
СРСР—ІНДІЯ:
ДРУЖБА МІЦНІЄ

Офіційний дружній візит Генерального секретаря ЦК 
КПРС, члена Президії Верховної Ради СРСР Л. І. 
Брежнева в Індію, який починається 26 листопада, при
вертає до себе найлильнішу увагу широких кіл світової 
громадськості, зарубіжних державних і політичних дія
чів. Величезний інтерес до цієї події цілком зрозумілий. 
'Адже традиційні відносини дружби і співробітництва, 
які міцно зв'язують обидві країни та їх народи, справ
ляють великий позитивний вплив не тільки на становище і на азіатському континенті, але и на розвиток міжна
родної обстановки в цілому. Міцною базою цих відно
син є підписаний у серпні 1971 року Договір про мир, 
дружбу і співробітництво між СРСР і Індією, спільність 
цілей обох країн у боротьбі за мир, розрядку міжна
родної напруженості, проти імперіалізму; колоніалізму 
і расизму.

Винятково теплу, сердечну зустріч готують високому 
радянському гостю на індійській землі. «Народ Індії, — 
заявила прем'єр-міністр Індіра Ганді в інтерв’ю радян
ським журналістам, — зможе підкреслити, якого вели
кого значення він надає радянсько-індійській дружбі і з 
якою повагою він ставиться до Леоніда Ілліча Брежнєва,' 
до інших керівників Радянського Союзу і до радянсько
го народу». «Ми також будемо спроможні підтвердити 
всьому світові, — відзначила глава індійського уряду,— 
що 250-мільйонний народ Радянського Ссюсу і 560-міль- 
йонний народ Індії прагнуть до миру і безустанно доби
ватимуться миру і справедливості в усьому світі».

(ТАРС).

НАПЕРЕДОДНІ ПУСКУ
І ЗНОВУ В ПОБУЗЬКОМУ СВЯТО. ЕЛЕКТРОПЛА

ВИЛЬНА ПІЧ № 2 ПОСТАВЛЕНА ПІД РОЗІГРІВ. ВЖЕ 
ОДЕРЖАНО ПЕРШИЙ ШЛАК З НОВОЇ ПЕЧІ. МЕТАЛУР
ГИ ЗНАЮТЬ, ПРО ЩО ГОВОРИТЬ ЦЯ ПОДІЯ. НЕЗАБА
РОМ, ЗА КІЛЬКА ДНІВ. ДРУГА ЧЕРГА ЗАВОДУ ДАСТЬ 
ФЕРОНІКЕЛЬ! ПОБУЗЬКИП НІКЕЛЕВПП ЗАВОД ЗА
ПРАЦЮЄ НА ПОВНУ ПОТУЖНІСТЬ.

Зараз біля агрегатів другої черги постійно трудяться ро
бітники 1 фахівці заводу. Вони ліквідують останні несправ
ності та недоробки в обладнанні, неузгодженості в техно
логічному процесі, відшліфовують хід плавки.

Незабаром — пуск. Це друге велике трудове свято 
за недовгу історію Побузького. Свято заводчан, бу
дівельників, монтажників, всіх, хто зводив в кірово
градському степу місто металургів.

В. КОВАЛЬЧУК, 
секретар комсомольської організації Побузько
го нікелевого заводу.

ОРДЕН НА ПРАПОРІ

УДАРНИЙ ФІНІШ
ХЛІБОРОБИ КОМСОМОЛЬСЬКО - МОЛО- . 

ДІЖЛОІ ТРАКТОРНОЇ БРИГАДИ № З 
(БРИГАДИР МИКОЛА ДАВІІДОВ, ГРУП- 
КОМСОРГ МИКОЛА ТіТЕНКО) КОЛГОСПУ 
«ДРУЖБА» НИНІШНЬОГО РОКУ ВИРОС
ТИЛИ ДОРІДНИЙ УГОЖАП УСІХ СІЛЬ
СЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР.

Кожен гектар видав по 37,3 центнера 
озимої пшениці (за планом — 28), 280 
центнерів цукрового буряка (замість 
246), 21 центнер соняшнику. Створена

під час республіканського двомісячни
ка комсомольсько-молодіжна кормодо
бувна бригада заготовила близько 10 
тисяч тонн силосу.

Нині механізатори бриіади піджив
люють озиму пшеницю, якісно підготу
вали . грунт для сівби ярових культур. 
При плані 16 200 гектарів умовної оран
ки вони вже виробили 17 700, перевико
навши річне завдання.

В. ПОЛОВИНІ, 
завідуючий відділом комсомоль
ських організацій Новоукраїнсько- 
го райкому комсомолу.

У рахунок серпня 1976 року
ЩЕ ДО АРМІЇ ПОЧИНАВ РІЗНИКОМ МЕТАЛУ У МЕТИЗНОМУ ЦЕХУ 

ЗАВОДУ «ЧЕРВОНА ЗІРКА» ВАСИЛЬ ІЛЬИИЦЬКИП. А ЯК ПОВЕРНУВСЯ 
З ЛАВ РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ, ДВА РОКИ ТОМУ, ХЛОПЕЦЬ ЗНОВУ ПРИ- 
ПШОВ ПРАЦЮВАТИ СЮДИ Ж. ВІН ВЖЕ ЗАКІНЧИВ П'ЯТИРІЧКУ І ПИ
ЛІ ТРУДИТЬСЯ в РАХУНОК СЕРПНЯ 1976 РОКУ.

Товариші по роботі обрали ного депутатом міс:кої Ради. 1 широкі 
масштаби не тільки в праці, всипає Василь і в громадські справи 
вносити іскру, що запалює великий вогонь повсякчасних творень. 
Принципово в вимогливо виступає різчнк в штабі «Комсомольського 
прожектора»,

Васидя нагороджено значком Міністерства трак горного і сільсько
господарської о машинобудування СРСР «Відмінник сонзмагания 
третього, вирішального».

А. МИХАЙЛІВ.

СЕРЕД КРАЩИХ - КОМСОМОЛЬЦІ
Соціалістичне змагання серед комсомольсько-мо

лодіжних колективів Другого імені Петровсикого 
цукрокомбінату очолює комсомольсько-молодіжна 
ланка рафінадного цеху у складі комсомо гок Наталі 
/зондар, Любові Крамаренко, Тетяни Дунайської, 
Галини 3агинайко. ' ♦ ч . • .

Члени спілки Раїса Потапепко, Валентина Хли
стова, Дмитро Громадський, Лідія Сологуб — серед 
кращих виробничників підприємства. Вони викону
ють норми виробітку на 115—125 процентів.

А. СИНЮХА.
Олександрійський район.

Останні дні на полі
Хлібороби колгоспу імені В. І. Леніна Вільшансько- 

го району закінчують оранку на зяб. Перед ведуть 
комсомольці з бригади В. Черкавського. Група з се
ми механізатор'в зорала вже 3072 гектари, зеконо
мивши при цьому 2863 кілограми палива. Найкращі 
гісказники у Василя Черкавсьчого (зорав 670 гектарів 
замість 600 гектарів за планом) і молодого механіза
тора Василя Герасименка (виконав план на 115 про
центів).

НОВИЙ РІК ВІДСВЯТКУВАЛИ

В. ПЕЄВ, 
завідуючий відділом комсомольських орга
нізацій Вільшанського райкому комсомолу.

П’ятдесят років тому в 
обпаленому громадян
ською війною Харкові ви
йшла друком невелика 
червона книжечка «Про
грама і Статут РКСМ». 
Комсомольці — молоді 
робітники і сільські кому
нари, які ще не встигли 
зняти фронтових будьоні- 
вок, гортали її з особли
вим хвилюванням і гор-' 
дістю: адже на обкладин
ці вперше стояла назва 
комсомольського видав
ництва — «Молодий ро
бітник».

З перших днів видав
ництво гаряче відгукува
лось на всі важливі полі
тичні події. Тут в 1923 ро
ці уперше в країні ви
йшла збірка «Ленін», яка 
поклала початок видавни
чій ленініані. Сьогодні ви
давництво ЦК ЛКСМУ 
«Молодь» — це понад 6 
тисяч назв книг, сім мо
лодіжних журналів, за
гальний тираж яких на
ближається до мільярда 
примірників.

За плодотворну роботу 
по комуністичному вихо
ванню молоді і мобіліза
ції її на активну участь у 
господарському і куль
турному будівництві Ука
зом Президії Верховної 
Ради СРСР видавництво 
нагороджено орденом 
«Знак Пошани».

21 листопада сотні юна
ків і дівчат столиці Укра
їни, представники партій
них, радянських, комсо
мольських організацій, ав
торський актив, ветерани 
видавництва, поліграфісти 
зібралися у київському 
Палаці піонерів і школя
рів на урочисті збори з 
нагоди вручення видавни
цтву ЦК ЛКСМУ «Мо
лодь» високої нагороди.

З великим піднесенням 
присутні обирають почес
ну президію зборів у 
складі Політбюро ЦК 
КПРС.

Слово надається канди
дату у члени Політбюро, 
секретарю ЦК Компартії 

України В. Ю. Маланчуку. 
Він відзначив, що за пів
століття колектив моло
діжного видавництва рес
публіки пройшов великий 
і славний шлях, увінчаний 
нині високою урядовою 
нагородою. Орден «Знак 
Пошани» — гідна відзив-

«МОЛОДІ» 
ка невтомної праці, плід
них пошуків комсомоль
ського видавництва.

В, Ю. Маланчук оголо
сив текст Указу Президії 
Верховної Ради СРСР про 
нагородження видавницт
ва ЦК ЛКСМУ «Молодь» 
орденом «Знак Пошани» і 
під бурхливі оплески при
сутніх прикріпив нагороду 
до прапора видавництва. 

Орденоносне видавни
цтво з високою урядовою 
нагородою тепло поздо
ровили перший секретар 
правління Спілки письмен
ників України В. П. Коза
ченко, майстер виробни
чого навчання Київського 
комбінату хімічного во
локна, Герой Соціалістич
ної Праці С. С. Вербиць- 
ка, лауреати республікан
ської комсомольської 
премії імені М. Остров- 
ського поети Павло Усен- 
ко і Борис Олійник, ди
ректор видавництва «Ве
селка» В. А. Костюченко.

Перший секретар ЦК 
ЛКС/л України А. М. Гі- 
ренко від імені комсо
мольців, усієї молоді рес
публіки подякував Кому
ністичній партії і Радян
ському уряду за високу 
оцінку праці молодіжно
го видавництва по кому
ністичному вихованню 
юнаків і дівчат, мобіліза
ції їх на активну участь у 
господарському і куль
турному будівництві.

На урочистих зборах 
були голова Державного 
комітету Ради Міністрів у 
справах видавництв, полі
графії і книжкової торгів
лі М. К. Білогуров, голова 
правління Спілки журна
лістів УРСР редактор га
зети «Правда Украй ньі» 
В. Я. Сіробаба, секретар 
Київського обкому партії 
О. С. Капто, заступник за
відуючого відділом про
паганди і агітації ЦК 
Компартії України В. Ф. 
Возіаноа, перший заступ
ник міністра освіти УРСР 
І. В. Ніколаєнко.

Присутні одностайно 
прийняли вітальні листи 
Центральному Комітету 
КПРС, Президії Верховної 
Ради СРСР і Раді Мініст
рів СРСР, ЦК Компартії 
України, Президії Верхов
ної Ради УРСР і Раді Мі
ністрів республіки'.

На закінчення відбувся 
концерт.

Два комсомольсько-мо
лодіжні колективи Побу
зького нікелевого заводу 
виконали річний план. Цс 
бригада слюсарів-моптаж- 
шіків ГІобузької дільниці 
тресту «Укрколірметре- 
моїй» (бригадир Василь 
Самофал, групкомсорг Вік
тор Корнійчук) та брига
да слюсарів ремонтно-ме
ханічного цеху (бригадир 
Микола Лозіпськин, груп
комсорг Володимир Са- 
моєнко).

І окремих молодих ви
робничників, що вже «від
святкували» Новий рік, на

заводі немало. Слюсарі 
РМЦ Павло Левченко та 
Валерій Вечур, апаратни
ки азотно-кисневої стан
ції Дмитро Миколайчук та 
Олександр Драч, водій 
Олександр Лавренюк та 
інші вже завершили вико
нання особистих планів 
третього року п’ятирічки.

Успіхи стали можливи
ми за рахунок доброї ор
ганізації праці та росту її 
продуктивності. Молоді 
виробничники постійно 
підвищують свою май
стерність. Серед пере
можців соціалістичного

змагання комсомольсько- 
молодіжних колективів 
з’являються нові й нові 
імена. Підбивши підсумки 
змагання за жовтень, ко
мітет комсомолу заводу 
визнав кращою комсо
мольсько-молодіжну змі
ну плавильників Валенти
на Медведєва (групком
сорг Володимир Шайда). 
Цієї перемоги плавильни
ки добились вперше. Во
на важлива ще й тим, що 
прийшла напередодні 
пуску другої черги за
воду.

М. КОРІННИЙ.

___  Фото В. КОВПАКА.
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На контролі — виконання соціалістичних зобов’язань
й

ПОНАД три тисячі молодих тваринни
ків, хліборобів, шоферів, будівель

ників, цукроварів Олександрівщиии з по- 
• .^атку року активно включилися у Все

союзне соціалістичне змагання праців
ників сільського господарства, промис
ловості, будівництва, транспорту за до
строкове виконання завдань третього, 
вирішального.

Протягом усього періоду райком ком
сомолу націлював первинні комсомоль
ські організації на пошук оптимальних 
’форм трудового суперництва між моло
дими трударями ведучих професій, на 
Йостійний контроль за виконанням ком
сомольцями і молоддю своїх соціаліс
тичних зобов’язань. Нині рік фінішує, і 
багато юнаків та дівчат рапортують про 
Дострокове виконання виробничих пла
нів.

Значних успіхів добилися молоді до
ярки. На календарі листопад, а біль
шість з них вже виконали річні зобов’я- 
Ї’ іння. Комсомолка Несватківського від- 

ілку радгоспу Другого імені Петровсь- 
його нукрокомбінату Ольга Козаченко 

десять місяців надоїла на кожну ко
дову по 4036 кілограмів молока при річ
ному зобов'язанні 3600.’ Партія і уряд 
$алїі високу оцінку роботі молодої до- 
К. її нагородили орденом Трудового 

юного Прапора.
і Перейшли тритисячний рубіж і Ольги-, 

ці подруги по змаганню — доярка кол
госпу .«Шляхом Леніна» Лариса Підка- 
мінна, Валентина Чорна з колгоспу, іме- 
|ІІ Ульянова, Любов Редько з колгоспу 
Імені Кірова та дояр із колгоспу імені 
Свердлова Олександр Пастернак. Дост
роково виконали річне зобов'язання чле
ни комсомольсько-молодіжного колекти
ву МТФ № 4 колгоспу «Росія», де 
групкомсоргом Віра Тереиіеико.

Під час жнив працею і старанням 
юнаки та дівчата району внесли і свій 
вкдад у виконання зобов’язання хлібо
робів республіки — продажу державі 
мільярда пудів зерна. На перевезенні 
врожаю відзначилися члени комсомол ь< 
сько-молодіжного колективу водіїв кол

ЗМАГАННЯ:
ПЕРЕДОВИКИ
І ВІДСТАЮЧІ
госпу «Прогрес», які перевиконали взя
те зобов'язання і перевезли з току до 
хлібоприймального пункту 28 320 цент
нерів зерна. По півтори змінні норми 
виконували Володимир та Віктор Ви
хрястії, Анатолій Петренко.

Змагання називає не ляше перемож
ців, а я переможених, відстаючих. Нз 
жаль, є такі і в нашому районі. Окремі 
молоді виробничники колгоспів «шля
хом Леніна», «Зоря комунізму», імені 
Свердлова, районного об’єднання «Сіль
госптехніка» не визначили своєї кон
кретної участі у виконанні поставлених 
перед колективом завдань. Комітети 
комсомолу цих господарств не змогли 
дійти до кожного. Тож ні Комсомольск 

оргаиізації серед відстаючих,

О, ДЕРКАЧЕНКО, 
завідуючий відділом комсомоль
ських організацій Олександрійсь
кого РК ЛКСМУ.

к!

Однією з найбільших теплових елек
тростанцій, яка значно поліпшить поста
чання електроенергією Мойви та інших 
міст центру Росії, станс Рязанська ГРЕС, 
яка споруджується за S0 кілометрів під 
міста Рязані.

Будішшцтво Рязанської ГРЕС, проектна 
потужність якої 3600 тисяч кіловат, здій- 
сніогпся швидкісними методами. Тут ши
роко застосовується потоковий монтаж ве
ликими блоками, при якому набагато по
нижуються витрати на будівництво. Уже 
цього року — значно раніше, ніж плану
валось. — дадуть промисловий струм три 
енергоблоки потужністю 300 тисяч кіловат 
кожен. Четвертий енергоблок такої ж по
тужності. який завершить першу чергу бу
дівництва електростанції, стане до ладу 
па почьтку 1975 року.

Друга черга Рязанської ГРЕС складати
меться з трьох енергоблоків потужністю 
800 тисяч кіловат кожен і почне діяти піс
ля 1973 року.

Всі виробничі процеси на Рязанській 
ГРЕС. серед них і завантаження палива, 
будуть повністю механізовані і автоиатн- 
зопатіі.

На фото: монтаж роторів турбоагрегатів 
потужністю ЗОЙ- тисяч кіловат на Рязан
ській ГРЕС (центр європейської частини 
СРСР).

Фото В. ЛРСІР1Я. АПН,

ПРО ВИХОВАННЯ 
НАЙМОЛОДШИХ

В Кіровограді відбулась обласна науково-практич
на конференція працівників дошкільних закладів з 
питань дальшого розвитку суспільного виховання.

З доповіддю «Про стан та заходи по дальшому 
розвитку суспільного дошкільного виховання дітей у 
світлі рішень XXIV з’їзду КПРС» виступив завідую
чий обласним відділом народної освіти Д. Ю. Стель- 
мухов. Па конференції також виступив В. Л. Омель- 
яненко — зав. кафедрою педагогіки Кіровоградського 
педагогічного інституту імені О. С. Пушкіна, канди
дат педагогічних наук. «Марксистсько-ленінське вчен
ня про розвиток та виховання особи дитини» —■ так 
називався його виступ.

Питанням вікових та індивідуальних особливосте« 
дошкільного виховання була присвячена доповідь за
відуючого кафедрою психології педагогічного інсти
туту імені О. С. Пушкіна кандидата психологічних 
наук Н. О. Голованя. Викладач Олександрійського 
педагогічного училпша говорила про психологічно-пе
дагогічні особливості дошкільного виховання.

Присутні також розглянули питання організатор
ської роботи по розвитку дошкільного виховання на 
селі; виховання уваги у дітей старшого дошкільного 
віку в процесі навчальної діяльності: організатор
ської ролі відділів народної освіти по впровадженню 
нової програми тощо.

Учасники конференції відвідали дошкільні устано
ви міста Кіровограда.

М. МІКЕЛЬ.

ПЛАН—
ДОСТРОКОВО

Колектив Кіровоград
ської міжобласної кон
тори скрапленого газу

достроково виконав ви
робничий план одинад
цяти місяців. До першо
го грудня робітники ко
лективу відвантажать 
споживачам ще понад 
600 тонн голубого па
лива.

іпрофєсіО Багато, 
спою

III

На столі — гірка листів. Воші вія вас, друзі-старшскласіпікй. 
Відчувається: випускники вже нині серйозно задумуються над вирі
шенням важливої життєвої проблеми — ким бути? З проханням по
радити, допомогти у виборі професій звертаються до редакції. Відпо
відати- на такі листи, рекомендувати кожному щось конкретне без 
знання його здібностей, нахилів, уподобань — нелегко. У гонитві за 
професіями романтичним#, красивими, без уявлений про їх суть, Іно
ді можна не помітити дорогу до свого покликання, на все життя за
лишившись лише байдужим’виконавцем. Людина, яка знаходить своє 
місце в житті — людина щаслида.

Наш кореспондент зустрівся з викладачем Новгородкіасіжого 
сільського професійно-технічного училища П. С. Резніченном Пропо
нуємо його розповідь про будні і свята цього училища. Подумай, 
старшокласнику: можливо тут починається 
фесії?..

стежка і до твоєї про-

Павле Семеновичу, шістнад
цяти років тому ви закінчили 
Ііовгородківське СП'ГУ, працюва
ли майстром виробничого на
вчання. За плідну працю у спра
ві виховання та навчання спеціа
лістів сільського господарства 
удостоєні високого звання — за
служеного майстра профтехосві- 
ти УРСР. Як визначаєте ви роль 
і місце майстра в становленні мо
лодих людей?

— Майстра недаремно назива
ють командиром виробництва. На 
мою думку, майстер це й хоро
ший організатор, добрий спеціа
ліст і разом з тим вдумливий пе
дагог.

Адже не в кожного складаєте

ся життя 
побачив і 
ханізатора. Юнакам і 
які випадково потрапили до учи
лища, допомога навряд чи по
трібна. *

Але ось тим, кому навчання да
ється нелегко, та бажання вчити
ся перемагає, ми завжди йдемо 
назустріч, но рахуючись із часом 
залишаємось на додаткові занят
тя. . Спеціальністю механізатора 
нині можуть опанувати і юнаки, і 
дівчата. Проте стати тракторис
том, комбайнером можуть лише 
люди добра підготовлені. Оволо
діння сучасною сільськогосподар
ською технікою вимагає знання 
фізики, математики, хімії. Тому

по формулі: прийшов, 
полюбив професію ме- 

д'івчатам,

щороку намагаємося укомплекту
вати групи учнями, готовими до 
наполегливого невчення не лише 
за спеціальністю, а ще й за про
грамою середньаї школи,

—Нинішнього навчального року 
училище виконало план набору 
учнів. Яка робота ведеться по 
пропаганді сільськогосподарсь
ких професій?

— Готувалися протягом усього 
учбового року. З числа кращих уч
нів училища, майстрів, виклада
чів були створені спеціальні 
бригади профорієнтаторів, їхній 
шлях проліг в основному до шкіл, 
приймали гостей ми і в себе, у ка- 
бінетах, майстернях училища.

Як зустрічають нас у школах? 
На жаль, іноді •— недоброзичли
во. Чи правильно чинять вчителі, 
котрі з усіх сил намагаються за
тримати учня в школії Думаю, ні. 
Головне —- п'ятнадцятирічному 
підлітку допомогти обрати вірний 
курс у життєвому океані, і не так 
вже й суттєво, де він здобуде се
редню освіту — в денній школі, 
училищі, чи школі робітничої мо
лоді.

Взагалі, на вибір багатьох юна
ків вплинули їх ровесники-одно- 
сельчани, колишні наші учні. Цьо
го року здобув диплом механіза
тора Олександр Галкін, а його

її 
місце за партою зайняв брат Ва
силько. Розумні, працьовиті хлоп
ці — брати Галкіни. Таких у нас 
чимало.

€ у нас і так звані «важкі» учні. 
Досить багато клопоту й непри
ємностей маємо з ними. Ось хоче 
б В. Кириченко, здібний юнак, але 
нестійкий, дужо легко потрапляє 
під поганий вплив. Тому й досі 
дисципліна у нас залишається од
нією з головних проблем. Од
нією з причин виникнення її вва
жаю те, що більша половина уч
нів не забезпечена гуртожитком. 
На квартирах вихованцям живеть
ся вільно, нам важко в позауроч- 
ний час контролювати кожен їх 
крок.

—Павле Семеновичу, за роки ро
боти в Новгородківському СПТУ 
ви закінчили технікум механізації 
сільського господарства, незаба
ром здобудете диплом інженери. 
Вчите інших і навчаєтесь. Це да
нина часу чи нагальна потреба?

— У сьогоднішніх юнаків і дівчат 
широке коло інтересів. Вони за
хоплюються науково-популярною 
літературою, знайомі з новинка
ми технічної й художньої літера
тури. Часто їхні запитання вихо
дять за межі програмних. І, щоб 
відповісти на них нам, майстрам, 
викладачам, потрібно постійно 
працювати над собою, розширю
вати власний світогляд, набувати 
нових знань.

1933 рік. Наш« місто 
облетіла радісна звістка 
про створення музичного 
учбового закладу.

В школі працюють до
свідчені викладачі Н. І. 
Володарський (директор), 
Й. А. Гольденберг, Я. Я. 
Кирєсва, С. О. Пузеикін, 
Ф. С. Трулісер, а трохи 
пізніше до неї приходять 
Н. М, Бетенський, І. Я. 
Болтянський, М. К. Анку- 
дінов та ін. При худож
ньо-музичній студії було 
три 8'ДДІЛИ — музичний, 
художній та балетний. Не 
минуло й двох років з ча
су відкриття школи, а уч
ні П та викладачі вже ви
ступають з концертами 
перед школярами і гро
мадськістю міста.

ДЖЕРЕЛ
КРАСИ

• КІРОВОГРАДСЬКІЙ 
МУЗИЧНІЙ ШКОЛІ — 
СОРОК

29 березня 1935 р. місцева 
газета писала: «31 березня в 
клубі промкооперації перша 
дергкавна музично - художня 
студія «.заштопує концерт, 
присвячений пам'яті компози
тора, народного артиста рес
публіки М, М. Іпполітова-Івн- 
нова... 8 програмі концерту 
вокальні, хорові, оркестрові 
твори композитора».

В 1933 році урочисто 
сзяткується 5-річний юві
лей школи, котрому міс
цева газета присвятила 
цілу сторінку. В ній то
дішній викладач школи 
Я. Я. Кирєєва писала: «Я 
безмежно щаслива, що 
теж внесла свою частку 
в загальну корисну спра
ву. Мої колишні учні вча
ться тепер у консервато
ріях Москви, Одеси, Ки
єва 3 гордістю можу ска
зати, що соліст Великого 
академічного ордена Ле
ніна театру Союзу PCP 
тов. Селіванов і артистка 
Златогорова — мої ко
лишні учні».

Близько 200 концертів дала 
студія за цей період. За ак
тивну участь п концертній ді
яльності та добру підготовку 
юних музиканті« студію пе
рейменовано на школу.

Велика Вітчизняна вій
на тимчасово припинила 
заняття. Та з перших днів 
визволення міста від фа
шистських загарбників 
школа почала діяти.

Сьогодні музична шко
ла має два корпуси, □ 
яких навчається близько 
900 учнів по класу форте
піано, баяна, скрипки, 
акордеона, віолончелі, 
домри, бандури, кларне
та, труби, вокала. Кіль
кість викладачів у ній 
сягнула за 70, і переваж
на більшість з них —- ко
лишні випускники цієї 
школи. Майже половина 
викладачів мають вищу 
освіту або навчаються у 
вузах. В школі створено 
кілька хорів, оркестр на
родних інструментів, чи
мало ансамблів. Сер^д 
випускників школи *— 
оперні співаки В. Долин
ко та Р. Сергіснко, інспек
тор симфонічного оркест
ру радіо 
України 
та інші.

Про 
роботу 
дев'ять 
та диплом 
пеня, 
панському огпяді-конкур- 
сі та концертах, присвя
чених 100-річчю з дня на
родження В. І. Леніна, 
200-річчю Бетхове-на, ви
ступи по телебаченню.

...Щодня до школи при- 
I ходить дітвора з музич

ними інструментами. Тут 
досвідчені викладачі вво
дять її у найчарівніший із 
світів — світ МУЗИКИ.

О. УСАТЮК, 
викладач Кірово
градського педаго
гічного інституту їм. 
О. С. Пушкіна.

і

і телебачення 
Краснопольський

добре поставлену 
в школі свідчать 
почесних, грамот 

першого сту- 
участь в роспублі-

і
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СЛОВО ЗІ СТЕПОВОГО ПРІЮ
Відбувся творчий звіт групи літераторів 
Кіровоградщини в Києві

Ірпінь,., Не в одному творі І не в одно
го авторе ця місцина стала образом не 
тільки природної краси, а й творчого 
натхнення, великої духовної наснаги.

Сюди, в Ірпінський будинок творчості 
Спілки письменників України прибула 
група молодих літераторів Кіровоград
щини, яка мала звітувати в столиці нашої 
республіки.

Різна манера письма і різний рівень 
художньої досконалості творчого дороб
ку товаришів, що приїхали до Києва, але 
"днає прагнення словом, щирим і за
пальним, служити сьогоднішній добі, 
уславляти її ходу у медичного лрацівни« 
ка Тамари Журби і вчителя Михайла Ро- 
динченка з Долинського району, вчи
тельки з Петрівського району Клавдії 
Башликової і студента Кіровоградського 
педінституту імені О. С, Пушкіна Воло
димира Бондаренка, журналістів Івана 
Черкашенка, Віталія Лосвського, Леся 
Косиченка, Вячеслава Сокуренка, Юрія 
Камінського, Володимира Базилевсько- 
го, Віктора Ганецького,

Вже першого дня відбулося знайом
ство досвідчених письменників з твора
ми кіровоградців. Абрам Кацнельсон, 
Борис Комар, Віталій Логвиненко, Мико
ла Яровий дали слушні поради, вказали 

,на висок» критерії, з яких має виходити 
митець. Тільки на пульсі часу тримати 
свій голос, йому мають бути підвладні 
натхнення, шукання, талант молодих лі
тераторів. Цінність і актуальність худож
нього твору визначається сьогодні тим, 
наскільки він, якою мірою може прилу
читися до звершення загальнонародних 
справ, як сильно відчутна в ньому хода 
нашого сучасника — людини-таорця.

Ця ж думка звучала наступного дня на 
зустрічі в ЦК ЛКСМУ. Кіровоградських 
літераторів привітав секретар ЦК 
ЛКСМУ Г. Д. Макемменко.

У своєму виступі він підкреслив важ
ливість систематичних звітів аматорів 

слова, його майстрів перед широкими 
аудиторіями робітничої, колгоспної, сту
дентської та шкільної молоді. Молоді 
митці мають частіше бувати там, де ви
рішується сьогодні доля трудівничої п’я
тирічки, бувати на ударних П будовах. 
В горнилі труда слід, найперше, брати і 
теми, і образи для своїх творів,

Г. Д. Максименко розповів присутнім 
про виконання республіканською комсо

Група кіро'вограаськнх літераторів з письменником Борисом КОМАРЄМ (крайній спра« 
ва) в ірпкні.

Фото В. БОНДАРЕНКА.

мольською організацією планів третьо
го, вирішального року дев’ятої п’ятиріч
ки, про спільні заходи ЦК ЛКСМУ І 
Спілки письменників України у справі 
виховання літературної зміни.

Голова Кіровоградського обласного 
літоб’єднання В. О. Погрібний розповів 
про діяльність молодих літераторів об
ласті, їх зустрічі о робітничих колекти
вах, виступи перед молодими хліборо
бами, познайомив з творчими планами 
об’єднання.

На зустрічі виступили письменники 
Микола Зарудний, Богдан Чалий, Абрам 

Кацнельсон, Віталій Логвиненко, Воло* 
димир Бровченко, Олексій Довгий,

Недовго .запам'ятається Кіровоград» 
синим літераторам зустріч у Спілці пись
менників України.

На цю зустріч прийшли члени президії 
правління СП України, ветерани україн
ської радянської рітератури, письменник 
кк-земляки, редактори республікан
ських газет і журналів, керівники ви
давництв.

Перший секретар правління СП Украї
ни В. П. Козаченко сердечно привітав 
гостей з 25-річчям діяльності обласного 
літоб єднання, представив учасникам зу
стрічі літературну молодь.

Заслухавши інформацію про роботу 
Кіровоградського обласного літоб’єд
нання та, познайомившись з творами 
гостей, Іван Ле, Іван Солдатенко, Антон 
Хижняк, Натан Рибак, Юрій Мушкетик, 
Стопан Олійник повели принципому роз
мову про виховання письменницької змі
ни, про зв’язки Спілки з творчими об’єд
наннями на місцях.

І кожен підкреслював, що художник 
слова повинен завжди прагнути до гро
мадянського звучання його творів, до 
ідейної їх чистоти. Цьому має сприяти 
якнайактивніше шефство письменників 

старшого покоління над молодою по- 
роеллю,

Редактори «Літературної України» —
A. Хорунжий, «Вітчизни» — Л. Дмитерко, 
«Дніпра» — В. Бровченко, «Радуги» —
B. Кондратенко розповіли про плани 
редагованих ними видань — ширше за
лучати обдаровану молодь, давати своє
часну принципову оцінку її творчому до
робку, дбайливо ростити молодих.

У своєму виступі Василь Павлович Ко
заченко наголосив на дальшому поліп
шенні і зміцненні зв'язків Спілки з об
ласними літературними об'єднаннями, 
індивідуальному шефстві досвідчених 
письменників над молодими авторами.

— Необхідно, — говорить В. П. Коза
ченко, — щоб молодий літератор з са
мого початку вчився писати глибокоідей
но і високохудожньо, відчувати пульс 
доби і відображати у своїх творах сьо
годні, його кипучі будні.

Не слід нам сфокусовувати уваги ли
ше на кількох іменах. Як буде добре, ко
ли кожен молодий літератор почує 
принципове слово досвідчених. У бага
тьох випадках воно стає вирішальним у 
подальшій творчій долі.

Спілка письменників України, мас тіс
ний зв'язок з будовами п’ятирічки, і вже 
є плідні наслідки цього: надходять ціка
ві нариси, повісті про нашого сучасника- 
будіаника.

Думається, що і кіровоградські літе
ратори змогли б зробити книгу про 
невсипучих хліборобів, молодих робітни
ків будови, наприклад, Побузького ніке
левого. Ви дали б цим добру заявку.

Треба ширше використовувати досвід 
старшого письменницького покоління у 
пропаганді досвіду героїв праці, робити 
його загальнонародним здобутком.

В. П. Козаченко від Імені присутніх 
побажав дальшої творчої наснаги. літе
раторам багатого культурними традиція
ми степового краю.

На закінчення зустрічі письменники 
вручили гостям ювілейні видання Т. Г. 
Шевченка і Г. С. Сковороди, залишивши 
в них свої автографи.

Кіроаоградці передали Спілці вели
кий альбом фотознімків, що відтворює 
Тиждень української радянської літера
тури на Кіровоградщині.

Того ж дня відбулися творчі звіти мо
лодих кіровоградських літераторів пе
ред київськими річковиками та учнями 
Київського профтехучилища № 12.

і.:------------- -------- 1 г—--------  _
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ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

В БОЯХ ГАРТУВАЛАСЬ КРИЦЯ
Креєзнавчв література про 

наш край одержала цінне по
повнення. Нещодавно вийшла 
з друку книга кандидата іс
торичних наук Д. М. Клюєм-торичних наук Д. м. п 

Т? ка «Гартовані партією».

;■

Це — хвилююча розповідь 
про боротьбу трудящих Кі
ровоградщини з фашистськи
ми загарбниками я лихоліття 
гітлерівської окупації. ’ 
перший систематичний 
клад героїчних сторінок бо
ротьби трудящих нашої об
ласті в період Великої Віт
чизняної війни.

Автор науково дослідно І вико
ристав великий документальний 
матеріал з архівів Кіровограда, 
Кнеьа, Москви, спогаді» багатьох 
Учасників партизанського руху 
та партійного підпілля області.

Книга приваблює свосіо щиріс
тю, високою партійністю, струн- 
кістю викладу. Документальний 
■ичеад часто переростає в емо
ційну, схвильовану розповідь про 
патріотичну діяльність героїн ра
дянського підпілля та відважних 
партизанів Чорного. Чутянського, 
Крвмчанського, Нерубаїпського 
та інших лісів Кіровоградщини.

Ми з хвилюванням гортає
мо сторінки про героїв ан
тифашистської боротьби, як» 
8 часи лихоліття стояли на 
смерть у двобої з гітлерів-

Це
ви-

Віт-

ськими загарбниками і їх 
буржуазно - націоналістични
ми посіпаками. І перед нами, 
як живі, постають образи на
родних месників, людей щи
рої і щедрої душі М. М. 
Скирди, П. К. Василини, І. Д. 
Діброви, С. І. Довженка, 
П. Ф. Баранника, В. П. Коза
ченка, П, І. Боєвця, І. І. Не
чаева, М. І. Мошнягун та ба
гатьох інших радянських пат
ріотів.

Ось один з них — секретар 
Єлисаветградонського підпільного 
райкому партії, комісар парти
занського загону їм. Ворошилова, 
що діяв в Нерубаївському лісі, 
Петро Іванович Боевепь. Загін 
постійно завдаг.ап окупантам чи
малих втрат. Тяжко хворого ко
місара за рішенням підпільного 
райкому партії яла>птуваліі Для 
лікування на нелегальній кварти
рі в Єлисаветградківці- Німці ді
зналися про його місце перебуван- 
кг і п середині листопада 1942 
року оточили будинок.

— Виходь, комісаре! Вссодио ти 
вже п наших руках...

—• Комуніст»» живими не здаю
ться!..

Діючи пістолетом і гранатами, 
Бсєбєиь знищив чимало німців І 
поліцаїв, і сам загинув в палаю
чому будинку.

В книзі яскраво висвітлено 
героїчну діяльність молод-

того покоління месників — 
комсомольців і піонерів, З 
душевним болем читаємо 
про героїчну загибель ком
сомолки - підпільниці Марії 
Мошнягун, Марії Черзенко, 
відважних піонерів, парти
занських зв'язківців і роз
відників — Феді Шепеля, 
Яші Матоієнка, Вані Юрченка 
і Вані Коноваленка. Глибокі 
почуття висловлюють слова 
автора: «Люди не забули по
двиги юних героїв. їх ім’ям 
названо Підліснянську серед

ню школу, в центрі 
села встановлено 
пам’ятник Феді Ше* 
пелю, Яші Матвієн- 
ку, Вані Юрченку 

Коковален-
заростає травою 

стежка до могили у Плось- 
кому лісі де під крислатими 
•ітами могутніх дубів і кле
нів сплять вічним сном юні 
піонери».

В книзі широко висвітлено 
організуючу і направляючу 
роль Комуністичної партії в 
розгортанні всенародної бо
ротьби проти фашистських 
загарбників. Влучно показа
но, що полум'яне партійне 
слово сприймалося патріота
ми як слово власної совісті, 
кликало на боротьбу, давало 
натхнення.

Книгу Д. Клюєнка «Гарто
вані партією» тепло сприй
няли трудящі області. Вона 
стане хорошим посібником 
для лекторів, пропагандис
тів, агітаторів та вчителів 
шкіл, її з задоволенням про
читають трудівники міста і 
села, учні, студенти.

В. ОЛІЙНИК, 
заступник голови пре
зидії правління Ново- 
миргородської район
ної організації товари
ства «Знання».

На численні прохання наших чи-' 
тачів подаємо розповідь про акто
ра Георгія Тараторкіна.

ДО СУЧАСНОСТІ

ку.

, Яші 
Вані 

та Вані
Не

Могутньою лавою.йдуть люди ву
лицями великого міста. Поступово 
в шумі, що став уже звичним, чує
ться стукіт людського серця. Але 
раптом щось сталося у сердечному 
ритмі. Удар... Провал... Знову удар. 
Тривожно, з перебоями працює 
хворе серце.

Цими кадрами розпочинається 
новий художній фільм «Діла сер
дечні», режисера Аджара Ібрагімо- 
ва («Мосфільм»). Півтори години 
живуть глядачі поруч з невеликим 
колективом спеціалізованої «швид
кої допомоги», яку очолює лікар 
Євген Павлович, в ролі якого зніма
ється актор Ленінградського теат
ру юного глядача Георгій 'Гаратор- 
кіи. Загальне визнання прийшло до 
актора після створення образу Роз- 
кольникова у фільмі «Злочин І по
карання». Високо оцінили глядачі 
цікавий образ вчителя, створений 
ним у телевізійному фільмі «Урок 
англійської».

— Мені дуже подобається мій 
новий кіногерой, — каже Г. Тара- 
торкін, — своєю професійною і пси
хологічною вірністю. Я повністю 
поділяю точку зору авторів фільму 
на ге, що головне у ньому — не 
розповідь про професію лікаря. Де
кілька насичених подіями годин 
життя колективу «швидкої допомо
ги» розкриваються — і дуже вірно, 
на мій погляд, — суть взаємовідно
син, симпатій і антипатій. Лікар, 
два фельдшери і водій — різні лю
ди. Та в найскладніші моменти

життя, коли справа стосується жит
тя хворого, вони мобілізують ВСІ 
спої сили, досвід, знання. Мін но
вий кіногерой дуже близький мені 
своєю простотою, захопленням 
улюбленою справою, людяністю. 

; Рутина щоденних справ не зачерст
вила його серце, —страждання хио- 

і рпх знаходять у ньому пайживішнй 
■ відгук. Він — чуйний, добрий, і ви

словлює почуття просто і відверто. 
’ Сподіваюсь, що Євген Павлович, як 

і інші персонажі картини, стануть 
’ близькими і дорогими нашому гля- 
[ дачеві.

В, БАУЛ ІН.

На фото: Г. ТАРАТОР КІН п ролі Єв
гена Павловича у фільмі «Діли сердеч
ні».

ФОТО АВТОРА.
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ВОРОГ цупко 
тримався за 

кожний клапоть 
землі иа Правобе- 
рсжіїій Україні, 
переходив у чис
ленні контратаки. 
Ллє радянські вої-
ни мужньо відби

вали їх і йшли вперед. Особливо жорстокі битви ве
лись за села Дернївку, Успенку, Куцеаолівку.

Війська 37-ї армії утримували плацдарм на право
му березі річки: 35 кілометрів завширшки і до ^кі
лометрів у’глибину. На Дніпрі споруджувались пере
прави. До 15 жовтня через річку переправились вій
ська 5-ї, 7-ї гвардійських, 37-ї, 53-ї армій, в тилу зо
середжувались частини 5-ї гвардійської танкової ар
мії. • - . і

ТРУД

НІСШИ

РОЗШИРЮЮЧИ

НА ПОЧАТКУ ЖОВТНЯ 
РОКУ РОЗГОРІЛИСЬ ЖО1 
КІ БОЇ ЗА ВИЗВОЛЕННЯ 
ФРИВСЬКСГО РАЙОНУ

З середини жовтня війська Другого Українського 
фронту розпочали активні бойові дії за визволення 
Правобережної України.

Після сильної артилерійської підготовки війська 
5-ї гвардійської армії генерал-лейтенанта Жадова і 
5-ї гвардійської танкової армії генерал-полковника 
Ротмістрова прорвали ворожу оборону на Куцево- 
лівському напрямку і пішли в наступ. В ці дні без
перервно дошило, і пересуватись було надзвичайно 
важко. Але, незважаючи на це, радянські війська ру
халися вперед.

lia території 
Онуфріївсь кого 
району повторили 
подвиг Олександ
ра Матросова 
комсомольці Пав
ло Кузуб з Кубані 
та Анатолій Ко
мар з Полтавщини.

Велику допомо- 
* гу військам пода- 
'■ вало місцеве насе- 
г' леиігя. Колгоспни

ки доставляли боє
припаси, лікували

і доглядали поранених, прали білизну, готували їжу;- 
Рухаючись мокрими полями і розбитими шляхами, 

війська все далі відходили від Дніпра. Гітлерівці ви
користовувати для оборони висоти, перетворили се-; 
ла, окремі будинки в місця опору. Долаючи сильні 
ворожі укріплення, радянські війська визволили ряд 
сіл Опуфріївського, Гіетрївського, Червонокамянсь- 
кого (нині Олександрійського) районів,

ВСЕРЕДИНІ листопада 1943 року перед війська
ми 5-ї гвардійської і 53-ї армій ставилось зав

дання розгромити вороже ^групування.в районі Пав- 
лииіа, Онуфріївни, визволити сусідні села — Васи
лівну, Недогарки, Громоклсй, Куколівку і відкрита 
шлях до наступу на Олександрію. ■ < '

В розгромі військ Павлиського плацдарму взяли 
участь 95-а, 97-а, 110-а гвардійські стрілецькі дивізії 
у взаємодії з 57-м і 39-м танковими полками. Чотири 
дні, з 22 по 25 листопада, в районі Онуфріївни і Паз- 
лнша йшли жорстокі бої. По 3—6 кілометрів В день 
наші війська просувались вперед, відбиваючи шалені 
контратаки ворожих танків і піхоти. - • . .

24 листопада Онуфріївну було визволено радян
ськими військами, а 25 листопада повністю розгром
лено павлнське угрупування противника і відкрито 
шлях наступу на Олександрію і Знам’янку.

Гітлерівці повністю зруйнували Онуфріївну. Піді
рвали багато адміністративних і житлових будин
ків, районну лікарню, бібліотек}’, механічний млин. 
Місцеве населення зразу ж після визволення взяло
ся за відбудову зруйнованого народного господарст
ва, надавало допомогу фронту. Почали відновлюва- 
ти роботу сільські Ради, школи, медпункти. Із тро
фейних машин складали перші трактори, виготовля
ли і ремонтували інший реманент. Велику допомогу 
онуфріївським колгоспникам надали трудящі Росін- 
ської Федерації. З Алтайського краю було одержа
но робочу худобу, корів, овець, з інших областей 
надходили товари першої необхідності... . - ’ .
Невпізнанною стала онуфцїївка за тридцять 

років ві.’лл визволення. Ту г працює державний 
кінний заі будівельна організація,
/чдег.ано адміністративні приміщення, райуійвср- 
маг, школу, согні житлових будинків, посаджено Ho
n' cKjcpii, прокладено шляхи і тротуари, реставрує
ться дендропарк. З 21 травня 1968 року Онуфріївну 
віднесено до категорії селищ міського типу.

Башто трудящих райцентру за самовіддану працю 
нагороджені орденами і медалями Союзу PCP. Се
ред них — робітник радгоспу 11. С. Різник, пра
цівник насіннєвої лабораторії О. М. І оробець, вчи
телька О. В. Гкач, ’ директор кінного заводу В. А. 
Павленко, телятниця М. О. Морозова, тракторист 
С. А. Прилипко та багато інших. . ■ •

Онуфріївні свяго шанують пам’ять воїнів, що по
лягли у боях за визволення їхнього сслнша і району. 
В райцентрі споруджено пам’ятник героям-визволи- 
тслям, створюються кімнати бойової слави, іменами 
героїв названі вулиці і піонерські дружини. Біля 
братських могил завжди вінки і живі квіти.

К. ДМИТРЕНКО.

ЇХ — 15: маляр Надія Кришня, 
майстер Володимир Рубін, то

кар Олександр Гру'днєв, тесляр 
Віктор Ілюшин, арматурник Леонід 
Шубзков, муляр Микола Вовченко, 
інші їх ровесники, які збираються 
в клубі комбінату «Кіровоградваж- 
буд» на репетиції агітбригади «Ма
стерок». А потім — на будівельні 
майданчики. Виступають під час 
обідньої перерви, після закінчення 
робочої зміни.

Пісні, інтермедії, вірші, танці, які 
виконують культармійці, об'єднані 
в сценарії єдиною темою — про 
робітничу честь.

І ось молоді будівельники з агіт
бригади «Мастерок» виступають на 
обласному огляді художніх агіт
бригад профспілок. Жюрі одразу 
відзначило цілісність програми 
цього колективу, вмілий режисер
ський почерк, високий художній рі
вень виконавської майстерності. 
Працівник клубу Віктор Краснос- 

•ський зі знанням спраои здійснив 
музичне оформлення всієї про
грами.

Заслуговують на похвалу члени 
агітбригади «Вогник» Кіровоград
ського Палацу культури імені Жов
тня. Свою програму вони присвя
тили 100-річчю заводу «Червона 
зірка». Кожен її фрагмент пройня
тий пафосом ударної праці, у пое
тичних і, музичних творах вчуваєть
ся поклик до нових звершень, зву
чить хвала кращим людям підпри
ємства.. Виступ бригади привернув 
увагу своєю бойовитістю і чіткою 
ідейно-політичною спрямованістю.

Непогано підготувались до огля
ду культармійці Світлсводська, рад
госпу «Червоний землероб» Боб- 
ринецького району.

Недоліком у виступах окремих 
колективів було те, що їх програма 
мало чим відрізнялась від звичай
ного концерту. Бракувало вмілої 
режисерської постановки, ’ побудо
ви сценарію.

Всього в огляді взяло участь 63 
агіткультбригади з профспілкових 
клубів і Будинків культури. На за
ключний конкурс приїхало в Кіро
воград 12.

Жюрі огляду-конкурсу першої 
премії вирішило не присуджувати. 
Дві других отримали агіткульт
бригади «Мастерок» та «Вогник». 
Третя премія присуджена культар
мійцям світлозодського Палацу

• до ПІД
СУМКІВ ОБ
ЛАСНОГО ОГ
ЛЯДУ - КОН
КУРСУ ХУ- 
д о ж н і х 
АГІТБРИГАД 
ПРОФСПІЛОК

культури імен* Леніна, заохочу
вальною премією відзначено агіт
бригаду Будинку культури Імені 
Калініна Кіровоградського заводу 
тракторних гідроагрегатів. Обл- 
профрада встановила спеціальний 
приз кращому сільському агітиог 
лективу. Його володарем ст?ла 
агітбригада з радгоспу «Інгульсь- 
кий» Устинівської о району. Спеці
альний приз обкому ЛКСМУ було 
вручено молодіжному колективу 
агітбригади «Всгник».

М. ВІНЦЕВИЙ.
На знімках: виступають члени агіт

бригад '«Вогпіік» (фото вгорі) та «Ма
стерок».

Фото В. КОВПАКА.

(?ïj) НИЩ АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ
.-Л6050. ГСП, Кіровоград.50, вул. Луначарського, 50. 
Телефони: відповідальною секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій- 
ськово-патріотичното виховання та спорту — 2-46-87,

БК 00332. І&зенс 61197,

Чемпіонами 
стали юні

ТУРНІР
СПАРТАКІВЦІВ

ДВА ДШ У СПОРТИВНОМУ ЗАЛІ сштловодського 
ПАЛАЦУ КУЛЬТУРИ ТРИВАВ РОЗИГРАЩ ОСОБИСТО- 
КОМАНДНОЇ ПЕРШОСТІ КОМАНД МІСТ ОБЛАСТІ З НА
СТІЛЬНОГО ТЕНІСУ,'

В особистому заліку чемпіонами спартакіади стали 
Кіровограді^ . Юрій' Жарких та Лариса Герц. І 
командою, набравши 9 очок, перемогли кіровоград- 
ці. Другими призерами виявилися світловодці, треті
ми — знам’янчаїрг.

1. КАРАІІТ,
паш громадський кореспондент.
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ПЕРША ПРОГРАМА. 18.09— 

Новини. (М). І§.10 - «Країні 
рапортує Куйбишеосьпа об
ласть:». (М). 19.00 — Кольоро
ве телебачені я. «Творчість на-

родів світу». (М). 19.40 — Ху
дожній фільм. «Старий знайо
мий». (М). 21.00 — Програма
«Час». До візиту тов. Л. І. 
Брежнєва в Індію. (М). 22.00 
— «У концертному залі». 
Співає народний артист Азер
байджанської PCP М. Маго- 
масв. (М). 23.00 — Кольорове 
телебачення. «Спортивний що
денник». (М). 23.30 — Нови
ни. (A4).

ДРУГА ПРОГРАМА . 16.20— 
Навчальна передача з літера
тури. (М). 17.00 — Для школя
рів. Фізика для учнів 10 кла
су. (К). 17.30— Програма «Віс
ті». (К). 18.00 — Реклама, ого
лошення. (К). 18.30 — «Інже
нерна служба колгоспу», 
(Харків). 19.00 — Ж. Візо.

«МОЛОДОП КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.
...................

Газети виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

' Друкарня їм. Г. М. Димитрова
І обласного управління у справах видавництва, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2.
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В міському Будинку культури імені Компанійця 
закінчились фінальні змагання з шахів серед комаііі) 
колективів фізкультури на кубок республіканської 
ради ДСТ «Спартак».

У фінальних змаганнях взяли участь 5 команд — 
переможців відбірковпх турнірів. Після тижневої бо
ротьби перше місце і перехідний кубок завоювали 
шахісти команди «Спартак» м Миколаєва. На друго
му місці — спортивний клуб Академії наук УРСЕ 
(Київ). А колектив фізкультури УТОГ міста Кірово
града став третім призером. За нашу команду висту
пали кандидат у майстри спорту Федір Момонт, 
першорозрядник Леонід Колосовськпй, Андрій Кос
тенко, Микола Черсдій та Алла Сікорська.

Г. ДУБІВКА,
суддя змагань.

«Кармен». Вистава. (К). В пе
рерві — «На добраніч, діти!». 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
До візиту топ. Л. 1. Брежнєва 
в Індію. (М). 22.00 — Продов
ження вистави «Кармен». (К). 
В перерві — «Третій, вирі
шальний». (Миколаїв). 23.20 — 
Вечірні ноініни. (К).

вівторок
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00- 

Для школярів. «Вогнище». 
(М). 11.30 — Інформаційна
проірама. До візиту тов. Л. І. 
Брежнєва в Індію. (М). 12.00 
— С. Прокоф’єв. «П'ята сим
фонія». (М). 12.40 — Кольоро
ве телебачення. «Стовбур 
Бань’яна». Нарис про індій
ське село. (М). 15.30 — Про
грама документальних філь
мів Узбецької студії телеба
чення. (М). 16.00 — Напчальна 
пер» дача з географії. (М). 
16.30 — «Наука — сьогодні». 
(М). 17.00 — «Казки Андсрсс- 
на». Навчальна передача з лі
тератури. (М). 17.30 — Для
школярів. «Творчість юних». 
(М). 18.00 — «Хроніка тижня*. 
(Кіровоград). 18.10 — «Поезія

Індії». (М). 18.30 — «Лі?«<4іа 
і закон». (М). 19.00 — Кубок 
У ЕФА з футболу. 1/8 фінала, 
«Динамо» (К) — «Штуттгартм 
(ФРН). (Передача з Kiiruaj. 
21.00 — Проірама «Час». До 
візиту тов. Л. 1. Брежнєва в 
Індію. (М). 22.00 — Концерт 
майстрів мистецтв. (К). 23.40 
— Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.30 — 
«Старий знайомий». Художній 
фільм. (М). 11.00 — Для
школяріп. «Вогнище». (М),
11.30 — Інформаційна програ
ма. До візиту тов. Л. І. Бреж
нєва в Ііідію. (М). 12.00 — Му« 
зичний антракт. (К). 12.15 -А
«Трудовий переклик». (Дні
пропетровськ). 17.45 — «На го
ловних напрямках п’ятиріч
ки». (Херсон). 18.00 — Тсле- 
фільм. «Старий човен». (К/.
18.30 — Реклама, оголошення.
(К). 19.00 — Програма «Віс-. 
ті». (К). 19.30 — В. ЧервНХ.
«Справа Боброва». Висі^А 
(Харкіп). 20.45 — «На до(фї- 
Іііч, діти!». (К). 21.00 — Про? 
грама «Час». До візиту 
тов. Л. і. Брежнєва в Індію. 
(М). 22.00 — Продовження ви
стави «Справа Боброва«; 
(Харків). •

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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