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мдр© ідальності
Формування ідейно псрс-

ионаної і соціально актив-

ної особи — важливе зав-

давня системи марксисте.ь-

НО-ЛСІІІІІСЬКОЇ освіти молоді.

Це ще раз було підкресле-

но на червневому (1983 р.)

Пленумі ЦК КПРС.
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24 вересня на славній ні- 
ровоградській землі 
нали традиційні г---------
XIII свята театрального мис
тецтва «Вересневі самоцві
ти». Понад вісімсот самоді
яльних драматичних колек
тивів створено сьогодні на 
Кіровоградщині, десять із 
них — народні. На свято 
приїхали гості з Молдавсь
кого російського драматич
ного театру імені А. Цехо
ва, Полтавського обласного 
драматичного театру імені 
М. Гоголя, Одеського ака
демічного державного теат
ру опери і балету,

Святкові колони

S ЗАЛУНАЛИ

ТРАДИЦІЙНІ

градської обласної філар
монії виставою А. Ларченка 
«Одна береза знає» у пос
тановці Олександрійського 
самодіяльного народного 
театру почалося театральне 
свято. Воно продовжиться 
обмінними виставами у ра
йонних центрах області.

Окрім того, в програмі 
«Вересневих самоцвітів» 
проводиться науково-прак
тична конференція «Край 
корифеїв українського те
атру». Заняття її цього ро
ку відбудуться в Рівнянсь- 
кому сільському будинку 
культури Новоукраїнського 
району — на батьківщині 
Івана Микитенка.

вулицями міста. На 
імені Кірова 
церт з участю гостей та ху
дожніх колективів Кірово- 
градщини, а біля обласного 
музично-драматичного теат
ру було вшановано пам'ять 
М. Л, Кропивницького. По-

площі 
відбувся кон-

линчанн Н. М. Борщ і А. В. 
Щербаков, яких по підсум
ках минулого навчального 
року нагороджено Почесни
ми грамотами ЦК ВЛКСМ, 
пропагандисти зі Знам’ян
ки Б. П. Голубничий, Д. Д. 
Гаращенко, М. А. Литвин, 
М. Д. Поривай, пропаган
дист Кіровоградської фаб'1 
рики «І 
мілінська, головний агроном 
колгоспу «Росія» Онуфрі- 
ївського району В. І. Сінсн- 
ко та інші. За підсумками 
минулого ’ навчального ро
ку 97 ідейних наставників 
молоді нагороджені Почес
ними грамотами ЦК 
ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ Украї
ни, обкому комсомолу.

У гарячі дні жнив на поля 
у ролі, лекторів, політінфор-І 
маторів і агітаторів вийшли] 
не тільки пропагандисти, а 
й найбільш підготовлені 
слухачі системи комсомоль
ської політосвіти. В Олек
сандрійському районі масо
во-політичну роботу в пері
од збирання врожаю прово
дили 32 лектори, 39 політін-і 
форматорів, 26 агітаторів із 
числа слухачів комсомольсь
ких політшкіл. У цій же ро
лі виступали 80 пропаганд 
листів і їх заступників, 
більше 200 слухачів шкіл 
комсомольського політнав
чання Гайворонського ра
йону.

Відзначаючи беззаперечні 
успіхи, не можна замовчу
вати і недоліки 
ремих1 комітетів 
у підготовці до 
чальиого року, 
вважають своїм обов’язком 
займатися пропагандистсь
кою діяльністю звільнені 
комсомольські працівники 
Олександрії. Голованівсь- 
кого, Кіровоградського, 
Компаніївського районів. Не 
спішать створити кабінети 
комсомольського політнав
чання Пстрівський, Кірово
градський, 
Компаніївськин 
комсомолу, 
один із двох ц^бінетів ком
сомольського політнавчання 
у Бобринсцькому районі. 
Деякі комітети комсомолу 
недостатньо враховують 
специфіку молодіжної ауди
торії.

Наближається новий нав
чальний рік в системі ком
сомольської політичної і 
економічної освіти. Коміте
ти комсомолу, пропагандис
тів чекає робота по підви
щенню ефективності і якос
ті навчання, втілення в жит
тя рішень червневого« 
И 983 р.) Пленуму ЦК 
КПРС. Комсомол крокує 
назустріч двом славним да
там у своєму житті — 65- 
річчю створення і 60-річчю 
з дня присвоєння імені 
В. І. Леніна. Це пред’являє 
нові високі вимоги до ком
сомольських організацій 
пропагандистів у справі 
марксистсько-ленінської ос
віти комсомольців і молоді, 
виховання справжніх борців 
за комунізм.

О. КОРЕПАНОВ, 
завідуючий відділом 
пропаганди і культурно- 
масової роботи обко
му ЛКСМ України.

юнаків та дівчат, що готу
ються вступити до лав Ле
нінського комсомолу. Біль
ше трьох тисяч комсомоль
ців перейдуть до вивчення 
другої складової частини 
марксизму-ленінізму — ос
нов політекономії. : Всього 
ж у школах основ марксиз
му-ленінізму будуть понов
лювати свої знання 4600 
молодих людей. Як і рані
ше, найбільша група працю
ючої молоді близько дев’ят
надцяти тисяч чоловік — 
підвищуватимуть свій ідей
но-теоретичний рівень у 
школах суспільно-політич
них знань.

Різке загострення міжна
родної напруженості, проти
борство двох полярно про
тилежних світоглядів, двох 
політичних систем — соціа
лізму і імперіалізму — ви
магає посиленої уваги до 
вивчення проблем ідеологіч
ної боротьби на світовій 
арені. Враховуючи це, комі
тети комсомолу області 
провели велику роботу по 
залученню молоді до вив
чення курсу «Ідеологічна' 
боротьба і молодь». Якщо 
в минулому навчальному 
році в 182-х школах по вив
ченню цього курсу 
лось 4 
новому 
буде 
школи, 
буде охоплено 6 тисяч ком
сомольців.

Важлива роль у мобілі
зації молодих трудівників 
на виконання завдань п’я
тирічки, їх ідеологічному 
забезпеченні належить еко
номічній підготовці. Прак
тично в кожній третій шко
лі і семінарі будуть вивча
тися економічні курси, по
в’язані з питаннями техніч
ного прогресу, розвитку 
соціалістичного змагання, 
виховання у молодих людей 
якостей соціалістичного 
трудівника, потреби в доб
росовісній праці на загаль- 

■ не благо. Продовжиться 
вивчення курсу «Продоволь
ча програма СРСР». Всього 
ж економічні знання бу
дуть одержувати близько 
тридцяти з половиною ти
сяч юнаків і дівчат.

У сучасних умовах зро
стає роль керівників занять, 
особи пропагандиста взага
лі. Адже саме від ідейних 
і моральних якостей комсо
мольських пропагандистів, 
їх теоретичної і методичної 
підготовки, широкої інфор- 
мованості залежить органі
заційний і науковий рівень 
занять, якість навчання, 
зв’язок із життям.

У цьому році для керів
ництва комсомольськими 
політшколамн і семінарами 
партійні організації напра
вили найбільш досвідчених 
пропагандистів. Більше де
в’ятисот ідейних наставни
ків молоді з гордістю но
сять цс високе звання уже 
понад три роки. Багато на
ших комсомольських пропа
гандистів набули цікавий 
досвід навчально-виховної 
роботи з молоддю. Серед 
тих, хто по праву користує
ться шаною н повагою,—до-

ировоградської фаб- І 
Індпошив» Н. А. Жи- І

II-
зованим маршем пройшли тім у приміщенні Кірово-

Биступає Державна заслужена хорова капела Української РСР «Трембіта» 
- Фото І. КОРЗУНА.

Виконуючи завдання, пос
тавлені партією, комітети 
комсомолу області провели 
певну роботу по підвищен
ню ідейного рівня і дієвості 
політичного навчання, зміц
ненню його зв’язків із жит
тям. Ніші навчанням у сис
темі комсомольського політ
навчання і економічної осві
ти охоплено більше 41 ти
сячі юнаків та дівчат об
ласті. Актуалізації змісту 
занять сприяло вивчення в 
комсомольських політшко- 
лах і семінарах документів 
листопадового (1982 р.) 
Пленуму ЦК КПРС, матері
алів, присвячених 60-річчю 
утворення СРСР, статті Ге
нерального секретаря ЦК 
КПРС Ю. В. Андропова 
«Вчення Карла Маркса і 

-—деякі питання соціалістич
ного будівництва в СРСР», 
документів 
(1983 р.)
КПРС.

У літній 
мольські організації облас
ті провели роботу по даль
шому залученню 
дівчат до занять у системі 
комсомольської 
віти, по зміцненню 
теріальної і навчально-ме
тодичної бази. Відбулися 
семінари і наради ідеоло
гічного активу, на яких бу
ло підбито підсумки мину
лого навчального року, на
мічено завдання на наступ
ний. У серпні—вересні в об
ласті проходив традиційний 
огляд готовності системи 
комсомольської політосві-- 
ти до нового навчальною 
року. У рамках огляду пору
шувалися питання комплек
тування політшкіл і семі
нарів, комітетам комсомо
лу надавалась допомога у 
зміцненні матеріальної і 
навчально-методичної бази.

Влітку були обладнані 
три нових кабінети комсо
мольського політнавчання в 
Олександрії, Головапівськп- 
му і Вільшанському райо
нах, створено шість єдиних 
центрів політнавчання мо
лоді. На сьогодні по облас
ті працюють дев’ятнадцять 
кабінетів, п’ятдесят один 
центр політнавчання молоті 
на базі загальноосвітніх 
шкіл і місцевих бібліотек.

/Дв 24 вересня, у День пропа- 
гандиста, відбулися міські і 
районні зльоти пропаган
дистів, зустріч з кращими 
пропагандистами області в 
обкомі комсомолу.

В цьому навчальному ро
ці в області працюватиме 
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третє місце, 
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«Кі- 
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Всі 

лан-

ці в області Г72”: 
1583 комсомольські 
ніколи і теоретичні 
ри. В одинадцяти 
молодого ленінця І 
мутися близько І

зрілість
Недавно Кіровоградщн- 

на вітала учасників рес
публіканського конкурсу 
молодих штукатурів. Со
рок п’ять юнаків та дівчат 
змагалися у вправності, 
п р о ф се і it ній п ід гото вл е-
ності, якості роботи. У ор
ганізаторів конкурсу — 
обласного комітету 
сомолу та комбінату 
ровогралваЖбуд» — 
чимало труднощів, 
учасники працювали
нами по три чоловіка. Ко
жен повинен був відшту
катурити тридцять метрів 
поверхні за день. Місце 
роботи розбивалось на за
хватки однакової площі. 
Основна складність в оцін
ці роботи молодих штука
турів полягала в тому, що 
участь у конкурсі беруть і 
початківці, і досвідчені 
робітники. А чим більший 
стаж роботи, тим швидше 
і якісніше учасник конкур
су справиться із завдан
ням. Тому вирішили ре
зультати конкурсу підби
вати по двох стажовпх 
групах.

У ланці, яка .працювала 
від Лисянського міжкол
госпбуду Черкаської об
ласті, Валя Капустинська 
вважалася старшою. І то
му, що у неї робочий стаж 
п’ять років, і тому, шо по
па разом із Оленою Кир- 
дою (яка працює майже 
пік) уже брала участь у 
Мапьківці п обласному 
конкурсі. Тоті Валя і Оле-

на зайняли 
На цей 
приїхали із Надією Сухо
вій — випускницею Бату
ті нського ПТУ.

Більшість учасників рес
публіканського конкурсу 
— неодноразові перемож
ці міських, районних та 
обласних конкурсів. Так, 
Валя Псрель та Інна Тро
ценко з Дніпропетровська 
разом виступають впер
ше. Але Інна два роки то
му на міських змаганнях 
«Кращий за професією» 
зайняла перше місце, а 
Валя багато разів брала 
участь у міжучилишпих, 
районних та обласних зма
ганнях молодих штукату
рів, що проходили у Дні
пропетровську. Нині дів
чата працюють в одній 
бригаді. Разом приїхали і 
на конкурс.

Переможцями цьогоріч
ного обласного конкурсу в 
Горлівці були Світлана 
Максимова та Інна Діден- 
ко. Працюють вони в уп
равлінні будмехаиізації 
міста Донецька.

Із Чернівців приїхали 
на конкурс Василь Буз, 
Василь Онуфрійчук та 
Дмитро Івапюк. У цій лан
ці Василь Буз найдосвід- 
ченіший. За його плечима 
вісім років роботи, участь 
у республіканському кон
курсі в Києві,'де він зай
няв друге місце, а також 
перемога на районних зма
ганнях молодих штукату
рів.

Для /Канни Караіцук, 
Галини Рибачок із Ровно 
та Марії Карпець із міста

Лубни Полтавської облас
ті цеп конкурс перший. 
Кіровоград і область на 
цих змаганнях представ
ляли ІІаташа Ткаченко, 
Валентина Чорна та Юлія 
Козир. Дівчата працюють 
в УМБ «Кіровоградміськ- 
буду» міста Кіровограда 
Валя і Наташа вперше 
брали участь у таких зма
ганнях. А для Юлі цей 
конкурс третій. У 1981 ро
ці вона перемогла на рес
публіканському конкурсі у 
Ворошнловграді. Минуло
го року Оля їздила на рес
публіканський конкурс 
«Кращий за професією» в 
Київ. У цьому році дівчи

ща стала кандидатом у 
члени КПРС, їй довірили 
бригаду.

На пас проведення кон
курсу обкомом комсомолу 
була розроблена культур
на програма. Юнаки та 
дівчата мали змогу відві
дати кінотеатр «Комсомо
лець», побувати на диско
теці, послухати концерт 
ансамблю «Хороший наст
рій», поїхати па хутір На
дію.

Конкурс закінчився. 
Компетентне жюрі підбило 
підсумки. По старшій гру
пі переможцями виявили
ся Валентина Перель та 
Інна Троценко з Дніпро
петровська. Серед учасни
ків з невеликим стажем 
роботи найкраще виконали 
штукатурні роботи кіпово- 
гранки Юлія Козир, Ната
ля Ткаченко та Валентна:' 
Чорна.

і О. ПАХОЛЮК.
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-----------------------------УРОК ПРАЦІ

Якщо СТО ДОРІГ —
ОДНА ТВОЯ

З ПОШТИ «ВПРИЛ»

хочеш обрати 
професію ДО душі

За трудову
чверть—
п 1 я т і р к а

Минуле літо для деся
тикласника Грузьківської 
середньої школи Руслана 
Гармидера було не лише 
приємним відпочинком, а 
й випробуванням на тру
дову зрілість. Ііцс задовго 
до кінця навчального ро
ку хлопець вирішив, що 
нід час літніх канікул 
працюватиме в рідному 
господарстві. На молочно
товарній фермі колгоспу 
імені XX з’їзду КПРС, ку
ди прийшов після екзаме
нів, не цурався будь-якої 
роботи: пас корів, возив 
корми худобі тощо.

Нині Руслан навчається 
в школі, але з честю може 
звітувати перед своїми 
товаришами про особисту 
трудову чверть; яку провів 
на п’ятірку.

Т. СВІТЛА, 
Голованівський район.

Одним з головних по
казників оцінки поведінки 
людини в умовах комуніс
тичного суспільства є її 
ставлення до праці. Ця 
риса не формується сама 
по собі. Вона складається 
в процесі трудового вихо
вання у школах, де під
ростає майбутнє поколін
ня.

Педагогічний колектив 
нашої десятирічки виро
бив певну систему вихо
вання працею, що допо
магає вести активну проф
орієнтаційну роботу. У 
школі створено раду по 
профорієнтації, до складу 
якої входять спеціалісти 
сільського господарства, 
передовики колгоспу, мо
лоді гвардійці одинадця
тої п’ятирічки, і раду на
ставників — вона склада
ється з членів правління 
місцевого колгоспу, вете
ранів праці.

Кожен клас має своїх 
шефів у господарстві. На
приклад, учні 7 «А» класу 
підтримують тісні зв’язки 
з трудівниками МТФ № 2. 
Зустрічаються на фермі, 
запрошують тваринників

Діє клуб
«Орієнтир»

до себе на збори загону. 
Юрій Рекучинський, Люба 
Завідова, Світлана Козар- 
чук —особливо часто бу
вають на МТФ, бо допо
магають мамам.

Учнівська виробнича 
бригада, минулого нав
чального року виконала 
сільськогосподарські ро
боти на суму близько чо
тирьох тисяч карбованців. 
А члени табору праці та 
відпочинку «Бригантина», 
створеного на базі брига
ди, цього літа обробили 
чималі площі сої, кукуруд
зи, кабачків. На пришкіль
них дослідних ділянках уч
ні вирощують овочі, 
фрукти.

Велику допомогу стар
шокласникам у виборі 
майбутньої професії по
дає клуб «Орієнтир», він

працює вже четвертий 
рік. Рада клубу прагне ви
користовувати найрізнома
нітніші форми і методи 
профорієнтаційної роботи: 
зустрічі з передовиками 
господарства, представни
ками трудових династій, 
вечори-конкурси на кра
щого за професією. На
приклад, на одному з за
сідань клубу «Механізатор 
— центральна фігура на 
селі» школярі зустрілись з 
механізаторами із трудо
вих династій Білокрилих, 
Смілянців. Саме це засі
дання спонукало членів 
любительської кіностудії 
колгоспу створити фільм 
про працелюбний рід 
Смілянціз.

Учасникам клубу надов
го запам’ятається зустріч 
з працівниками районного

відділу внутрішніх справ, 
їх цікаві розповіді про 
свою професію.

Вінцем усієї великої 
профорієнтаційної роботи 
«Орієнтиру» є посвячення 
в хлібороби вчорашніх 
випускників школи. Цього 
року їх прийшло в кол
госп 14. На святі молодого 
хлібороба вони дали клят
ву гідно продовжувати 
справу батьків. Голова 
правління колгоспу В. І. 
Корницький вручив моло
дим колгоспникам трудові 
книжки і цінні подарунки. 
А передова ланкова гос
подарства О. П. Лихенко 
за добрим народним зви
чаєм обсипала їх зерном, 
побажавши щасливих здо
бутків на хліборобському 
полі.

Для того, щоб ознайо
мити учнів З тією чи ін
шою професією ще з най
молодших класів, ми вирі
шили створити подібні 
клуби у жовтенятських і 
піонерських загонах.

Г. СМІЛЯНЕЦЬ, 
вчителька Таужнянсь- 
кої середньої школи. 
Гайворонський район.

«Шановна редакціє!

І

ВІЧНИЙ вогонь

Молодими 
залишилися назавжди

Уже в перші дні війни половина спілчан обласної 
комсомольської організації стали на захист своєї 
країни. Багато юнаків та дівчат були в загонах опол
ченців, допомагали ліквідовувати ворожі десанти, бу
дували укріплення, допомагали вивозити матеріаль
ні цінності. У серпні 1941 року фашисти тимчасово 
окупували Кіровоградщину. Але земля горіла під 
ногами фашистів. Летіли під укіс ворожі ешелони 
з живою силою, бойовою технікою. Чимала заслуга 
в цьому — молоді, котра, хоч і не носила тоді комсо
мольських значків та піонерських галстуків, лишила
ся вірною завітам Леніна.

Шістнадцятирічна комсомолка Катерина Бодюл 
втекла з поїзда, на якому її везли на чужину. Зго
дом цій сміливій дівчині вдалося влаштуватися на 
роботу до німецької комендатури. Вона допомагала 
партизанам, робила них фальшиві документи.
Пізніше Катя сталаІИртизанкою.

Під час окупанії і Ліі піонери з села Підлісного 
Олександрійського району Федя Шепель і Яша І 

і ІАіпикико лоім»мигали народним месникам. Вони 1 

партизан, передавали їм цінні відомості. В жовтні 
1943 року піонери довідались про задум гітлерівців 
оточити партизанський загін. Хлопцям вдалося по
передити партизан ом небезпеку. 1а фашисти схо
пили героїв. На донпр* ніхто з них не видав окупан
там своїх бонових тЯйришів. Тоді відважних піоне
рів, знесилених катуванням, вивезли в ліс і жирими 
закопали у землю. За мужність і відвагу Федя 
Шепель та Яша Матвієнко були нагороджені меда
лями «Партизану Вітчизняної війни» —- посмертно.

- — — гя л*"» і > * 11 1Я М І» 1 П
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Під таким заголовком у 
серпневому випуску «Віт
рил» був опублікований 
лист Світлани, в якому во
на скаржилася на свою 
нецікаву, нудну професію.

На публікацію 
ли відгуки

надійш- 
наших читачів.

* ф $

потрібна по-Світлані потрібна по
рада від щирого серця. Бо 
все, що робиш, . потрібно 
відчувати серцем, душею. 
Тільки виношена, випле- 
кана мрія принесе радість, 
задоволення.

Світлана прагла стати 
медиком. Ставши продав
цем, вона зрадила своїй 
мрії, але може не відсту
пила від неї. Хто зна, 
можливо, відпрацювавши 
зазначений строк, дівчина 
доб’ється своєї мети.

Моя порада Світлані: 
якщо ти справді хочеш 
стати лікарем, оберігати 
здоров’я людей, треба, на
самперед, бути зацікавле
ною життям. Це означає, 
що ти повинна самокри
тично визнати свою помил
ку і два роки працювати 
ударно, ініціативно, з по
вагою і чуйністю ставитись 
до покупців, геть відкину
ти свою «нудоту», хоча я 
вірю, що її в тебе нема, 
адже тобі лише дев’ят
надцять. Тільки наполег
лива праця і знання допо
можуть здійснитись твоїй 
мрії.

Прислухайся до свого 
серця, ще раз обміркуй і 
зроби правид^пнй вибір, 
тонн буд» вибором
проста ясної ’Чц^фссії, а ви
бором серця.

З аозличаю «а». «м.

'Ч‘Здрастуй, Світлано!

Дуже схвилював мене 
твій лист. Впевнена, що в 
житті багатьох людей 
трапляються подібні ситу
ації. Але думаю, що в

У цьому навчальному році я закін
чую восьмий клас Новогригорівської 
восьмирічної школи. Хочу працювати
внхователем у дитячому садку, але
не знаю, де можна здобути таку спе
ціальність. Повідомте мені, будь лас-
ка, адреси навчальних закладів.

З повагою Неллі Лазарева».
Кілька років тому при четвертій

і п’ятій середніх школах м. Кірово-
града почали діяти так звані, одн-
надцяті, педагогічні класи. їх призна-

чення — готувати вихователів для

дитячих садків нашої області. Сьо-

годні таких класів функціонує вісім:
три — у середній школі № 4, чотири

у п’ятій десятирічці і один — в

одній із шкіл Гайворона. Про прави

ла прийому і навчання у цих класах
розповідає заступник директора по

навчальній роботі Кіровоградської
СІП № 5 Майя Гаврилівна СОЛОМ
ЧЕНКО.

* * ф
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— У нашій школі педагогічні кла
си діють уже четвертий рік. Перші 
два роки їх було тільки по одному, 
а в нинішньому — набрали уже чо
тири. Як ви самі вже зрозуміли, нав
чаються тільки дівчата. Ідуть вони 
до нас охоче, особливо ті, хто відчу
ває в собі покликання до цієї нелег
кої професії. На жаль, трапляються 
і випадкові люди, але в процесі нав
чання і особливо педагогічної прак
тики вони відсіваються. У зв’язку з 
такіім невтішним фактом у цьому 
році ми зробили нововведення — з 
усіма дівчатами провели співбесіду, 
у якій особливо наголошували на то
му, чи обрали вони дану 
ність за велінням серця, чи 
до нас за чиєюсь порадою, 
десь працювати. Співбесіду 
дить авторитетна комісія, 
якої директор нашої цч 
Максименко, інспектор • 
рілЙино 

педагог?гск"?£'*П. Взськіиа. '
Приймаймо ми дівчат тільки з 

редвьою освітою, віком до ЗО років. 
Приходять до нас і після 
хто вже рік-два попрацював няня
ми у дитсадку. Районні відділи на
родної освіти дають направлення на 
навчання і відповідно потім зобов'я
зані працевлаштуватн нашнх випуск
ників. 70 процентів учнів одержують 
стипендію у розмірі ЗО карбованців. 
йеК> чяїіезггечити МИ ПОКИ ЩО 110 МО-

спеці аль- 
прийшлн 
так, аби 

провс- 
у складі 

Л1 , іі^ЧіІСЬКОГО 
ю ДОШКІЛЬНОГО »>. лоїчіііцр
Луценко і чиклплгіч

чіи І їм.
Л>ЛН, і ті,

Нав^Ьючись у педкласі наші учени
ці вивчають анатомію * і фізіологію 
людини, особливо наголошуючи на 
фізичних особливостях розвитку ди
тини дошкільного віку, історію 
КПРС, дитячу психологію, різнома
нітні методики — ознайомлення ма
люків з природою, музичне вихован
ня, формування початкових 
тичних уявлень, тобто МІ1 
мось дати всі знання, які 
хідні для професії, обраної дівчата
ми.

Уроки проводять досвідчені педаго
ги. Троє з них—О. С. Карпенко, В. П. 
Васькіна та В. П. Ганул в недалеко
му минулому працювали завідуючи
ми і методистами у дитсадках, так 
що мають повне уявлення про май
бутню роботу наших учениць.

Кожного дня дівчата мають по три 
пари, а один день на тиждень відві
дують закріплений за ними дитячий 
садок, де проходять педагогічну прак
тику. Перші рази вони тільки спосте
рігають за роботою вихователів і 
беруть для себе все потрібне, а по
тім розділившись по двоє, самі пробу
ють свої сили. Причому спочатку од
на учениця проводить заняття, а ін
ша дає докладний аналіз, а потім 
вони міняються. Керівник практики 
виставляє оцінки відповідно і тому 
хто працював з дітьми, і тому, хто 
аналізував допущені помилки. Кожна 
учениця веде щоденник практики, у 
якому вона записує, що зроблено за 
день, які незрозумілі питання з’яви
лися, які успіхи і —........

Міський відділ 
ділив нам кілька 
№ ЗІ «Берізка», 
№ 6/39 «Весна»,

матема- 
намагає- 

так необ-

промахи.
народної освіти ви- 
дитячих садків — 
№ 5/38 «Райдуга». 
№ 42 «Ювілейний» 

і № 55 «Ятраночка», де завідуючими 
відповідно М. О. Лимар, К. І Кова
ленко, Р. І. Курцева, Є. М. Вихрова 
та В. В. Демченко. Треба сказати, 
що всі працівники даних дитсадків — 
і няні, і вихователі, і методисти, і за
відуючі — завжди йдуть нам назуст
річ — допомагають дівчатам і пора
дами, і знаннями, підбадьорюють їх, 
коли щось не так виходить. Все при
йде з роками.

Крім щотижневих занять з дітьми 
учениці з 12 квітня по 10 травня ма
ють неперервну практику, тобто ці
лий місяць вони працюють у дитсад
ку і виконують всі функції вихова
тельки. Після цього знову місяць нав
чання, а потім —- екзаменаційна се
сія. Складають дівчата два екзамени 
— з дошкільної педагогіки та історії 
КПРС. Склавши іспити, вони одержу
ють посвідчення про закінчення на
шого педагогічного класу і йдуть пра
цювати виховательками у дитячих 
садках.

Як і в педу'іилшЦдкс У нас е попе
редній розподіл і олІЩі'Очіїиіі. Всіх, 
хто прибув за направленнями ра/їпно 
ми и.чігр.-гчлт'мо по міснк> ц.іпр.іч.і.чг 
чи. прлховусмо :>вмч.п1і/0, сЛиеіІні <>С> 
ставніш наших вип^скннцьЛагншо 
знайти для всіх прийнятні'варіанти.

За три роки -існування педкласу 
ирн СНІ № 5 його закінчили більше 
ста виховательок. І^рн працюють у 
дитячих садках всіх районів і міст на
шої області.

Вважаю, що така форма навчання 
дуже корисна і потрібна. Вона дає 
змогу більше і за короткий строк під
готувати необхідних спеціалістів.

ф. ♦ »X

Шановна НеллИ Ми розповіли тобі



країни. Багато юнаків та дівчат були в загонах опол
ченців, допомагали ліквідовуваги ворожі десанти, оу 
дупалн укріплення, допомагали вивозити матеріаль
ні цінності. У серпні 1941 року фашисти тимчасово 
окупували Кіровоградщнну. Але земля горіла під 
ногами фашистів. Летіли під укіс ворожі ешелони 
з живою сплою, бойовою технікою. Чимала заслуга 
в цьому — молоді, котра, хоч і не носила тоді комсо
мольських значків та піонерських галстуків, лишила
ся вірною завітам Леніна.

Шістнадцятирічна комсомолка Катерина Бодюл 
втекла з поїзда, на якому її везли на чужину. Зго
дом пій сміливій дівчині вдалося влаштуватися на 
роботу до німецької комендатури. Вона допомагала 
партизанам, робила і них фальшиві документи. 
Пізніше Катя сталаяртизанкою.

1 Під час окупації юні піонери з села Підлісного 
\ Олександрійського району Федя Шепель і Яша 
І ІАатвієнко допомагали народним месникам. Вони 
\ уважно слідкували за фашистами, під виглядом пас- 

I ) тухів ніили до лісу, умовним сигналом викликали 
' / партизан, передавали Гм пінні відомості. В жовти» 

/ 1943 року піонери довідались про задум гітлерівців 
І оточити партизанський загін. Хлопцям вдалося по

передити партизан про небезпеку. Та фашисти схо
пили героїв. На допчцмніхто з них не видав окупан
там своїх бойових товаришів. Тоді відважних піоне
рів, знесилених катуванням, вивезли в ліс і жирими 
закопали у землю. За мужність і відвагу Федя 
Шепель та Яша Матвієнко були нагороджені меда
лями «Партизану Вітчизняної війни» — посмертно. 
На траурному мітингу після поховання розвідників 
були присутні брати Толя і Юра Маркітанн, ровес
ники полеглих. Тоді вони поклялися помститися за 
смерть своїх товаришів. У жорстокому бою з оку
пантами загинули брати Маркітанн. Земляки свято 
шанують пам’ять загиблих юних месників. В центрі 
села Підлісного споруджено обеліск полеглим пат
ріотам. А імена піонерів-героїв носять чимало піо
нерських дружин Кіровоградщини.

Дванадцятирічний піонер Вітя Бондаревський не
одноразово проявляв сміливість й винахідливість. 
Якось до нього звернулися два німці й наказали 
провести їх до села Родниківки. Хлопчик не розгу
бився і привів окупантів просто в ліс під партизан
ські кулі. Пізніше Вітю направили на навчання до 
Суворовського училища. Альберту Синицькому з 
Помічної Добровеличківського району, також було 12 
років, коли почалася війна. В окупованому місті ді
яла підпільна група. Піонер Синицький виконував 
відповідальні завдання дорослих. Він відправляв 
зброю до партизан, був зв’язковим між ними й під
пільниками. Восени 1943 року разом з підпільниками 
Аліка заарештували. Піонер на допитах тримався 
мужньо, нічого не видав ворогам. Його розстріляли, 
та світла пам’ять про нього житиме завжди.

Чимало юних воювали на фронтах, були синами 
Полків. На рахунку сина полку Віті Завгороднього 
з села Піщаний Брід, було чимало сміливих бойових 
операцій. Одного разу група розвідників відправила
ся за «язиком». З ними був і Вітя. По дорозі він 
перерізав німецький телефонний кабель, а потім схо
вався. Довго чекав, нарешті з’явилися два гітлерів
ці. Коли вони стали з’єднувати лінію, Віктор чергою 
з автомата поранив одного, другий сам підняв руки. 
Так юний розвідник привів до своїх двох полонених. 
Згодом Віктор форсував Південний Буг, визволяв 
Прагу. Груди юнака прикрашали кілька бойових на
город, в тому числі медалі «За відвагу», «За бойові 
заслуги», «За визволення Праги».

При визволенні Кіровоградщини величний подвиг 
здійснив розвідник Толя Комар. Він не вагаючись 
віддав своє молоде життя за краще майбутнє, всту
пивши в двобій з ворожим кулеметником.

Чимало комсомольців з Кіровоградщини визволя
ли рідний край в діючій армії. Лише в складі 297-ї 
стрілецької дивізії нараховувалось близько 250 ви
хованців Кіровоградської комсомоли. Серед них — 
комсомолець Василь Галушкін, котрий під час фор
сування Дніпра виявив виключну мужність. «Ані 
кроку з плацдарму!» Таким був наказ командира. А 
йому не виповнилося ще й вісімнадцяти. Указом 
Президії Верховної Ради СРСР Галушкін був удос- 

Ітоєний високого звання Героя Радянського Союзу.
J Г. КОГАН. І

«Я живу на селі. І всі мої думки про майбутнє пов’язані з ним. Люблю на
шу Червону Кам’янку, люблю людей, які живуть і працюють у ній. Не уяв
ляю себе без рідної школи. Навчання — це праця, і праця нелегка. Але з кож
ним шкільним днем віднриваєш щось нове, пізнаєш саму себе. І чим захопле- 
ніше вчишся, тим глибше розумієш, що добре навчання сьогодні — це ударе
на робота завтра».

Таким бачить своє нинішнє і майбутнє життя учениця Червонокам’янської 
середньої школи Олександрійського району Тетяна ЖУРИЛО.

Фото В. ГРИБА.

Щастя народів у наших
Закінчився Тиждень дій радянських дітей у рамках 

Естафети миру дитячих організацій європейських кра
їн. На адресу редакції надійшло чимало повідомлень про 
те, як на місцях пройшла ця масова політична анціл.
Два з них пропонуємо увазі

* * *
Піонери шкіл №№ 5, 11, 34 

Ленінського району м. Кіро
вограда взяли активну 
участь у конкурсі політич
ного плакату. Велику ви
ховну роль зіграли і зустрі
чі юних ленінців із ветера
нами Великої Вітчизняної 
війни В. Г. Руткевичем. 
С. С. Миланченком та інши
ми.

Ярмарки солідарності, які 
успішно пройшли в десяти
річках №№ 22. 24. трудові 
десанти по збиранню мета
лолому та макулатури — 
ось іще одна з форм залучен
ня школярів до участі в 
Тижні.

Більше тисячі карбован 
ців, зароблених у ході тру
дових операцій, будуть пе
рераховані до Фонду миру, 
а також на будівництво 
пам’ятника піонерам-героям 
у всеросійському піонерсь
кому таборі «Орлятко».

наших читачів.

«Мир — високе звання пла
нети». — це тема районно
го конкурсу . творів серед 
піонерів і старшокласників. 
Переможцями його стали 
десятикласниця СШ № 11 
Лілія Босько, учень дев’ято

го класу десятирічки № 22 
Дмитро Антипов, шестиклас
ниця середньої школи № 5 
Ірина Казаринова.

«Тиждень миру, — пише 
у своєму творі Дмитро Ан
типов, — не залишив мене 
байдужим, пробудив у мені 
бажання ще активніше 
включитися в боротьбу за 
мир, прагнення виховати се
бе патріотом, готовим у 
будь-яку хвилину стати на 
захист Батьківщини.

Л ТКАЧЕНКО, 
інструктор Ленінського 
райкому комсомолу 
м. Кіровограда.

ОСОБИСТЕ

ЗРАДИТИ ПЕРШОМУ ПОЧУТТЮ?
Я познайомилася з 

Олександром після за
кінчення сьомого класу, 
він у той час закінчив 
школу і приїхав у наше 
село до бабусі відпочи
вати. Коли Сашко по
вернувся додому, поча
ли листуватися. Але мої 
батьки були проти нашої 
дружби. Мама перечиту
вала всі листи, а одного 
разу категорично забо
ронила мені з ним лис
туватися. Довелося Саш
кові адресувати мої

листи на адресу бабусі.
Незабаром Олек

сандр має приїхати у 
відпустку і, звичайно, за
вітає до нас. Мама, по
чувши про йрго майбут
ній приїзд, сказала, що 
я й на вулицю не вийду, 
якщо буду з ним зуст
річатись. Хочу знати 
думки моїх ровесників.

НАТАЛЯ К„ 16 років.
Добровеличківський 
район.

МИ — ЗА МИР!

руках
* * *

Учні Тарасівської восьми
річної школи взяли участь 
в естафеті миру дітей Євро
пи. Піонери 4—8 класів 
провели мітинг «Нам мир 
берегти наказано!», на яко
му виступили Ольга Мано- 
хіна, Алла Дощенко, Ольга 
Несвіт. Вони висловили за
непокоєння з приводу на
ростання ядерної небезпеки, 
гнівно засудили політику 
американської адміністрації, 
яка прагне посилення гонки 
озброєнь.

«Ні — війні!». «Ми голосу
ємо за мир!» — скандують 
учасники мітингу, приєдну
ючи свої голоси до голосів 
усіх дітей Європи. які хо
чуть жити під мирним не
бом.Школярі поклали квіти 
до пам’ятника загиблим вої- 
нам-односельцям

В. ЧАБАН, 
старша піонервожата 
Тарасівської восьмиріч
ної школи.
Новгородківський район.АРХІВАРІУС ПОВІДОМЛЯЄ, ЩО...

В 1764 році створено було Новоросійську губернію з канцелярією в 
кріпості св. Єлисавети. Сама кріпость проіснувала до 1794 року. 15 бе
резня 1805 року її було перетворено на внутрішнє місто Єлисаветград, 
а військове спорядження передано в Херсон.

Чимало славних подвигів здійснили мешканці міста в роки 
Вітчизняної війни 1812 року. Гусар Слисаветградського полку Самусь 
(Федір Потапов) тяжко пораненим у Бородинській битві потрапив у по
лон до французів. Відважний воїн утік з полону і організував з селян 
навколишніх сіл тритисячний партизанський загін, який успішно громив 
значні ворожі частини і знищив до трьох тисяч французьких солдатів. З 
краєм пов’язані імена героїв Вітчизняної війни генерала М. М. Раєвсь- 
кого (похованні! у родовому склепі в селі Розумівці Олександрівського 
району) і Д. В. Давидова, який часто бував у маєтку Раєвських.

ф :|с \

В Єлисаветградській кріпості перед селянською війною 1773— 
1775 рр. побував її керівник Омелян Пугачов.

Маючи велике стратегічне значення, кріпость привертала увагу висо
копоставлених державних осіб. У різні часи тут побували О. В. Суворов, 
М. І. Кутузов, відомий хірург М. І. Пирогов. З Єлисаветградського саду 
возив фрукти своїй покровительниці Катерині II князь ГІотьомкін. Особи 
імператорського двору і сам імператор часто приїздили в міста Єлисавет
град, Олександрію, Нову Прагу на військові огляди і паради.

В Олександрійському районі є село Розумівка. Воно входило колись 
до маєтку славнозвісного героя Вітчизняної війни 1812 року Миколи Ми
колайовича Раєвського.

ку і два роки працювати 
ударно, ініціативно, з по
вагою і чуйністю ставитись 
до покупців, геть відкину
ти свою «нудоту», хоча я 
вірю, що її в тебе нема, 
адже тобі лише дев’ят
надцять. Тільки наполег
лива праця і знання допо
можуть здійснитись твоїй 
мрії.

Прислухайся до свого 
серця, ще раз обміркуй і 
зроби правид^ннй вибір, 
який буд^^Ле вибором 
престижної професії, а ви
бором серця.

З йоеаг-ою Євген,

* * *
V9 рОХІЖ.и

Здрастуй, іітлано!

Дуже схвилював мене 
твій лист. Впевнена, що в 
житті багатьох людей 
трапляються подібні ситу
ації. Але думаю, що в 
кожному безвихідному 
становищі завжди є вихід. 
Знайди її ти його.

Я не берусь, Світлано, 
давати тобі готові рецеп
ти життя. Хочу разом з 
тобою порадитись як же 
бути.

Це страшно: день у 
день йти на роботу, яку 
не любиш, до якої не ле
жить душа.

Я старша від тебе, Світ
лано. Син у мене, мабуть, 
твій ровесник.

Свою професію вибрала 
по бажанню. Але навіть 
зараз після багатьох ро
ків праці виникає сумнівґ 
а чи правильно я обрала 
життєву дорогу, ставши 
педагогом. Ще так хоті
лось бути лікарем і ви
лікувати бабусю й маму, 
які стільки років прикуті 
до ліжка. Подобалося 
працювати біля землі, ро
сяними ранками поспішати 
в поле.

Та вибираєш щось одне, 
найбільш близьке і сокро
венне. Пишу тобі так, 
Світлано, щоб ти подума
ла, а чи твердо ти вирі
шила присвятити себе 
охороні здоров’я людей? 
Чи не стане тобі нудно 
під час безсонної ночі, 
яких так багато випадає 
на долю медсестри? Чи 
зумієш ти відчута біль 
сторонньої людини і від
гукнутись всією душею.

Кожна робота має в со
бі багато буденного, ніби 
й нецікавого. У кожній 
своє сне хочу» повинно 
поступатись обов’язково
му «потрібно». Тож, ма
буть, мають рацію ті, хто 
рекомендує тобі відпрацю
вати по спеціальності два 
роки. Адже держава на 
твоє навчання витратила 
гроші. Та й ти ще раз по
винна перевірити, невже 
так нудно за прилавком. 
Допомогти покупцеві ви
брати необхідну річ, дати 
корисну пораду — це теж 
потрібно.

Отже, не поспішай ро
бити висновки. Якщо час 
не змінить твоєї думки, 
тоді старанно готуйся, 
щоб здобути омріяну про
фесію.

Н. ГРЕБЕНЮК.
м. Ульяновка.

кої професії. На жаль, трапляються 
і випадкові люди, але в процесі нав
чання і особливо педагогічної прак
тики вони відсіваються. У зв’язку з 
іакіім невтішним фактом у цьому 
році ми зробили нововведення — з 
усіма дівчатами провели співбесіду, 
у якій особливо наголошували на то
му, чи обрали вони дану спеціаль
ність за велінням серця, чи прийшли 
до нас за чиєюсь порадою, так, аби 
десь працювати. Співбесіду прово
дить авторитетна комісія, у складі 
якої директор нашої шь'Ми Л. №. 
Максименко, інспектор Лтнського 
райвно з дошкільного виховання 
В. І, Луценко і викладач дошкільна! 
педагогіки В. П. Ваеькіна. /

Приймаємо ми дівчат тільки з се
редньою освітою, віком до ЗО років. 
Приходять до нас і після і ті,
хто вже рік—два попрацював няня
ми у дитсадку. Районні відділи на
родної освіти дають направлення на 
навчання і відповідно потім зобов’я
зані працевлаштувати наших випуск
ників. 70 процентів учнів одержують 
стипендію у розмірі ЗО карбованців. 
Всіх забезпечити ми поки що не мо
жемо, тому в першому півріччі керу
ємось середнім балом атестата, а в 
другому — враховуємо знання, пока
зані на заліках участь у громад
ській роботі, оцінки з педагогічної 
практики.

ДІН РІД:

учениці з 12 квітня по 10 трппіія МИ 
ють неперервну практику, тобто ці 
лий місяць вони працюють у литсал 
ку і виконують всі функції вихова
тельки. Після цього знову місяць Нав 
чання, а потім - екзаменаційна се
сія. Складають дівчата два екзамени 
— з дошкільної педагогіки та історії 
КГІРС. Склавши іспити, вони одержу
ють посвідчення про закінчення на
шого педагогічного класу і йдуть пра
цювати виховательками у дитячих 
садках.

Як і в педучилищ^» у нас є попе
редній розподіл і ОгЛіїочний. Всіх, 
хто прибув за направленнями райвно 
ми направляємо по місцю направлен
ня, враховуємо звичайно, скіейні об- 
статамим плипяс. 
знайти для всіх прийнятні Варіанти.

За три роки існування педкласу 
при СШ № 5 його рзкінчили більше 
ста виховательок. працюють у
дитячих садках всіх районів і міст на
шої області.

Вважаю, що така форма навчання 
дуже корисна і потрібна. Вона дає 
змогу більше і за короткий строк під
готувати необхідних спеціалістів.

* * *
Шановна Неллі! Ми розповіли тобі 

про один із закладів, де та зможеш 
здобути професію, до якої прагнеш. 
Але для цього потрібна середня ос
віта. А після закінчення восьмого 
класу ти можеш піти навчатись в 
Олександрійське педагогічне училище.

ВИ ПРОСИЛИ РОЗПОВІСТИ

БОРОТЬБА ТРИВАЄ
Дін Рід дав у Москві 

прес-конференцію після 
своєї недавньої поїздки 
в Чілі.

— Що послужило при
чиною поїздки в цю 
країну, країну фашизму 
і терору? — каже співак. 
— Телепередача з Чілі. 
Я бачив її в Берліні. 
Йшов репортаж про кри
ваву розправу у серпні 
нинішнього року.

Під дулами автоматів 
падали чоловіки, жінки, 
діти, котрі вийшли на 
мирну маніфестацію
протесту проти режиму 
Піночета. Були вбиті де
сятки, поранені сотні і 
арештовані тисячі ні в 
чому не винних людей.

Я був приголомшений 
цим жахливим видови
щем. І я сказав: треба 
бути там якомога швид
ше. Там багато моїх дру
зів.

Через кілька днів Дін 
уже був у столиці Чілі. 
Допомогло американсь
ке громадянство. Піно- 
чет заграє з Вашінгто- 
ном, і кожен громадя
нин США може без візи 
прибути в Чілі.

— З перших же кро
ків, — продовжує Дін 
Рід, — за мною почало
ся стеження. Шпики не 
відставали ні на крок. 
Могли арештувати, мог
ли вчинити розправу.

Він уперше приїхаь і 
сюди як співак у 1961 і

році. 1970 року в знак 
протесту проти втручан
ня янкі в справи Чілі пуб
лічно спалив американ
ський прапор перед бу
динком посольства США 
в Сантьяго. Пізніше ба
гато разів приїздив у Чі
лі як гість Сальвадора 
Альенде, Пабло Неруди 
і співака Віктора Хари.

— Офіційні власті 
спробували мене заляка
ти, — каже 
Представник поліції за
явив, що 
дер на мій арешт, 
я посмію 
концертом.

А Дін Рід уже наступ
ного дня мав зустрічати
ся з шахтарями рудника 
«Ель Теньєнте» за 150 кі
лометрів од столиці. 
Всього кілька тижнів то
му тут відбувся гранді
озний страйк. 800 шахта
рів було звільнено. Сім’ї 
їхні голодували. І кон
церт, який Дін хотів да
ти тут, був у фонд допо
моги сім’ям страйкарів 
Платою за вхід на кон
церт став кілограм про
довольства для голоду
ючих.

Концерт тривав півто
ри години. Він закінчився 
піснею патріотів «Венсе- 
ремос» («Ми переможе
мо») — піснею, якої від
крито не виконували на 
землі Чілі десять років.

Весь зал. стояки разом

співак.

А

ЩОДНЯ У ВАШОМУ, ША
НОВНІ СТАРШОКЛАСНИ-
КИ, ШКІЛЬНОМУ РОЗКЛА
ДІ ПО ШІСТЬ, А ТО й СІМ 
УРОКІВ — МАТЕМАТИКА 
І ЛІТЕРАТУРА. ХІМІЯ І ФІ
ЗИКА, ГЕОГРАФІЯ ТА АСТ-

в нього є ор- 
якщо 

виступити з

т

з Діном Рідом, співав 
цей гімн.

Дін знав, що йому за
грожує. Він знав про 
тортури в застінках полі
ції. Він знав, що ареш
товані зникають без
слідно.

Але вже через два дні 
Дін знову дає концерт. 
Уже перед студентами 
столичного університе
ту. І знову весь зал сто
ячи співає разом з ар
тистом «Венсеремос».

Для арешту Діна була 
піднята вся поліція Сан
тьяго. В аеропорту Д. Рі- 
ду запропонували підпи
сати папір, у якому гово
рилося, що він зобов’я
зується ніколи не приїз
дити в Чілі.

— Я не підпишу його, 
— відповів співак. — Не 
виключено, що я 
їду в цю країну, 
приїзд, сподіваюся, 
не залежатиме від

— І все ж я задоволе
ний поїздкою, — усмі
хається Дія. — Чілійські 
/ірузі переконалися, ще 
вони не самотні у своїй 
боротьбі. На їхньому бо
ці всі чесні люди плане
ти. — І додає: — Я пе
реконався, що фашизм 
доживає в Чілі останні 
дні. Народ уже «є бо- 1 
їться хунти. Боротьба | 
триває.

при- 
І мій 
вже 

вас.

В. КУЛИКОВ 
Ксп ТА PC.

РОНОМІЯ... НА ОДНИХ ВИ тт<; 6-І A TCAAV
ОТРИМУЄТЕ ^ЗАДОВОЛЕН- J

S
Я

НЯ, ПОЧЕРПНУВШИ БА
ГАТО КОРИСНОГО. ІНШІ 
Ж ПРОХОДЯТЬ, НІЧИМ НЕ 
ЗАЦІКАВИВШИ ВАС. ТОМУ 
ПРОПОНУЄМО НАПИСАТИ 
ТВІР НА ТЕМУ:

«СПРАВЖНІЙ УРОК — 
ЦЕ...»

ЧЕКАЄМО ВАШИХ ЛИС
ТІВ З ПОЗНАЧКОЮ НА 
КОНВЕРТІ «ТВІР НА ТЕ
МУ».
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А ЦТ (І програма)
8.00 — Новини. 8.20 — 

Мультфільм «Далеко, дале
ко па півдні». 8.30 — Док. 
телефільм «Зліт». 9.00 — 
Фільм «Заметіль». ІО.Іо — 
Концерт Академічного ор
кестру народних інструмен 
тів ЦТ і ВР. 12.05 — Нови
ни. 14.30 — Новини. 14.50 — 
До Всесвітнього дня турнз 
му. Док. фільми. 18.00 — Но 
чини. 16.05 — Творчість 
Є. Кибрика. 16 50 — Львів
ський експеримент. Про 
участь молоді в управлінні 
виробництвом. 17.05 — Роз
повідають наші кореспонден
ти. 17.35 — Зустріч школя 
рів з Героєм Соціалістичної 
Праці, депутатом Верховної 
Ради УРСР, головою колгос 
пу ім. С. Кірова Миколаївсь
кої області М. М. Рябошап 
кою. 18.35 — Мультфільм
«Хто ти?» 18.45 — Сьогодні 
у світі. 19.00 — Сучасний
світ і робітничий рух. 19.40 
— Телефільм «Уроки фран
цузької». 21.00 — «Час».
21.35 — Іраклій Андрони
ков. Усні оповідання. До 75- 
річчя. 22.55 — Сьогодні у 
світі.

▲ ут
10.00 — Актуальна каме

ра. 10.35 — Комуністи 80-х.
I. 1.05 — Для дітей. «Маша і 
ведмідь». Лялькова вистава.
II. 40 — Художній фільм 
«На горі стоїть гора». 16.00
— Новини. 16.10 — Срібний 
дзвіночок. 16.30 — «Нові 
книги». 17.10 — Народна 
творчість. (Кіровоград) 17.45
— Наш друг — спорт. 19.00
— Актуальна камера. 19.30г.■ На приз

У неділю на Завадівсь- 
кій трасі поблизу Кірово 
града відбулися змагання 
з автокросу на легкових і 
спортивно-кросових авто
мобілях «баггі» на приз 
«Кіровоградської правди». 
У них узяли участь збірні 
команди з областей Украї
ни, а також неманда з Ки
шинева. За ходом цікавої 
безкомпромісної боротьби 
спостерігали тисячі бо
лільників з Кіровограда 
й районів області. Бурх
ливими оплесками публіка 
вітала красиву 
олександрійця 
Марченка, який

перемогу 
Валерія

змагався 
серёд спортсменів на авто
мобілях «баггі» класу 1300 
кубічних сантиметрів. Кі- 
ровоградці Володимир Не
чет і Анатолій Каменець- 
кий були найсильнішимн в 
заїздах на автомобілях 
-класу 1300 кубічних сан
тиметрів та «Волга» 
ГАЗ-24. Це й дозволилоІ

СПОРТ

В. ТВЕРДОСТУП.

прий- 
спартаківців Житоми-

матчем кірово- 
з вінничанами 

знаходилися на 
полюсах —

«Кіровоградської правди»

А ЦТ (І програма)
8.00 — Новини. 8.20 — Ді

тям про звірят. 8.50 — Теле
фільм «Уроки французької».
10.10 — Док. телефільм
«Осінній репортаж». 10.30 — 
Виступ ансамблю українсь
кої народної музики «Ве
селка» Білгород-Дпістровсь- 
кого міського будинку куль
тури. 10.55 — Клуб мандрів
ників. 11.55 — Новини. 14.30 
— Новини. 14.50 — Док. те
лефільм «Мати». 15.20 — 
Знання — сила. 16.05 — Но
вини. 16.10 — Танцює народ
ний артист СРСР С. Вікулов.
16.40 — П. Меріме. Листи з
Іспанії, «Кармен». До 60- 
річчя з дня народження 
П. Меріме. 17.35 — Піонер
ський телезбір «На марші — 
юні ленінці». 18.20 — Мульт
фільми «їжаковий одяг», 
«Вірні друзі». 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Ку
бок володарів кубків з фут
болу. 1/16 фіналу. «Шахтар» 
(Донецьк) — «Б-1901» (Да
нія). 20.45 — Якщо хочеш 
бути здоровим. 21.00 —
«Час». 21.35 — Футбол. Ку
бок У ЕФА. 1/32 фіналу ХіК 
(Фінляндія) — «Спартак» 
(Москва). 23.05 — Сьогодні 
у світі.
▲ ут

10.00 — Актуальна каме
ра. 10.35 — Комуністи 80-х. 
11.05 — Ліричний концерт.
11.40 — Шкільний екран. 8 
клас. Російська_"мітература.
12.15 — Художній фільм 
«Добровольці». 13.50 — На
родні таланти. (Кіровоград 
на республіканське телеба
чення). 16.00 — Новини.
16.10 — Срібний дзвіночок. 
(Кіровоград па республікан- 

збірній Кіровоградщини 
вперше вибороти приз «Кі
ровоградської правди» — 
фарфорову вазу, виготов
лену майстрами Світловод- 
ського керамічного заводу 
Друге місце завоювала 
збірка Дніпропетровського 
обкому ДТСААФ, третє 
Дніпропетровського район
ного спортивно-технічного 
нлубу ДТСААФ.

— Нинішні змагання на 
приз «Кіровоградсько’:
правди», — сказав голов 
ний суддя, суддя респуб
ліканської категорії І. С. 
Трофимов, — проводилися 
на високому рівні, учасни
ки мали максимум зруч
ностей для тренувань і від
починку. Всі спортсмени 
продемонстрували на Зава- 
дівській трасі високу май
стерність водіння автомо
білів.

М. ПЕТРЕНКО.
• м. Кіровоград.

д ЦТ (І програма)
8.00 — Новини. 8.20 -- 

Піонерський телезбір «На 
марші — юні ленінці». 9.05
— Док. телефільм. 10.00 — 
Роби з нами, роби, як ми, 
роби краще за пас. 11.00 — 
Концерт заслуженого артис
та РРФСР А. Насєдкіна.
11.50 — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — Документальні 
фільми. 15.30 — Концерт ху
дожніх колективів. 16.00 — 
Новини. 16.05 — За закона
ми мужності. Передача про 
Героя Радянського Союзу 
В. Молодцова. 16.35 — Твор
чість юних. 17.05 — Шахо
ва школа. 17.35 — Адреси 
молодих. 18.35 — 1 жовтня
— перехід на зимовий час.
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Людина і закон.
19.30 — Кубок європейських 
чемпіонів з футболу. 1/16 
фіналу. «Грассхопперс» 
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9.05, 12.35 — Іспанська мо
ва. 9.55 — Драматургія і те
атр. Долі і ролі. 11.05 — Ма
мина школа. 11.35 — Знай 1 
умій. 12.05 — Фізика. 10 кл. 
13.05 — Ж.-Б. Мольєр. «Мі
щанин у дворянстві». 14.05
— Фільм із субтитрами 
«Риск — благородна спра
ва». 15.25 — Новини. 18.00
— Новини. 18.20 — Науко
во-популярний фільм «Про
фесія XXI ст.». 18.40 — Чем
піонат світу з вільної бо
ротьби. 19.00 — Сільська го
дина. 20.00 — Вечірня казка.
20.15 — Народні мелодії.
20.30 — Тележурнал «Спів
дружність». 21.00 — «Час».
21.35 — Телефільм «Знедо
лена». З серія. 22.40 — Но
вини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — Новини. 8.20 — 

Хочу все знати. 8.30 — Док.

«ЗІРКА»
«НИВА»

Перед 
градців 
команди 
протилежних _____
«Нива» займала третю схо
динку турнірної таблиці 
серед лідируючих номанд, 
а «Зірка» була теж тре
тьою, але серед замикаю
чих зону. За таких умов 
гості мали шанси вийти 
навіть на перше місце (роз
рив між ними і киянами, 
що очолювали турнірну 
таблицю, становив усього 
два очка, а господарі по
ля у випадку програшу 
могли опинитися на перед
останньому місці.

На перших хвилинах кі- 
ровоградцлм довелося по
хвилюватися. Вони зали
шили без нагляду у своє
му штрафному майданчи
ку Вадима Тищенка, і той, 
використавши прострільну 
передачу справа, відкрив 
рахунок.

16.10 — Срібний дзвіночок.
16.30 — Культура російської 
мови. Мовні норми ввічли
вості. 17.00 — День за днем. 
(Кіровоград). 17.30 — Теле
фільм. 18.00 — Концертині) 
зал «Дружба». (Кіровоград). 
19.00 — Актуальна камера.
19.30 — Дисципліна поста
вок: міра відповідальності 
і честь підприємства. 20.15
— Щоденник чемпіонату 
світу з боротьби. 20.45 — 
Па добраніч, діти! 21.00 — 
«Час». 21.35 — Художній 
телефільм «Аварія». 1 се
рія. 22.45 — «П’ять хвилин 
на роздуми. По закінченні
— Новини.

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Док. телефільм «Азбука 
світла». 8.35, 9.35 — Історія. 
4 кл. Москва — столиця Ро
сійської держави. 9.05, 12.25
— Англійська мова. ‘10.05—
Учням ПТУ. Загальна біоло
гія. 10.35, 11.35 — Байки
І. Крнлова. 5 кл. 11.05 —
Російське мистецтво. 12.05— 
Ботаніка. 6 кл. 12.55 — 
І. Бувін. Сторінки їкиття і 
творчості. 13.55 — Чи знаєш 
ти заков? 14.40 — Спогади 
про Е. Казакевича. 15.25 — 
Новини. 18.00 — Новини.
18.20 — Міжнародний тур
нір з гандболу. Жінки. Збір
на НДР — збірна СРСР.
18.50 — 1 жовтня — пере
хід на зимовий час. 19.00— 
«Ти пам'ятаєш, товаришу...». 
Зустріч ветеранів Великої 
Вітчизняної війни в Смолен
ську. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — Концерт Дер
жавного російського народ
ного ансамблю «Росія». 20.40
— Чемпіонат світу з бороть
би самбо. 21.00 — «Час».

Перевага гостей тривала 
15 хвилин. А потім комбі
нація Юрій Ковальов—Во
лодимир Димов дозволила 
«Зірці» встановити рівно
вагу. Тривають обопільні 
атаки — нічия не влашто
вує нікого. Минула трети
на другого тайму, коли 
той же Димов здалека 
сильно пробив по воротах 
«Ниви» і м’яч опинився в 
сітці воріт під переклади
ною.

До нінця зустрічі ра
хунок не змінився, хоч 
Василь Петрин мав змогу 
збільшити його, проте влу
чив у штангу.

Володимиру Димову вру
чено приз кращого гравця 
матчу.

Сьогодні «Зірка» 
має 
ра.

16.20 — Музичний фільм «Я 
пам’ятаю мить чудову».
17.10 — Доброго вам здо
ров’я. 17.40 — Кіпомозаїїса.
18.45 — Скарби музеїв Ук
раїни. 19.00 — Актуальна 
камера. 19.40 — Заключний 
концерт другого Всесоюзно
го фестивалю радяїіс)-^*! 
музики. 20.50 — Па добр»
піч, Діти! 21.00 — «Час».
21.35 — Художній телефільм 
«Аварія». 2 серія. 22.40 — 
Щоденник чемпіонату світу 
з боротьби. 23.05 — Пови
ли.

А ЦТ (II програма)
14.00 — Теніс. Кубок

Девіса. Збірна ЧССР — 
збірна СРСР. 14.45 — Му
зичний кіоск. 15.15 — Між
народний огляд. 15.30 — Ку
бок СРСР з хокею з м’ячем. 
«Єнісей» — «Динамо» (Моск
ва). 2 тайм. 16.15 — Молодь 
на марші миру. 17.20 —
«Розповіді про партію». На
родження партії. 18.15 — Бі
ля театральної афіші. 19.15.
— Здоров’я. 20.00 — Вс
пя казка. «Тьотя Валя роз
повідає...» 20.15 — Д. Бісті. 
Книжкова графіка. 20.35 — 
Чемпіонат світу з боротьби 
самбо. 21.00 — «Час». 21.35
— Телефільм «Комедія поми
лок». 1 і 2 серії.

А ЦТ (1 програма)
8.00 — Новіти. 8.20 —

Творчість юних. 8.50 — До 
Дня учителя. Док. телефільм 
«Ці нетипові чоловіки».
9.30 — Будильник. 10.00 — 
Служу Радянському Союзу! 
11.00 — Здоров'я. 11.45 — 
Муз. передача «Ранкова 
пошта». 12.15 — Зустріч на 
радянській землі. 12.30-^- 
Сільська година. 13.30 
Музичний кіоск. 14.00 — 
М. Горький. «Міщани». 
ФІльм-внстава. В перерві —
15.20 — Повніш. 16.45 —
Сьогодні — День * учителя.
17.15 — Музична передача 
до Дня учителя. 18.00 —
Міжнародна панорама. 18.45 
— Мультфільми. 19.20 —
Клуб мандрівників. 20.20 — 
На арені тільки клоуни.
21.00 — «Час». 21.35 — Фут
больний огляд. 22.05 —
М. Теодоракіс. «Пісня зав
жди з народом». 22.55 — Но
вини.

А УТ
10.00 — Актуальна каме

ро. 10.45 — Художній теле
фільм «Аварія». 1 і 2 серії. 
13.00 — Сьогодні — День 
учителя. 14.55 — Село і лю
ди. 15.25 — Слава солдат
ська. 16.25 — 3 концертів 
сьомого Всесоюзного 
ного фестивалю «Зо.'-Цта 
осінь». 17.30 — Ігротека.
18.15 — Концертний зал 
«Дружба». 19.00 — Актуаль
на камера. 19.30 — Т. Уізь- 
ямс. «Скляний звіринець». 
Телевнстава. 20.40 — Па доб
раніч. діти! 21.00 — «Час».
21.35 — Продовження вис
тави «Скляний звіринець».
22.40 — Новини. 22.50 — 
Концерт ансамблю «Рідні 
наспіви».

— «З людьми і для людей». 
Теленарис. 20.15 — Щоден
ник чемпіонату світу з бо
ротьби. 20.25 — Концерт
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній фільм «Добровольці-».
23.10 — Новини. 23.20 — 
Ліричний концерт.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Док. телефільм «Пошук».
8.35, 9.35 — Астрономія
10 кл. 9.05, 12.30 — Фран-
цузька мова. 10.05 — Учням 
ПТУ. Естетичне виховання.
10.35. 11.35 — Основи Радян
ської держави і прева. 8 кл. 
11.05 — Шахова школа.
12.05 — Ботаніка. 5 кл. 13.00
— Школа господарювання.
Передача 1. 13.30 — «Я пи
нгу флот...» По сторінках 
творів Л. Соболеня 14.20 — 
Науково-популярний фільм 
«Серед полярних птахів»
14.30 — Тележурнал «Знап 
ня — силе». 15.15 — «Шко
ла Кобахідяе». Теленарис
15.45 — Новини. 18.00 — Но
вини. 18.15 — Чемпіонат
СРСР з баскетболу. Чолові
ки. «Будівельник» (Київ! — 
«Жальгіріс» (Каунас). 18.45
— Кубок СРСР із спортив
ної гімнастики. 19.30 — 
Спорт за тиждень. 20.00 — 
Вечірня казка. Мультфільм 
«Горіховий прутик». 20.15— 
Міжнародна панорама. 21.00
— «Час». 21.35 — Телефільм 
«Знедолена». 1 серія. (Іта
лія). 22.40 — Новини. 

ське телебачення). 16.30 — 
Кіиопрограма «Вітчизно моя 
неозора». 17.30 — Продо
вольча програма — справа 
кожного. 18.00 — В цей день 
40 років тому. (Кіровоград).
18.30 — День за днем. (Кі
ровоград). 19.00 — Актуаль
на камера. 19.30 — Театр іс
торичного портрету. І. Шве
дов. «Ластівки давніх надій».
20.35 — Щоденник чемпіо
нату світу з боротьби. 20.45
— Па добраніч, діти! 21.00
— «Час». 21.35 — Концерт 
політичної пісні. 22.00 — Ін
формаційна програма.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Док. телефільм. 8.35, 9.35 — 
Географія. 7 кл. 9.05. 13.10— 
Німецька мова. 10.05 — Уч
ням ПТУ. Історія. 10.35.
11.35 — Загальна біологія. 
9 кл. 11.05 — Для вас, бать
ки. 12.10 — М. Гоголь. '«Та
рас Бульба». 6 кл. 12.40 — 
Суспільствознавство. 10 кл. 
«КПРС — партія робітничо
го класу, всього радянсько; 
го народу». 13.40 — Знай і 
умій. 14.25 — О. Островсь- 
кий. «Вовки ! вівці». 15.20— 
Новини. 18.00 — Новини.
18.20 — Док. телефільм. 
-День на Байкалі». 18.30 — 
Наш сад. 19.00 — Служу Ра
дянському Союзу! 20.00 — 
Вечірня казка. Мультфільм 
«Удвох веселіше». 20.15 — 
Людина. Земля. Всесвіт. 
21.00 — «Час». 21.35 — Те, 
лефільм «Знедолена». 2 се
рія. 22.35 — Новини.

(Швейцарія) — «Динамо» 
(Мінськ). 20.15 — Футбол. 
Кубок УЕФА. 1 /32 фіналу. 
«Лаваль» (Франція) — «Дії- 
памо» (Київ). 2 тайм. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Альманах
«Поезія». 22.55 — Сьогодні
у світі. 23.1.0 — Чемпіонат
світу з вільної боротьби.

А УТ
10.00 — Інформаційна

програма. 11.00 — Зустріч з 
театром. 16.00 — Новини.
16.10 — Срібний дзвіночок.
16.30 — Республіканська 
фізико-математичва школа. 
17.00 — У пас в колективі. 
(Кіровоград). 17.30 — Фільм- 
концерт. 17.45 — Екран по
шани Українського телеба
чення. 18.00 — Корисні по 
ради. 18.30 — Музичний 
Фільм «Мелодії озера друж
би». 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — Кубок УЕФА 
з футболу. 1/32 фіналу. «Ла
валь» (Франція) — «Динамо» 
(Київ) — 1 тайм. 20.15 — 
Концерт. 20.45 — На добра
ніч. діти! 21.00 — «Час».
21.35 — Новини кіноекрана.
22.50 — Щоденник чемпіо
нату світу з боротьби. 23.00 
— Новини.

А1 ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Док. телефільм «Одоліпь- 
трава». 8.35, 9.35 — Приро
дознавство. 4 кл. 8.55 —
Науково-популярний фільм.

телефільм. 9.00 — Теле
фільм «ЦІ різні, різні, різні 
обличчя». 10.15 — Зустріч 
школярів з Героєм Соціаліс
тичної Праці, депутатом 
Верховної Ради УРСР, голо
вою колгоспу ім. С. Кірова 
Миколаївської області М. М. 
Рябошапкою. 11.15 — Кон
церт симфонічного оркестру 
Московської _ філармонії.
11.50 — Док. фільм «Я не 
сумую». 12.20 — Новини.
14.30 — Новини. 14.50 — По 
Нігерії. 15.05 — Російська 
мова. 15.35 — Вчені — аг
ропромисловому комплексу 
Підмосков’я. 16.05 — Нови
ни. 16.10 — Муз. передача 
для юнацтва з Колонного 
залу Будинку спілок. 18.45— 
Сьогодні у світі. 19.00 — 
Наука і життя. 19.35 — 
Фільм «Вчитель, співів». 
21.00 — «Час». 21.35 — Ви
ступ артистів Чехословаць
кої естради в Конпсптпій 
студії Остапкіно. 22.40 — 
Сьогодні у світі. 22.55 — 
Ж. Бізе. «Арлезінка». Сюїта 
№ 2.

А УТ

10.00 — Актуальна каме
ра. 10.35 — Виробнича гім
настика. 10.45 — Концерт.
11.15 — Телефільм «Сер
йозні ігри майбутніх чоло
віків». 11.40 — Шкільний
екран. 6 клас. Українська 
література. 16.00 — Повніш.

21.35 — Телефільм «Гра без 
козирів». 1 і 2 серії. 23.50 — 
Новини.

А ЦТ (І програма)
14.15—V Міжнародний фес

тиваль телепрограм про на
родну творчість «Веселка», 
«Фієста» (Філіппіни). 14.30— 
Повніш. 14.45 — Обличчя 
друзів. 15.30 — Фільм — ді
тям. «Азія». 16.15 — Новії 
ни. 16.40 — Бесіда політич
ного оглядача Л. Вознесенсь- 
кого. 17.10 — У світі тва
рин. 18.10 — Концерт. 18.30 
— Мультфільм «Василиса 
Прекрасна». 18.50 — 9-а
студія. 19.50 — Музика для 
всіх. 21.00 — «Час». 21.35 — 
Телетеатр мініатюр «Кру
гом — шістнадцять». 22.40— 
Кубок СРСР з художньої 
гімнастики. 23.10 — Новини.

А УТ

13.50 — Новини. 14.00 — 
♦Призначається побачення». 
Естрадно-розважальна пе
редача. 14.30 — Альманах 
кіиоподорожей. 15.30 — Лі
тературна карта України.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Док. телефільм «Прийшов, 
побачив... 1 купив». 8.45 — 
Концерт національного ан
самблю танцю «Джолиба» 
(Гвінейська Народна Рево
люційна Республіка). 9.25 — 
Док. телефільм «1200 філіа
лів». 9.55 — Концерт майст
рів мистецтв. 11.00 — Родом 
з дитинства. А. Макавеїщо.
11.45 — Архітектура-8^^іо- 
больсьп. 12.15 — ОчС*5ме
— неймовірне. 1.3.10 — Те
ніс. Кубок Депіса. Збірна 
ЧССР — збірна СРСР. 13.40
— Всесоюзний коїпсурс на 
кращу передачу про ПТУ. 
Ким бути? Професія: буді
вельник. 14.05 — Па землі, 
в небесах 1 на морі... 14.35
— Супутник кіноглядача.
15.20 — Розповідають наші 
кореспонденти. 15.50 — Те
лефільм «Циган». 1 серія.
17.30 — Людина — господар 
на землі. 18.30 — Сьогодні 
увечері. 20.00 — Вечірня 
казка. Мультфільм. «Тигре
ня у чайнику». 20.15 — Док. 
телефільм «В краю Мещер
ському». 20.30 — По музеях 
і виставочних залах. Ермі
таж. Фільм 17 — «Живо
пис Франпія XIX ст.». 21.00
— «Час». 21 35 — Телефільм 
«Чоловіча розмова».
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