкри
тим серцем промовляючи». 
Літературна передача, при
свячена творчості О. С. Пуш
кіна. 17.00 — «Москва і мос
квичі». 17.30 — «Дії ям про 
: вірят». 18.00 — «Дебют». 
Концерт. 18.30 — «Наші ра
дянські обряди.». 13.40 — 
Концерт народного хору 
«Прикарпаття». 19.00 — Віс
ті». 19.45 — «Мистецтво — 
народу». 20.45 — «Па добра
ніч діти!» 21.00 — «Чйс».
21.30 — «Наші радянські об

сМОЛОДОП КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обком» 

ЛКСМУ г. Кировоград, 
Гаїеіа печатается 

па украинском языке.

ряди» «Добрі люди». Док. 
фільм. 21.50 — Фільм «Ін
спектор і піч». По закінчен
ні — новини.

21 ЖОВТНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.35 — Гімнастика.
8.55 — < Виставка «Буиаті- 
пс». 9.25 — «Для пас. бать
ки». 9.55 — Телефільм «Як 
гартувалася сталь». 4 серія. 
11.00 —- «Рух без небезпе
ки». 11.30 -- «Ранкова пош
та». 12.00 — «Це ви може
те». Конкуре молодих вииа- 
уідвикіо 12.50 —Грас Е. Мо- 
сквітіна. (Арфа). 13.10 — 
«Ради і життя». 13.40 — Ти
раж «Спортлото». 13.55 — 
«Здоров’я». 14.40 — Фільм 
«Фантазери». 15.45 — «Лю
дина на землі». Кіиопрогпа 
ма. 16.30 — «Пісня-78». 17.00
— «У світі твапин». 18.00— 
Новини. 18.15 — Мульт
фільм. 18.30 — Бесіда -на 
міжнародні теми. 19.15 — 
'Для вас, трудівники села». 
Концерт. 19.55 — Телефільм 
«Як гаптувалася сталь». 
5 сепія. 21.00 — «Час». 21.30
— Романси і пісні Г, Свири
дова. 22.10 — «Задовго до 
прем’єри». Йінсконцсрт. 
23.00 — Чемпіонат СРСР з 
баскетболу. Жінки. «Спар
так» (Московська область)
— «Спартак» (Ленінград). 
По закінченні — повний.

’ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — Ранко
вий концепт. 11.00 — «Ма
льовничо Україна». «Розпо
відь ппо Кам'янку». (К-д на 
Республіканське телебачен
ня). 11.20 — СубстЕііі репор
таж. 11.50 — «Я море рідне 
всім серцем люблю». 12.30— 
Концерг маіістрів мистецтв.
14.40 — Мультфільми. 15.10
— «Пісні юності». 15.35 — 
Науково-популярний мате
матичний журнал «Інте
грал». 16.05 — «В ефірі ■- 
старовинний російський ро
манс». 16.40 — Для школя
рів. «Пароль «Дружба». 
17.15— «Ко мсомольська тра
диція». 13.15 — «-Мелодії 
моєї мрії». Естрадний кои- 
Церг, 19.00 — Вісті. 19.30 — 

Лопе де Всга. «Вчитель тан
ців.». Вистава. 20.45 — «Па 
добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.30 т- Продовжен
ня вистави «Вчитель тан
ців». По закінченні — но
вини.

22 ЖОВТНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 3.00 

— «Час». 8.35 — Гімнастика 
для дітей. 8.55 — Грає В. К.-ві- 
мон. Фільм-коиие.ит. 9.30 — 
«Будильник». 10.00 — «Слу
жу Радянському Союзу!». 
11.00 — «В гостях у казни». 
Фільм . «Мап’я-ме.йстпиня». 
Частина 1. 12.15—«-Ми грає
мо п пароплава». Концерт.
12.30 — «Сільська голина.-/. 
Рішення липневого (1973 ро
ку) Пленуму ЦК КПРС — у. 
життя». 13.30 — «Музичний 
кіоск». 14.00 — Хокей: «Ди
намо» (Москва) — ЦСКА.
16.30 — «Міжнародна пано
рама». 17.00 — «Ма арені 
нирку». 17.30 — Док. теле
фільм «Вірні традиціям»'. 
18.00 — Новини. 13.15 —• 
Танцюють М. Сабіровя і 
М. Вурханов. 18.50 — «-Клуб 
кіноподорожей». 19.50 —
'Радянський Союз очима 
г-арубіжних гостей». 20.05 — 
Телефільм «Яг; гартувалася 
сталь». 6 серія. 21.00 —
«Час». 21.30 — «З піснею по 
життю». III Всесоюзний те- 
лсконкурс молодих виконав
ців. По закінченій — но
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— Новини. 10.15 — Кіиопро- 
грама «По рідній країні»'. 
11.00 — «Звучать класичні 
оперні арії». 12.00 — «Доб
рого вам здоров'я». 12.30 —• 
'Слала солдатська». 13.30—- 
«Майстри мистецтв — ге
роям жнив*. 14.35 — Фільм 
«Абітурієнтка». 15.50 —
«Два світи — два способи 
життя». 16.15 — «У світі 
рослин» 17.15 — <Актуаль
на камера»: 18.00 — Футбол.' 
«Дніпро» — «Зеніт». 16.45— 
«Недільний сувенір». 20.45 
«Иа добраніч, діти!,» 21.00-- 
«іЧаб». 21.30 — Фільм «Пер
стень з. діамантом». По ви
кінченні — новини.
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