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НАУКОВИМ КОМПЛЕКС „САЛЮТ-6-,,C0K)3-2S“
Відповідно до програми дослід

ження космічного простору 10 грудня 
1977 року в Радянському Союзі 
здійснено запуск космічного корабля 
«Союз-26», пілотованого екіпажем у 
складі командира корабля підполков
ника Романсика Юрія Вікторовича і 
бертіиженера Героя Радянського 
Союзу льбічика-космонавта СРСР 
Гречка ГеоргіяМихайловича. Кора
бель виведено на розрахункову ор
біту.

11 грудня здійснено стикування 
космічного корабля «Союз-26» із стан
цією «Сзлют-6». Після переходу кос
монавтів у Приміщення етапнії на 
навколоземній орбіті почала функціо
нувати пілоюваиа наукова станція 
♦ Салют-6».

Орбітальну стапиііо «Салют-6» 
оснащено двома стикувальними вуз
лами. Перший стикувальний вузол 
встановлено на перехідному відсіку 
станції, другий — з протилежного 
боку на агрегатному відсіку. Наяв
ність двох стикувальних вузлів дає 
можливість проводити операції по 
свслуговуванню пілотованих станцій 
двома космічними кораблями.

Па відміну від корабля «Союз-25», 
який у жовтні цього року зближався 
із станцією з боку перехідного відсі
ку, стикування космічного корабля 
♦.Соіоз-26>> проводилось до другого 
стикувального вузла станції.

У програму роботи екіпажу вхо
дять:

— дослідження фізичних процесів
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Ти плекаєш сад і зеодиш дім, ти вариш сталь, ти 
ребиш засів на колгоспному полі, ти заходиш у ла
бораторію і думаєш про наукове відкриття. Весь свій 
розум і /холоді сили ти спрямовуєш на те, щоб від
дала була вагомою. А коли щодня с крок вперед, 
значить ти вже піднявся вище. І Батьківщина з вдяч
ністю приймає від тебе дарунок, бо це — для її мо
гутності, для її процвітання. На шляху до нашої за
повітної висоти тисячі, мільйони. Але ти спробуй ста
ти в шеренгу перших, зроби крок першим, і твоє ім’я 
буде увінчане славою так, як і тих звитяжців, чиї 
імена викарбувані на обелісках — вони були перши
ми в 45-му.

Ти готуєшся до юеілєю своєї Спілки. Ти прагнеш 
гідно зустріти XVIII з’їзд ВЛКСМ. Яким буде твій ра
порт перед тими, чиї імена на перших сторінках істо
рії Ленінського комсомолу?

Колектив комсомольсько-молодіжної бригади пла
вильників Миколи Петрова з Світлоеодського заводу 
чистих металів, наприклад, уже працює в рахунок пе
редостаннього року п’ятирічки. Молоді виробнични
ки бригади Володимира Рябченка з Кіровоградсько
го заводу радіовиробіз зобов’язалися піврічний план 
1978-го виконати до дня відкриття XVIII з’їзду 
БЛКСМ — за рахунок удосконалення організації пра
ці і технології виробництва, впровадження передово
го доезіду. Вся їхня продукція здаватиметься ? пер
шого пред’явлення.

і явищ у космічному просторі;
— дослідження земної поверхні та 

її атмосфери з метою одержання да
них в інтересах народного госпо
дарства;

— проведення технологічних експе
риментів;

— медико-біологічиі дослідження.
Програмою польоту передбачає

ться також проведення профілактич
ного огляду, контрольної перевірки і 
випробувань стикувального вузла.

Екіпаж приступив до виконання 
програми польоту на борту науково
го комплексу «Салют-6»—«Союз-26». 
Самопочуття космонавтів Романсика 
10. В. і Гречка Г. М. добре.

(ТАРС).

Вагомі здобутки в комсомольсько-молодіжному 
колективі трактооної бригади Віктора Галушки з кол
госпу імені Каліяіна Олександрійського району. Щоб 
мати ще вищі досягнення в боротьбі -а високу куль
туру землеробстза, молоді хлібороби постійно дба
ють про підвищення своєї кваліфікації. Тут 25 механі
заторів з 68—першокласні спеціалісти, в ЗО — посвід
чення механізатора другого класу. Але проблема під
готовки механізаторських кадрів у районі ще не роз
в’язана до кінця — не вистачає 250—270 тракторис
тів, комбайнерів. Подібне і в деяких інших районах 
області. То хто ж прийде на виручку хліборобам? 
Тільки ти, юний друже. Якщо пюбиш землю, своє се
ло, якщо мрієш стати справжнім, сівачем і женцем, 
пізнай секрети хліборобської майстерності і зроби 
щедрий засів, виплекай золотий колос. Та так, щоб 
на тебе з доброю заздрістю подивились твої товари
ші по бригаді, щоб з гордістю зустрів тебе твій на
ставник і сказав: «Ти пеоший, ти пішов далі за всіх, і 
за тобою підуть інші!»

Хай тек буде і на риштуваннях новобудов, у завод
ському цеху, на шахті і в конструкторському бюро. Не 
чекай, коли за тебе до людей з добром вийде хтось 
інший. Ти зваж свої сили, перевір можливості і бе
рись за нову справу — з ентузіазмом, з відповідаль
ністю. І якщо твоя ініціатива справді значима — її 
гідхоплять десятки, сотні, тисячі... Ось що значить бу
ти першим.

«Продовжуючи славні традиції своїх д*»‘.з і бать
ків, — говорив Генеральний секретар КЛРС, Го
лева Поезидії Верховної Ради СРСР товариш 
Л. І. Брежнєв на урочистому засіданні в Москві, при- 
еряченому ювілею Жовтня, — комсомольці, *,ів гата 
і юнаки йдуть у перших рядах будівників комунізму, 
мужніють у праці, вчаться управляти господарством, 
керувати справами суспільства і держави. В їх ру
ках — майбутнє країни. І ми впевнені — це надійні 
руки».

Нам вірять, на нас надіються — партія, народ, наші 
батьки і старші товариші. Тож будьмо гідні такого 
дс.в?р'я, станьмо знову • знов вище себе і зробімо 
крок вперед — першими!

ЮВІЛЕЙНОМУ РОКУ — 
УДАРНИЙ ФІНІШ!

Яніцг сам вкладе побуїкии на ї ї но д І «Червона зірка», 
сбов’яткопо завітайте па капронову дільницю четвертого 
складального цеху. Нещодавно колектив капропників, який 
уже кілька років поспіль підтверджує високе звання дільни
ці комуністичної праці, відсвяткуваа нсвосіл-’-я.

Новітня техніка, відмінне її обслуговувачня дають відчутні' 
результаті* — капронникії успішно несуть ударну трудову 
гахту. втілюючи в життя рішення XXV з’їзду КПРС.

Тої» у соціалістичному змаганні задають комсомольці і мо
лодь — заливники капрону Зінаїда Галанова, Катерина 
Скляр. Олександр Мелехов, Микола Перерва. Сергії» Поздня
ков... З початку року капронннки видали продукції на .’,29,6 
тьсячі карбованців — на 5 тисяч карбованців більше запла
нованого, засмалили матеріалів на суму 8100 карбованців. 
Прсдуктишлеть праці порівняно з минулим родом зросла на 
2.5 процента.

У дні святкуваяна СО-річчи Великої Жовтневої соціалістич
ної революції товариші по цеху вітали капронників а радіс- 

подією в їх житті — піпііаннвм колективу ДІЛЬНИЦІ пе
рі можцем республіканського громадського огляду культури 
і» естетики виробництва, присвяченого ювілею Великого 
Жс-втия, » аі'іроджсвіиім свідоцтвом Укрпрофради. ЦК ЛЇКСЯй 
України, редалції «Робітничої газети».

В. КОСТЕНКО.
Ча фото: кращий м.здодиб оиробннчніік Сергій Поздняков« 

Фото В. МОЩИНСЬКСГО.

«■■■■■■ПНЕЯВНПВНННКНННВНВМВМ

ЩО НЕ ВИСТУП, то проблема. В такій 
обстановці пройшла XXI звітно-ви

борна конференція в Гайвороні. Звичай
но ж, мова йшла і про здобутки, але 
основний наголос делегати робили саме 
па проблеми, які хвилюють кожного. 
Планували завтрашній день комсомоль
ської організації району.

Надія ПУСТОВІТ, трактористка кол
госпу «Зоря комунізму», делегат III фес
тивалю молоді України:

— Закріплення молоді в сільському 
господарстві — це сьогодні завдання но
мер один. 11а полях і фермах колгоспу 
♦■Зоря комунізму» трудиться багато юна
ків і дівчат. Хлопці-ме.ханізаторн ра
зом зі старшими товаришами зібрали 
нинішнього року по 42,1 центнера озимої 
пшениці з гектар і. Маємо успіхи і в тва- 
ришшцтві.

Тп ось шо хотілося б сказати... Вчорашній 
ішпускннн пі ко чи приходить на виробництво. 
Він, им ніхто, потребує турботи і уваги до 
себе. У нас же чомусь нерідко про нього за
бувають. комітет комсомолу мало цікавиться 
справами новачків. А як їм потрібна допомо
га на початку трудопого шляху! Час бн вже 
Г> подбати про створення комсомольсько-моло
діжних екіпажів. Не тимчасових, а постійних. 
1 тут явний прорахунок райкому, який не ета
пнії. цс питання на контроль. Бажає бути 
кращою організація соціалістичного змагання 
серед молоді. В інших районах, чула, в кінці 
сільськогосподарського року практикують 
ільоти кращих молодих механізаторів. Гайво- 
роиськінї райком ЛКСМУ. мабуть, вважає цс 
для себе дуже обтяжливою справою.

Тепер про комсомольсько-молодіжну 
механізовану ланку по вирощуванню ку
курудзи, яку я очолюю. Щороку ми сіє
мо, обробляємо кукурудзу, а збирають її 
інші. Хочемо бути повними господарями

МЕНЕ ХВИЛЮЄ...“ в Звіти і вибори

З КОМСОМОЛЬСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ГАЙВОРОНСЬКОГО РАЙОНУ ’

своєї плантації, бачити плоди своєї пра
ці. Як от ланка Вален,гинн Єфремснко з 
І Іовоархапгельськс го району.

Людмила БОГАЧОВА, секретар номі- 
тсту комсомолу головного підприємства 
виробничого об’єднання «Кіровоградгра- 
фіг»:

— Колектив нашого підприємства пер
шим у районі підтримав почин ростов
чан: «Працювати без відстаючих!» Тру
дівники цехів колоїдно-графітових пре
паратів, хімічного збагачення графіту і 
киснево-компресорного достроково за
вершили річні плані). Флотагорниця 
Людмила Ляхова, апаратник Анатолій 
Бойко, електрик Леонід Нехай — їх ба
гато, на кого працює час. Лині ми 
випускаємо 3 марки графіту з держав
ним Знаком якості, ще 4 марки пред
ставлені до атестації.

Попри все цс комсомольці підприємства ви
словлюють гГрстеніії на адресу комітету ком
сомолу. а я вже адресую їх райкомові, бо во
ни значною мірою стосуються саме його. Га
даю, організувати з.чіт переможців соціаліс
тичного змагання можна і треба, хоч які б 
там не бун орі ані іаційні труднощі. Нічого 
не мали б проти молоді передовики виробни
цтва, якбл райком комсомолу влаштовував 
поїздки, подорожі. Гака можливість є.

Микола ОСИПЧУК. секретар комсо
мольської організації колгоспу імені 
Шевченка:

— Якщо уважно проаналізувати діяль
ність комсомольських «прожектористів» 
за звітний період, то можна знайти в ній 
чимало плюсів. І, на жаль, мінусів. Най
більший з них (мінус) те, що райком 
ЛКСМУ, районний штаб «Комсомоль
ського прожектора» не поширює досвіду 
кращих штабів і постів «КП».

Наприклад, комсомольські до юрці головно
го підприємства виробничого об’єднання «Кі- 
роногра.тграфіт» з повним правом можуть по
хвалитися і оперативністю, і дієвістю своїх 
виступів. Адміністрація вчасно реагує на кри
тичні сигнали. Це вже свідчить про авторитет. 
Те ж саме можна сказати про «Комсомоль
ський прожекторі Са льківського цукрового 
комбінату, колгоспу «Більшовик». А чому не 
«світить» «КП» колгоспу імені Ілліча, побут- 
комбінату, хлібоприймального пункту, авто
транспортного підприємства № 10032? Мені 
здається, цього не сталося б. ямбі» графітіїнкп 
запросили до себе в гості «прожектористів!' 
названих організацій, можливо, щось поради
ли, допомогли.

Що стосується роботи районного шта
бу «КП». то йому треба всерйоз зайня
тися гласністю. У місті немає жодної віт
рини «КП». Районна газета «Вогні кому
нізму* впевнений. не відмовиться дру
кувати матеріали проведених рейдів.

Наталія НІМЧУК, учениця Гайворон- 
ської середньої школи № 5:

— На уроці наша активність не вияви
ться повністю. А ось після уроків — 

клуб «Чомучок», який виник з простого 
дитячого «чому?»,' гуртки, клуб інтерна
ціональної дружби імені Пабло Нсрудіг... 
Учні школи № 5 пропагують радянську 
Поезію на підприємствах міста.

Нещодавно в Палаці культури імені 
Веронського (який, до речі, часто пус
тує). ми організували вечір поезії, за
хист читацьких інтересів. Комсомольці 
І. Свистун та Л. Брпстплова читали вір
ші Мартинова і Татьяпичсвої. Вечір 
удався пз славу. Та чомусь на пьому мн 
бачили мало учнів з інших шкіл. Невже 
їм нецікаво? 1 не зайве, щоб такі вечори 
школа і підприємство влаштовували 
спільно.

« Ф 4

У роботі конференції взяли участь 1 
пнетупнлп перший секретар Гайчопоп- 
ського райкому Компартії України 
М. Д. Зятііі і перший секретар обкому 
комсомолу Олексій Скіпко.

Першим секретарем Гайворонсъкбго 
райкому ЛКСМУ обрано Перссуньиа 
Олександра Євгеновича, другим — 
Панченко Любов Григорівну, секрета
рем — завідуючою відділом учнівської 
молоді — Дзярук Катерину Володими
рівну-
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ТРИВАЄ ПЕРШИЙ етап
ЕКСПЕДИЦІЇ „НАРОДЖЕНІ 
ЖОВТНЕМ. КОМСОМОЛЬЦІ 
ДВАДЦЯТИХ*.
Нагадуємо учасникам експедиції, 
що він закінчується 31 грудня 
цього року.

О

Через кілька днів піс
ля заснування комсомоль
ської організації в Єли- 
саветграді на зборах бу
ло прийнято рішення по
слати в Червону Армію 
ЗО процентів складу ком
сомольців. 27 квітня 1919 
року комсомольці ви
ряджали на фронт 50 кра
щих своїх товаришів. Ті, 
що залишилися в місті, 
перейшли на казармен- 
ний стан. 8 годин працю
вали юнаки і дівчата на 
підприємствах, а потім 
несли караульну службу 
в місті, оволодівали вій
ськовою справою.

Першого травня, відра
зу після демонстрації, ста
ло відомо, що григор’їа- 
ські банди наближаються 
до Єлисаветграда. Озбро
єні групи комсомольців 
зустріли григор’ївські ча
стини біля Канатово і Тре- 
півки. Комсомольці три
малися стійко, але сили 
були нерівними. 12 травня 
бандити вдерлися до міста. 
За короткий час господа
рювання в Єлисаветграді 
вони по-звірячому роз
правлялися з більшовика
ми і комсомольцями. Піс
ля звільнення міста в ор
ганізації залишилося всьо
го 15 комсомольців.

ГОВОРИТЬ ІСТОРІЯ:
Чим жила молодь зореносних двадцятих! При

слухаємось до голосу історії: створення перших ком
сомольських осередків, боротьба з білогвардійцями, 
денікінцями, петлюрівцями, бандами Махна та Гри- 
гор’сва.

Сергій, зав. політосвітом 
РК — учасник боротьби 
з бандитизмом, Панчен
ко Євген, райполітрук, в 
1921 році брав участь 

у боротьбі з бандами.

Невмирущою славою 
вкрили себе перші ком
сомольці міста Новоукра- 
їнки. Коли в грудні 1920 
року на Новоукраїнку на
пали махновці, всі ком

тростанції та інші важливі 
об’єкти міста. В серпні 
1921 року мене виклика
ли в райком комсомолу і 
наказали разом з Григо
рієм Суботниковим, Ва
силем Червоним та інши-

РІК 1919 -1921-й
сомольці недавно створе
ної організації вийшли на 
оборону міста. Очолював 
їх один з організаторів 
перший секретар Новоук- 
раїнського райкому ком
сомолу Іван Демченко. 
Сили були нерівними, і 
в цьому бою героїчно 
загинули всі комсомольці.

Про боротьбу бобри- 
нецьких комсомольців 
проти махновців згадує 
один з перших комсо
мольців Горькии-Бабич:

«Ми билися з бандами, 
реквізовували у буржуїв 
майно для наших клубів, 
охороняли склади, елек

ми комсомольцями йти 
до чекістів. Ми одержали 
зброю; дістали' завдання 
— виступити назустріч 
банді Махна. В Кетриса- 
нівці і Ведмежій Балці ми 
прийняли бій. В цих та 
інших селах, звідки було 
вибито бандитів, ми бачи
ли по-звірячому закато
ваних голів сільрад і упов
новажених по «продпо- 
датку».

€
Про боротьбу з банди

тами в Новгородківсько- 
му районі розповідає та
кий документ: «Список 
комсомольців Новгород- 
ківського району, що ма
ють зброю: Писаревський

В боях громадянської 
війни комсомол Єлисавет- 
градщини не тільки гарту
вався, а й завойовував ав
торитет у молоді. Про це 
свідчить факт масового 
створення комсомоль
ських осередків у містах і 
селах нашого краю у 1920 
році. їх організаторами 
були у Бобринці — Райт- 
ван-Алий, Животовський- 
Маслов, Секер, Бур’яно- 
вата; у Гайвороні — Амб- 
ремський, Свищенко, Воє- 
водін.

Новгородківський рай
ком КСМ (в той час 
Олександрійського пові
ту) об’єднував восени 
1921 року три волосні ко
мітети та 2 сільосередки, 
секретарем РК був Федір 
Лук’янович Гаркуша, в 
кінці 1921 року Ново- 
празький райком того ж 
повіту об’єднував 5 волко- 
мів і 4 сільосередки, сек
ретарем райкому був 
С. Г. Чудновський.

(З матеріалів партій
ного архіву обкому 
Компартії України).

■ґй ОГО часто можна бачити 
в оточенні юнаків і дів

чат. Григорій Степанович зав
жди бажаний гіст у школах, се
ред молоді колгоспів імені Кар
ла Маркса, імені Ватутіна, «Ро
сія». Ветеранові праці, першо
му комсомольцю Аджамки, 
комуністові з 51-річним ста
жем є про що розповісти лю
дям нинішнього покоління.

Пам'ятний 1924 рік. Колиш
ній наймит Григорій Гонча
ренко, а тепер бібліотекар 
сільбуду, одержав комсомоль
ський квиток. Саме тоді шо
стий з’їзд комсомолу постано
вив назвати Спілку /Молоді 
Ленінською. Запальний, енер
гійний він пристрасно роз’яс- 

-• інде сільській молоді завдання

Спілки. Минуло небагато часу 
і в Аджамському осередку 
вже було двадцять сім комсо
мольців.

Одного зимового вечора 1927 
року вони разом з іншими од
носельцями вирішили організу
вати сільськогосподарську ар
тіль, яку назвали іменем В. І. 
Леніна. Тоді ж головою прав
ління обрали бідаря гречкосія 
Петра Нагориого, а заступни
ком щойно прийнятого в ряди 
більшовицької партії Григорія 
Гончаренка.

Нелегко було їм, малоосві- 
ченим, молодим виводити гос
подарство на широкий шлях 
колективного господарювання. 
Час був суворий, довкола лю
тували куркульські недобитки,

Гарт — КОМСОМОЛЬСЬКИЙ! які підбурювали несвідомих
1 одноосібників до опору радян

ським порядкам, деякі нанза- 
пскліші вороги переходили від 
погроз до терористичних ак
тів.

Коли настав період масової 
колективізації, Григорій Сте
панович своєю невтомною пра
цею здобув шану людську, і- 
вони обрали його заступником 
голови правління колгоспу. 
Молодий керівник розумів — 
самого життєвого досвіду за
мало, треба вчитися. За на
правленням осередку поїхав у 
партійну школу в місто Кри
вий Ріг, а опісля заочно закін
чив три курси Харківського 
юридичного інституту. Куди б 
не посилала партія Г. С. Гон-

НИНІ
в СТРОЮ

чаренка, він.з честю '.виправ
дував виявлене йому довір’я.

З фронтових доріг повер
нувся з тяжким пораненням, 
Та несидиться вдома убіле
ному сивиною ветерану. Парт
ком колгоспу імені Ватутіна 
рекомендував йому очолити 
пенсійну раду. Цій громад
ській роботі Г. С. Гончаренко 
віддав більше десяти років. І 
нині 74-річний пенсіонер, удо
стоєння багатьох урядових 
нагород перебуває в строю — 
веде плідну виховну роботу 
серед трудівників села.

Т. СИДОРЕНКО, 
вчитель-пенсіонер. 

с. Аджамка 
Кіровоградського району.

ТАК МИ ПОЧИНАЛИ
На початку буремного 1920 року під 

керівництвом комуністичних організацій 
Златополя й Нсвомиргорода були засно
вані перші комсомольські осередки.

На урочистих зборах, присвячених цій 
важливій події в житті молоді, були пра
цівники Златопільського райкому партії, 
представники розквартированого в при
міщенні колишньої гімназії полку Чер
воної Армії, а також трудяща молодь 
міста, наймити з навколишніх сіл.

Разом з військовими прийшла й мило
видна жінка у вій
ськовому (її прізвище 
не збереглося), донь
ка пітерського ро
бітника. Разом з нею 
ставний юнак — Сер
геев. Теж робітник 
з Петрограда. їм по
щастило кілька ра
зів бачити і слухати 
Ілліча. Партія послала 
їх організовувати ком
сомольські осередки.

Засновниками комсомольського осе
редку в Новомиргороді були Євген По
повнім, Данило Афанасьев, Ліза Попов- 
кіна, Аня Прушинська, Йона Павлущен- 
ко, Ганна Шапорева та інші. З перших 
же днів існування осередку на плечі мо
лодих борців за справу Леніна випали 
великі труднощі — боротьба із залишка
ми бандитизму, організація роботи на 
селах тощо. Більшість комсомольців не 
розставалися з гвинтівкою ні вдень, ні 
вночі. Про ці будні дуже гарно написав 
Євген Поповнім в автобіографічнім опо
віданні «Графська кухарка».

Комсомольці показали себе витрима
ними, безстрашними у боротьбі з класо
вими ворогами, настирливими у досяг
ненні поставленої партією мети. Аня 
Прушинська, Йона Павлущенко, Аня Ша
порева стали педагогами, Іван Путников 
та Євген Поповкін пішли на партійну ро
боту, Іван Чухнов став кадровим військо
вим, Данило Афанасьев став науковцем. 
Яків Хоменко працював на оборону краї
ни в галузі хімії.

18 березня 1925 року в Новомиргоро
ді відбулася районна конференція

З минулого 
комсомолу 
Новомиргородського 
району

терармійців. Цікава постанова, яку прий
няли присутні. Вона закінчувалася таки
ми словами: «Не дивлячись, що міжна
родна буржуазія запопадливо готується 
і озброюється до зубіз для придушення 
нашої робітничо-селянської Республіки, 
ми їй заявляємо, що у нас є багатоміль
йонна армія з революційним гартом, 
викуваним в період громадянської війни. 
На перший поклик нашого уряду ми всі, 
як один, вишикуємо наші сталеві лави і 
станемо на захист дорогої для нас Ра

дянської Республі
ки!»

В окружній газеті 
«Радянська думка» за 
14 серпня 1926 ро
ку розповідається про 
будні комсомоль
ського осередку в 
Листопадовому: «Від
ремонтували за до
помогою сільради 
помешкання, органі

зували хату-читальню. Зараз в осередку 
15 членів, більшість з них зайнята на 
громадських посадах, а решта працює в 
гуртках. Влаштовуємо вечірки й політло- 
тереї. Осередок виділив червоних чита
чів, які обслуговують усе село. Зв’язок 
з партією у нас міцний, всі комсомольці 
ходять на збори. Молодь, і особливо 
дівчата, гуртуються нааколо осередку. 
Дякуємо ініціаторам нашого комсомоль
ського осередку!»

Через рік та ж газета знову поверта
лася до подій в цьому селі:

«Навесні 1927 року в Листопадовому 
відбувся перший випуск учнів сільської 
школи лікнепу. Керівники села вітали 
учнів. У відповідях вони дякували за те, 
що їх виведено з темряви. Всі учні — 
підлітки, їх 36 чоловік. Учитель дав кож
ному з них подарунок — по два зшитки. 
Коли розходилися додому, лікнепівці 
дали слово, що вони й дома не забува
тимуть за газету й за книжку, не забу
дуть заповіти Леніна, виконають їх до 
кінця».

В. БОЙКО, 
краєзнавець.

м. Новомиргород.

НА ЛІНІЇ «ПОШУКУ»

ЛИСТ З МОСКВИ
«Зустріч з Леніним» — називався матеріал про 

І. К. Матусевнча, який наша газета опублікувала 
29 жовтня цього року. У ньому йшлося про одного 
з кремлівських курсантів, нашого земляка, який ніс 
почесну варту біля зовнішніх воріт Спаської башти 
Кремля.

Ми пропонували учзсникам експедиції дописати 
сторінки його біографії, можливо розшукати фото. 
Пошук увінчався успіхом. Колишній червоноармієць, 
кадровий робітник заводу «Червона зірка», згодом 
військовий, нині полковник у відставці І. К. Матусе- 
ЕЕч тепер проживає у Москві. Найближчим часом 
він обіцяв надіслати до редакції свої спогади про 
зустрічі з В. І. Леніним.

На фото: І. К. МЛТУСЕВИЧ.
Фото наших днів.

УВАГА!
ЧЕРГОВЕ ЗАВДАННЯ УЧАСНИКАМ/ЕКСПЕДИЦІЇ 
«ПОШУК-60 комсомольських ЛІТ».

На ціп фотографії зображені перші випускники Єлисаветградської школи радян
ського партактиву. Це вони очолили в 1921 році партійні та комсомольські осередки, 
вчилися самі і вчили інших будувати соціалізм. Червоним рядком вписані на скри
жалях історії імена цих молодих юнаків. Як склалися їхні життєві дороги? Якими 
бойовими, трудовими подвигами уславив кожен з них свсє ім’я? Про все це повинен 
дізнатися ти, учаснику експедиції. Пошук триває!



ІЗ грудвя 1977 року
З СХ32ор.<г

у НАШІЙ газеті за 22 листопада був
* надрукований матеріал «Танців не 
буде, або дві сторони медалі», де йшло
ся про те, що в Гнатівському сільському 

-будинку культури (Добровеличкізський 
район) вечори відпочинку для молоді 
СХОЖІ на німе кіно, де видимість є а 
звук відсутній. Близько року тут немає 
баяніста. Припинив роботу хореографіч
ний гурток. Культмасова робота обме
жується в основному кіносеансами.

Після опублікування статті «Танців не 
буде...» редакція отримала на неї відгу
ки і з інших сіл області, а також другий 
лист від групи комсомольців Гнатівки, в 
якому пишеться:

«В газеті правильно згадувалось, що 
тов. Кравченко Т. І. не знайшла спільної 
мови з місцевим начальством і зараз в 
Будинку культури не працює. Саме з 
цього часу в ньому все затихло».

А що ж комсомол? Про ватажка ком
сомольської організації Гнатівки далі го
вориться:

«Володимира Юницьксго і вдень із 
свічкою не знайдеш. На нашу думку, по
трібно обрати такого секретаря, який би 
сам цікавився дозвіллям сільської моло
ді і заохочував інших до активної участі 
в проведенні змістовних вечорів відпо
чинку».

А ось, що пишуть нам молоді мешкан
ці села Ц-зітне Олександрівського ра
йону:

«В нашому селі немає де відпочивати 
V вихідні дні. Є сільський Будинок куль

тури, але там не демонструються фільми 
(за відсутністю кіномеханіка).»

Парадоксальне явище. Гнатівці скар
жаться, що їх уже «закіношкичали», а

як
відпочиваєте В клуб—на ЗА ЛИСТАМИ

«посиденьки...»
зиудьгувались за кіно-

на-
ось у Цвітному 
прокатом. Невже тільки він і став 
ріжним каменем у фундаменті дозвілля 
молоді села? Читаємо далі:

«У 1974 році наш колгосп закупив 
естрадні інструменти, завдяки чому було 
створено ансамбль «Альтаїр». Користу
вався зін успіхом не лише у нашому се
лі, а і в сусідніх, де неодноразово ви
ступав... Але незабаром керівник його 
В. Миргородський виїхав із села, і наш 
ансамбль розпався. Зараз 1977 рік, проте 
і до цього часу лежать безпомічною ку
пою музичні інструменти, припадаючи 
пилом».

Ось як іноді можна зіпсувати гарну 
пісню. Адже важко повірити в те, що за 
кілька років не можна було знайти ново
го керівника для «Альтаїра».

Серйозну тривогу викликає лист, на
дісланий із села Федорівни Петрівського 
району, в якому автор скаржиться:

«В інших селах бібліотеки, гуртки, де
монструються фільми, ставляться кон
церти. А в нас все це немає кому орга
нізувати. В селі живуть комсомольці і 
молодь, які б могли брати участь в ху
дожній самодіяльності... У нас є невели
кий клуб, але туди майже ніхто не хо

дить, бо фільми привозять раз на тиж
день. На сцені стоять лише поламані 
стільці».

1 ще один тотожний до попередніх 
лист із села Синьки Ульяновського райо
ну, в якому пишеться, ш,о в сільському 
Будинку культури є директор, художній 
керівник, бібліотекар. В селі живе чима
ло молоді. Але своє дозвілля вона орга
нізувати не може.

Звичайно, сьогодні запити сільської 
молоді набагато вищі, ніж, скажімо, ще 
років десять тому. І в клуб вона прихо
дить не на «посиденьки», а хоче випов
нити години дозвілля естрадною музи
кою, цікавими зустрічами з героями вій
ни і праці, веселим «вогником», віктори
нами, репетиціями і, безумовно ж, тан
цями. Власне, вогнище культури в селах 
зараз не може задовольнятись лише ко
льором кінострічки.

Але, роблячи огляд редакційної пош
ти, нам доводиться констатувати той не
веселий факт, що в окремих селах це 
«вогнище» немає навіть де розвести. На
приклад, А. Петренко із села Підгайці 
(Кіровоградський район) пише нам:

«Був у нас поганенький, а все ж гаки 
клуб. Рік тому задумали зробити з нього

хлопцям і 
.3 «поси-

зробити 
про не-

Будинок культури. Та тільки коли це бу
де — невідомо... Завклубом і голова сіль
ської Ради обіцяли зробити відкриття 
СБІу на свято 60-річчя Великого Жовтня. 
І а, здається, що ця подія не відбудеться 
і через рік».

Як бачимо з цього листа, х^ 
дівчатам із Підгайців навіть на 
деньки» немає куди піти.

З усього сказаного можна 
невтішні висновки, які свідчать 
достатні контроль і практичну допомогу 
з боку районних відділів культури а ро
боті сільських клубів і Будинків культу
ри. На жаль, далеко не все можливе для 
цікавого і змістовного дозвілля молоді 
роблять сільські Ради.

І Ще одна, на нашу думку, досить ва
гома причина, яка криється в пасивності 
самих комсомольців і молоді згаданих 
сіл. Адже в жодному листі наші автори 
не повідомили про те, що ж вони самі 
конкоетно намагались зробити (створити 
новий гурток, внести пропозицію в 
культмасову роботу клубу, організувати 
вечір-зустріч тощо).

Є лише скарги. Тривожні і справедли
ві. Та за ними відчувається інертність і 
байдужість авторів листів, які, обурюю
чись безбарвністю і сірістю свого до
звілля, все ж ідуть в клуб на «посидень
ки», а не намагаються в' комсомольській 
організації активізувати культмасову ро
боту. В своєму клубі чи Будинку культу
ри вони повинні бути повноправними 
господарями. Господарями добрих ком
сомольських справ, у яких години зміс
товного і захоплюючого відпочинку гра
ють далеко не останню роль.

ЛИЦАР 
НАРОДНОЇ 
ПІСНІ .

І

Сьогодні виповнюється 100 років видатному укра
їнському радянському композитору М, Д. Леонтови- 
чу. Вся'його диригентська і композиторська діяль
ність — це самовіддане служіння народній пісні. Са
ме вена з раннього дитинства і до трагічної смерті 
митця жила в його душі...

Після Великої Жовтневої соціалістичної революції 
ЛІ. Д. Леоптовнч повністю стає на бік молодої ра- 

янської держави. Він веде активну музнчно-оргапі- 
атсрську роботу, займається педагоіічною діяльніс

тю. Працює в музичному відділі губревкому та у 
Всеукраїнському комітеті мистецтв Наркомосу УРСР, 
очолює комісію по створенню державного оркестру і 
державної хорозої капели, керує, музичною самоді
яльністю в районах Києва, викладає в музично-дра
матичному інституті. Незважаючи на неймовірну за
вантаженість, композитор знаходить час для власної 
творчості. 1 тоді з-під його пера з’являються чудові 
обробки українських народних пісень, як з-під умі
лих і чутливих рук ювеліра народжується прекрасний 
діамант тонкої і талановитої роботи

Особлива популярність випала на долю пісні Леон- 
товкча «Щедрик». Скільки душевної простоти і ра
зом з тим благородної витонченості криється в зву
чанні цього твору.

’ «Щедрика» з успіхом виконують народна хорова 
капела Кіровоградського педагогічного інституту (ке
рівник В. Воловенко), хор Різняпського сільського 
клубу (керівник ІО. Кравченко), хор Хмелівського 
сільського Будинку культури (керівник М. Редько) та 
багато інших колективів аматорів хорового співу на- 

Ішої області.
Чимало творів Леонтовича включила до свого ре

пертуару хооова капела «Медик» Кіровоградської об
ласної лікарні (керівник заслужений працівник кульг 

х тури УРСР О. Смолянський). Ось деякі з них: «Ой 
^рербо, вербо», «Налетіли журавлі», «Ой ходить Сс- 

меико» тощо.

І
М. Д. Леонтовича можна по праву назвати лица
рем української народної пісні. їй він присвятив усі 
свідомі роки свого короткого, але такого яскравого і 
повнокровного життя. 1 сьогодні, в день славного 
ювілею композитора, ми ще раз переконуємось, що 
пісня Леото'вича живе,в изроді, не старіє і не за
мовкає.1 І. ШВЕЦЬ, 

викладач Кіровоградською музичного училища. 1

1 ЗНОВУ вони зібралися на засідання ра- 
*• ки КІДу. Підсумовують зроблене за рік, 

роблять накреслення на майбутнє. Відібра
но матеріали, ще надійшли з Болгарії і Че- 
хословаччпни, НДР, по розділах розкладеш 
листи майже з усіх союзних, республік. Все 
це використали иа вечорах.інтернаціональ
ної дружби, під час бесід у кожній групі 
училища.

Ольга Мусієнко пропонує:
— От є в нас краєзнавчий музей. Там — вся 

історія нашого краю, пішого міста, профтехучи
лища. Що. як ми створимо ше й кімнату-музей 
КІДу?
А Рита Кришель:
— Давайте дамо всім експедиційним загонам 

конкретне завдання. От скажімо, ми маємо зв’яз
ки з учнями Братиславської школи № 33. Хлопці 
і дівчата моєї групи можуть зібрати ще грунтов
ніший матеріал про цс чехословацьке місто.

— А ми про техучилища НДР, — продовжує 
розмову О. Вовкожа. — Адреси вже маємо.

Окремо експозиція у нас буде гро Героя Радян
ського Союзу Олексія Семеновича Єгорова, ім’я 
якого носить наше профтехучилище. Газетні ма
теріали, спогади його друзів, книги, чехословаць
кий орден «Зірка Єгорова» — реліквії майбут
ньою музею. Дружина героя принесла нам фото
знімки, розповіла про тс. як О. С. Єгоров ство
рював .партизанські загони в Чехословаччині.

І тепер у нас є мета —- пройти дорогами 
боїв партизанів-єгорівців. Теж хочемо по
їхати до своїх чехословацьких друзів.

Недавно лам. сповістили приємну нови
ну — наш’ КІД «Глобус» відзначено Почес
ною грамотою республіканського комітету 
по профтехосвіті — за кращі показники в 
огляді клубів інтернаціональної дружби. 
Ця нагорода теж буде в нашому музеї.

1 знову шлемо привіти друзям. 1 знову 
під них надходять сердечні вітання.

Ф. ЗІМЕНС, 
голова ради КІДу Кіровоградського 

МСПТУ № 2 імені О. С. Єгорова.

ЧИТАЄМО ПРО 
РІДНИЙ КРАЙ

Наша республіка готує
ться до великого свята — 
60-річчя встановлення 
Радянської влади на Ук
раїні. Нам теж хочеться 
якнайбільше дізнатись 
про ці події, про тих, 
хто боровся за владу 
Рад на Україні і з нашій 
області.

Великий вибір книг і 
статей про це можна

знайти в обласній дитя
чій бібліотеці ім. А. Гай
дара на книжкових ви
ставках, тематичних по
личках. З ними знайом
лять читачів бібліотека
рі В. А. Шубіна, Л. В. 
Матвієнко, Т. Ю. Уше- 
ніна.

Ми прочитали чимало 
книг про видатних рево
люціонерів і героїв гро
мадянської війни.

В. ДОВГОШЕЯ, 
В. НЕЖИВЕНКО, 

читачі.

МИ - ПАТРІОТИ, МИ - ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

ПРИВІТИ ДРУЗЯМ

НА ФОГО: Ф. Г. ЗІМЕНС Зі СВОЇМИ ВИХОВАНЦЯМИ В КРАЄЗНАВ
ЧОМУ МУЗЕЇ УЧИЛИЩА.

Фото Г. БАСИСТОГО.

МОЛОДІ ПРО комсомол
Розпочав свою роботу 

кінолекторій «Комсомол— 
вірний помічник і резерв 
КПРС. Програма його при
свячена 60-річчю ВЛКСМ.

Відбулося відкриття кі- 
нолекторію. З лекцією 
«В. І. Ленін — творець Ко
муністичної спілки моло
ді» виступив перший сек

ретар Кіровськсго райко
му комсомолу О. Моро
зов. Під час лекції демон
струвалися документальні 
фільми.

Н. ЖЕСАН, 
другий секретар Кі- 
ровського райкому 
комсомолу міста Кі
ровограда.

Наталя Чорна, десяти- 
класниця Верблюзької

. середньої школи . мріє
стати закрійником верх
нього одягу І Просить ПО
ВІДОМИТИ адресу навчаль
ного закладу, який готує 
Цих фахівців.

Відповідаємо, що спеці
альність закрійника мож

на здобути в Кіровоград
ському технічному учили
щі № 4. Його адреса: Кі
ровоград, вул. Гоголя, 79. 
Сюди ж можуть вступити, 
і ті, кому подобається 
професія перукаря, швач
ки, кравця.

Восьмикласники з міста 
Світловодська запитують, 
які навчальні заклади го
тують спеціалістів для 
експлуатації автомобіль
ного транспорту.

Автотранспортних тех
нікумів у нашій республі
ці кілька. Пропонуємо ад
ресу одного з них: м. Д»1- 

пропетровськ-54, проспект 
Кірова, 111.

Валентина Цветкова з 
міста Помічна цікавиться 
професією модельєра. .

її можна набути, всту
пивши до Львівського 
технікуму легкої промис
ловості на спеціальність 
«моделювання та кон
струювання одягу». Адре
са технікуму: м. Львів, 
вул, Тімірязєва, 6.

Тетяна Єременко хоче 
знати, де навчаються май
бутні юристи.

Спеціалістів правознав
ства готують Київський, 
Львівський, Одеський уні

верситети, Харківський 
юридичний інститут. Ви
пускники восьмирічної
школи можуть вступати 
до Чернігівського юридич
ного технікуму. Його ад
реса: м. Чернігів-16, вул. 
Леніна, 116.

Сергій Філончук з села 
Криничного Устинівсько- 
го району та ще багато 
старшокласників хочуть 
знати, що потрібно для 
того, щоб вступити до 
школи міліції.

До ніколи міліції прий
мають комуністів, комсо
мольців, активних дру- 

жииіпіків, членів опера
тивних комсомольських 
загонів, які мають серед
ню освіту і які вже від
служили-в лавах Радян
ської Армії. Дівчат до 
шкіл приймають тільки у 
виняткових випадках і ли
ше тих, що мають стаж 
практичної роботи (пере
важно в органах внутріш
ніх справ) не менше двох 
років.

Вступники до середніх 
шкіл міліції складають 
усний екзамен з історії 
СРСР та пишуть твір з 
російської мови і літера
тури.

Школи міліції безпосе
редньо самі заяв від 
вступників не приймають. 
Відбором кандидатів на 
навчання займається від
діл кадрів обласного уп
равління внутрішніх справ. 
Тому всім, хто вирішив 
обрати собі таку спеціаль
ність, необхідно звергати
ся саме за цією адресою. 
Під час бесіди з кадрови
ми працівниками можна 
порадитись, в яку школу 
чи училище краще посту
пити, а також отримати 
відповіді на інші запи
тання. ’‘і ’
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БЕСІДА НА МІЖНАРОДНІ ТЕМИ

СВІТ КАПІТАЛУ
НЕ ПРАВА, 
А-БЕЗПРАВ’Я

Наша планета відзначила 10 грудня 
день праз людини. Він був встановлений 
на ознаменування того, що в цей день 
у 1948 році Генеральна Асамблея ООН 
прийняла загальну декларацію прав лю
дини.

Закріплені в цьому важливому міжна
родному правовому документі положен
ня строго і неухильно виконуються в на
шій країні. У новій Конституції СРСР пра- 
еб і свободи особи сформульовані в 
значно більшому обсязі, повніше і ва
гоміше, ніж у Декларації ООН. Наша 
Конституція не тільки декларує права і 
свободи громадян, а й реально гаран
тує їх здійснення на практиці.

Інакше стоїть справа з країнах, де пра
вить капітал. Так, певна частина важли
вих прав і свобод, які радянська людина 
вважає невід’ємними і непорушними, 
там не зафіксована навіть юридично. У 
США, напоиклад, досі немає конститу
ційних гарантій рівності чоловіків і жі
нок, що на практиці виявляється в ди
скримінації жінок як у соціально-еконо
мічній галузі, зокрема, в питанні заро
бітної плати, так ■ в галузі політичній. 
У ФРН офіційно санкціоноване переслі
дування «політично нелояльних елемен
тів», тобто комуністів та інших демокра
тів. Жертвами гонінь у цій країні стали 
тисячі людей, усунутих від роботи в дер
жавних установах на основі так званих 
«заборон на професії»; перевірці на 
«благонадійність» піддано близько міль
йона чоловік.

Головне, однак, полягає в тому, що в 
суспільстві хвалених «рівних можливос
тей» і «вільного підприємництва» постій
но і якнайгрубіше порушуються не тіль
ки конвенції ООН та інші міжнародні до
кументи, спрямовані на забезпечення 
демократичних прав і свобод, ліквідацію 
дискримінації.

Громадян найбільшої імперіалістичної 
держави — Сполучених Штатів Амери
ки — вже дгвно перестали дивувати

І 
факти грубого нехтування І 
їх елементарних прав. «Ре- І 
вльна дійсність у США для 
мільйонів американських 
негрів, індіанців, пуерто- 
ріканців, американців мек- 
сіканського і азіатського 
походження та інших при
гноблених національних 
меншостей така, — писав 
недавно у зверненні до 
учасників Белградської зу
стрічі негритянський свя
щеник Бенджамін Чейвіс, 
який знемає в 
що порушення 
основних прав 
людини стало 
справою. Ми являємо со
бою експлуатованих і при

гноблених, ми — жертви расизму й екс
плуатації з боку монополій, жертви уря
дових репресій».

Однак дискримінації і переслідувань 
зазнають у США не тільки національні 
меншості. Недавно розсекречені (після 
старанної цензури) багатотомні доку
менти ФБР красномовно говорять про 
те, що одна з основних цілей цього ві
домства — стеження за «інакомислячи
ми», переслідування прогресивних аме
риканських організацій. На діячів ком
партії, негритянських організацій, неугод
них профспілок, студентських об єднань 
заведено спеціальні досьє. Проти цих 
організацій чинилися різноманітні дивер
сійні і прссокаційні акції. Американ
ський учений-юрист Ч. Різоне підрахував, 
що з 1300 тисяч в’язнів американських 
тюрем приблизно 7С0 тисяч чоловік за
суджені «за свої революційні настрої».

Про порушення прав людини в США 
свідчать і такі дані офіційної стаїистики: 
у листопаді армія «зайвих» людей у США 
становила 6,8 мільйона чоловік; серед
ній рівень безробіття серед молоді до- 
сяг 17,1 процента; темношкірі американ
ці становлять 18 процентів усіх громадян 
США, а в конгресі їх лише чотири про
центи; у тому ж конгресі із загальної 
кількості 535 законодавців лише два мо
жуть бути залічені до трудового класу. 

Нехтування прав і свобод людини ста
ло невід’ємною рисою буржуазного су
спільства і породжується самою його 
суттю. На це не можуть закрити очі на
віть самі представники правлячих класів 
цього суспільства. Так, колишній міністр 
юстиції США Р. Кларк писав, що в Спо
лучених Штатах «більшість декларованих 
прав зводиться нанівець самим фактом 
бідності. Бідняки не мають влади, необ
хідної для того, щоб добитися своїх 
прав... Права — пусте слово для людей, 
які безсилі добитись їх здійснення».

Ю. РОМАНОВ. 
(ТАРС).

ЧИ ДАЛЕКО ДО ОЛІМПУ!

„Так легко 
штангістам,..а

Я

тюрмі, ---
властями 
і свобод 
звичною

Будинок фізкультури за
воду «Червона зірка» про
тягом двох днів був у роз
порядженні штангістів. Тут 
проходили змагання з 
важкої атлетики в залік 
VII) обласної спартакіади 
колективів міських, сіль
ських і селищних Рад на
родних депутатів. Близько 
80 атлетів брали участь у 
цих змаганнях. У сумі дво- 
борства переможцями ста
ли: кіровоградці Олек
сандр Хлистун (щонайлег
ша вага) — 155 кілограмів, 
Юрій Крижний (найлегша 
вага) — 180 кілограмів, 
Олександр Рогозін (пів- 
важка вага) — 285 кіло
грамів, світловодці Воло
димир Кисельов (напівлег

ка вага) — 155 кілограмів, 
легковаговик Георгій Ко- 
шак — 202,5 кілограма, 
атЛет другої півважкої ва
ги Олександр Суботов- 
ський — 260 кілограмів, 
знам'янчанин Анатолій Хо- 
роленко (перша важка ва
га) — 220 кілограмів.

У командному заліку 
місця розподілилися так; 
у групі міст — на першо
му важкоатлети обласного 
центру, на другому — 
Світловодська, на третьо
му — Знам’янки. Серед 
сільських штангістів силь
нішими виявилися долин- 
чани, друга сходинка ді
сталася новоукраїнцям, 
третя — олександрівцям.

Ось як оцінює ці зма-

гання старший тренер 
збірної Кіровоградщини 
майстер спорту СРСР Г. ГІ. 
Машнягуца:

— Результати більшості 
учасників дуже низькі. 
І передусім тому, що зма
гання з цього виду спорту 
проводяться дуже рідко—- 
від випадку до випадку. 
Пропаганда важкої атле
тики не ведеться. Свідчен
ням цього є остання пер
шість. Про її проведення 
любителі спорту не знали. 
Та й не в усіх спортивних 
товариствах культивується 
цей вид спорту. Мають 
зрушення хіба що авангар- 
дівці, які здебільшого і 
входять до складу збірної 
області.

В. ШАБАЛ1Н. і

Тут, у плавальному басейні ліп.іічс-ііиіацьі.ої спортивної н:голи облспоргаомітсту, завжди 
гамірно. Тренери зустрічають хлоп’ят, які роблять тільки перші спроби, щоб опанувати складні 
прийоми рухів на воді, а інші вже готуються до поєдинків па обласних і міських змаганнях. 
У групах плавання нині тренуються більше 350 школярів обласного центру, 70 з них вже вико« 
пали юнацькі розряди. 5 стали другорозрядииками.

Ня фото: тренер О. ЛАДИКО з своїми вихованцями у плавальному басейні.

Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

СЕРЕДА, 
14 ГРУДНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 
Новини. 9.50 — К. т. Гімнасти
ки. 9.30 — К. т. «Дружні
хлоп’ята». Концерт. 9.55 — 
К т. — Телефільм «Це ,було 
я Коканці». І серія. 11.00 — 
К. т. «Клуб кііюполорожсй». 
14.00 — «Твій труд — твоя ви- 
єста». Док. телефільми. 14.50— 
К. т. «Рідна природа». 15.10 —
• О. Фадеев. Письменник. Гро
мадянин. Комуніст». 10.00 — 
К. т. «Основи Радянської дер
жави і прала». 16.30 — Теле
фільм. (Кіровоград). 16.40 — 
«Щоденник соцзмагання». 
16.55 — «Сонечко». 17.30 —
«Соціальний поптрет колекти
ву тракторної бригади Герой 
Соціалістичної Праці О. В. Гі- 
талова». Передача 3. (К-д на 
Республіканське телебачення). 
16.00 — «День за днем». (К-л).
18.15 — «Подвиг». 18.50 — К. і. 
Тираж «Спортлото». 19.00 — 
К. т. Музичний телефільм з 
циклу «Мистецтво Святослава 
Ріхтсра». Фільм 4. 19.55 —
К. т. Телефільм «Це було в 
Кояанді». 2 серія. 21.00 — 
«Час». 21.30 — К. т. «Наша 
адреса — Радянський Союз». 
По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00-
♦ По Радянській Україні». 11.0;) 
— Новини. 11.15 — Концерт. 
11.40 — 9 клас. Українська лі

І Наша адреса і телефони
316050. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і /гасової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46 87.

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

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

БК 19356. Обсяг 0,5 друк, ари. Тираж 60 600, Зам. № 530, Индекс Gl 197,

тература. 12 10 — «Галузь: 
досвід, проблеми». 16.30 — 
А. Лядов. Російські народні 
пісні для оркестру. 16.45 —
«Наука сьогодні». 17.15 — 
«Відгукніться, сурмачі!» 18.00
— Любителям балету. 18.30 — 
«Працівник» сільського госпо
дарства України — лауреати 
Державної премії СРСР 1977 
року». 19.00 — Вісті. 10.30 - 
«Сторінки творчості». (А. Го
ловко). 20.40 — «На добраніч, 
літи!» 21.00 — «Час». 21.30 — 
Кінопрограма. По закінченні— 
новий».

ЧЕТВЕР.
15 ГРУДНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К т. «Віліукнітьсп. 
сурмачі!» 10.15 — К. т. Теле
фільм «Це було в Коканді*. 
2 серія. 11.20 — Кінопрограма. 
14.00—К. т. Науково-популяр
ні фільми. 15.00 — К. т. «Ша- 
ховз школа». 15.30 — К. т. 
Вс. Вишневський. «Оптиміс
тична трагедія». 16.15 — К. т. 
«Об’єктив». 16.45 — К. т. «Ро
сійська мова». 17.15 — Музич
ний антракт. 17.30 — «Соціаль
ний портрет колективу трак
торної бригади двічі Героя Со
ціалістичної Прані О. В. Гі- 
таловя». Передача 4. (К-д на 
Республіканське телебачення). 
18.00 — Новини. 18.15 — «Ос
новній! Закон нашою життя». 
(К-л). 18.30 — К. т. «Комсо
мольська юність». 18.40 —
К. т. «Ленінський університет 
мільйонів». 19.10 — «Щоден
ник соцзмагання*. (К-л). 19.40
— К. т. «Говорять депутати 
Верховної Ралі» СРСР». 19.55
— К. т. Телефільм «Це було п
Коканді». З серія. 21.00 —
«Час». 21.30 — К. т. Фільм- 
концерт. По закінченні — но
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
Кінопрограма «По Радянській 
Україні». 11.00—Новини. 11.20
— Дяк. телефільм «Освідчення 
в коханні». 16.00 — «Золоті 
Зірп, України». Кіііонарис.
16.15 — Концерт революційної 
пісні. 16.45 — Республіканська 
фізико-математична школа.
17.15 -Концертний зал телесту
дії «Орля*. 18.00 — Реклама. 
Оголошення. 18.15 — «На ідео
логічних рубежах». 18.30 — 
«Наодинці з книгою». 19.00 — 
Вісті. 19.30 — «Твій вільний 
час». 20.10 — Естрадні мело
дії. 20.40 — «На добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.30 — 
Концерт, присвячений 100-річ- 
чю з дня народження М. Ле- 
онтовнча.

П’ЯТНИЦЯ.
16 ГРУДНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. «Концертний 
зал телестудії «Орля». 10.15 — 
К. т. Телефільм «Це було в 
Коканді», з серія. 11.20—К. т. 
«Естафета». Док. телефільм з 
циклу «Батьки і діти». 15.40— 
«Смілива казка». Лялькова 
вистава. 16.50 — «Рубежі 10-ї 
п’ятирічки». (Вуглегірська 
ДРЕС). 17.00 — К. т. «Зеле
ний погпнк». 17.30—«Соціаль
ний портрет колективу трак
торної бригади двічі Героя 
Соціалістичної Праці О. В. 
Гіталова». Передача 5. (К-Д 
на Республіканське телебачен
ня). 18.00 — «День за днем». 
(К-Л). 18.15 — К. т. Кіножур
нал «Хочу все знати». 18.25 — 
К. т. «Основний Закон нашого 
життя». Олександрійська фаб
рика діаграмних паперів. <Кі • 
повсіграл), 18 55 — К. т. Ліспі 
й романси Г. Свнридова У 
виконанні О Образцової. 19.5С
— К. т. «Говорять депутати

иввиинкяи
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

Верховної Ради СРСР». 20.00
— К. т. Міжнародний турнір і 
хокею на приз газети «Извес
тия». Збірна СРСР — «Кве
бек нордикс». (Канада). (21.00
— «Час»), 22.50 — К. т. Спі
ває Шарль Трене. (Франція). 
По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00- 
Кінопрограма «По Радянській 
Україні». 11.00 — Новини.
11.15 — «Конституція живе, 
працює, діє». 14.60—Док. філь
ми. 14.5.5 — О. Пушкін. «Мо
царт і Сальсрі». 15.50 — «Бул
ці і свята села Лопатіно». Те
ленарис 16.50 — Концерт. 18.00
— Реклама. Оголошення. 18.30
— Концерт. 19.00 — Вісті. 19.30
— «Мулі.ткпанорама*. 20.40 — 
«На добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.30 — Фільм «Попе
реду — крутий поворот». 22.59
— «Нові мелодії року». По 
кінченії) — і'ог.нни.

СУБОТА.
17 ГРУДНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. г. «Виставка Г»у- 
ратіно». 10.00 — К. т. «Для 
вас, батьки». 10.30 — К. т. 
«Ранкова пошта». 11.00—К. т. 
«По музеях і виставочних за
лах». 11.35 — К. т. «Музичний 
абонемент». 12.00 — К. т. 
«Поезія». Р. Альберті. 12.45— 
К. т. «Грає В. Яковлев» (дом
ра). 13.15 — К. т. «Здоров’я». 
14.00 — К. т. Міжнародний 
зхонір з хокею на прів газети 
«Известии». Збірна Фінлян 
дії — збірна Швеції. В перер
ві — к. т. Тираж «Спортлото». 
16.30 — Мультфільм «Сніжна 
королева». 18.00 — Новини.’
18.15 — К. т. «У світі тварин»
19.15 — К. т. «Тільки фокуси».
Циркова програма. 19.35 —
К. т. «Радянський Союз очи
ма зарубіжних гостей». 19.55

ЯЕ
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— К. т. Фільм-внстава «Чехо
словацькі сторінки». (21.00 — 
«Час»). 22.35 — К. т. «Лірич
ні мелодії». По закінченні — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00- 
«ІЇІкола передового досвіду». 
Зоотехнічний факультет. 10.30
— «Палітра». 11.00 — Новини 
11.10 — Симфонічний концерт. 
12.00 — «Здоров’я*. 12.30 — 
«Працею і піснею уславлена*. 
13.30 — «Закон І ми». 14.05 — 
Кіножурнал «Ералаш». 14.15— 
«Народна творчість». 1.5.00 — 
«Олівсць-малювець». 15.30 — 
«Сільські обрії*. 16.15 — «Зна
йомство зблизька». 17.15 — 
«Танцюйте з нами». 18.00 — 
Телефільм «Де ви, лицарі?» 
19.00 — Вісті. 19.30 — Концерт. 
20.45 — «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.30 — «Під 
прапором Жовтня». Зпітую.-ь 
трудящі Запорізької області. 
По закінченні — повіти.

НЕДІЛЯ, 
18 ГРУДНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 14.00— 
К. т. Міжнародний турнір з

Редактор М. УСПАЛЕНКО.

Повчальний пункт тресту 
„Т ра її сс и гп а л 6у 

прів будівельпо-мантаїкіЕОму 
поїзд в А» 810

ПРОВАДИТЬ НАБІР

НА ШЕСТИМІСЯЧНІ КУРСИ ПО ПІДГОТОВЦІ 
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИКІВ
ДЛЯ РОБОТИ ПО БУДІВНИЦТВУ ПРИСТРОЇВ 
АВТОБЛОКУВАННЯ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ 
ТРАНСПОРТЕ

Приймають осіб, які від
служили в Радянській Ар
мії, з освітою не нижче 
8 класів.

На період навчання слу
хачам надають гуртожи
ток і виплачують стипен
дію в розмірі 75 карбо
ванців на місяць. 

хокею па прів газети «Извес; 
тни». Збірна Швеції — «Кве
бек нордикс» (Канада). 16.15 
— К. т. «Міжнародна панора
ма». 16.45 — К. т. Мультфільм 
«Гіршоди Незнайка та його 
друзів», 7 серія. 17.00 — К. т. 
«Клуб кіпоподорожей». 18.00— 
К. т. Міжнародний турнір я 
хонею на приз газети «Извес
тия». Збірна СРСР — збірна 
ЧСС.Р. В перерві — повніш. 
20.20 — К. т. «В добру путь!* 
(21.00 — «Час»). По закінчен
ій — нов.ІІІИ.

ДРУГА ПРОГРАМА. 14.00 - 
«Автомобіліст». 14.4.5 — «Сла
ва солдатська». 15.45—«Таєм
ничий гіпопотам». Лялькова 
вистава. 16.45 — «Тслсслужбя 
хорошого, настрою». 1740 -є< 
«Зустрічі з піснею». 18.Обі-“ 
«Книжкове мистецтво Украї
ни». 18.30 — Концерт.. 19.00 — 
Вісті. 19.30 — «Екран- моло
дих*. 20.05 — -Концерт. 20.45-г1 
«На добраніч, діти!» 21.00 
«Час». 21.30 — Фільм «Чуже 
рідня». По закінченні — НО
ВИНИ.

Початок занять з 15 гру^ 
ня 1977 року. ,

Звертатися на адресу: 
316026, м.„ -Кірозоград-26, 
вул. Желябова. 2, ЛМП-816, 
відділ кадрів. їхати тро
лейбусами №№ 2, 4 до зу
пинки «Кінотеатр «Хроні
ка».

Адміністрація- поїзда.
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