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СПРАВІ ПАРТІЇ, 
ЗАПОВІТАМ ЛЕНІНА ВІРНІ
Пісні про партію, Батьків

щину, непорушну дружбу і 
братерстзо народів СРСР, ре
волюційні марші лунали и не
ділю, 18 грудня, над централь
ною магістраллю столиці Ук- 
оаїни — Хрещатиком. На площі 
імені Жовтневої Революції, де 
відбувся мітинг-маніфестація, 
присвячений 60-річчю встанов
лення Радянської влади на Ук

раїні, зібрались кращі пред
ставники Київської ордена 
Червоного Прапора міської 
комсомольської організації. У 
святково прикрашених колонах 
прийшли сюди понад 25 тисяч 
молодих киян, щоб виявити по
чуття вдячності героям рево
люційних битв, тим, хто закла
дав фундамент першої в світі 
соціалістичної держави, ще

раз продемонструвати свою 
беззавітну відданість соціаліс
тичній Вітчизні, заповітам ве
ликого Леніна.

З великим піднесенням було 
прийнято вітальну телегра
му Центральному Комітетові 
КПРС, Генеральному секрета
реві ЦК КПРС, Голові Президії 
Верховної Ради СРСР товари
шеві Л. І. Брежнєву.

Комсомольці різних поко
лінь поклали квіти до пам’ят
ника В. І. Леніну, монумента 
на честь Великої Жовтневої 
соціалістичної революції.

(РАТАУ).

НА ВАРИ ЗАВОЮВАНЬ ЖОВТНЯ
17 грудня в Києві в Палаці культури «Україна* відбулись уро

чисті збори представників трудящих і громадських організацій 
столиці республіки і Київської області, працівників органів дер
жавної безпеки, присвячені 60-річчю органів БЧК—КДБ.

З доповіддю на зборах виступив член Політбюро ЦК Компартії 
України, Голова Комітету державної безпеки при Раді Міністрів 
УРСР В. В, Федорчук.

Учасники урочистих зборів з великим піднесенням прийняли ві
тальні листи Центральному Комітетові КПРС, Президії Верховної 
Ради СРСР, Раді Міністрів СРСР, Генеральному секретарю 
ЦК КПРС, Голеві Президії Верховної Ради СРСР товаришеві 
Л. 1. Брежнєву, а також ЦК Компартії України, Президії Верхов
ної Ради УРСР і Раді Міністрів УРСР.

(РАТАУ).

1 О ЩАСТЯ, ДО ЗРОСТАННЯЛІ
17 ГРУДНЯ В КІРОВОГРАДІ ВІДБУЛОСЯ УРОЧИСТЕ ЗАСІДАННЯ ОБЛАС

НОГО І КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТІВ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ, 
ОБЛАСНОЇ І КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ 
З УЧАСТЮ ПРЕДСТАВНИКІВ ПАРТІЙНИХ, РАДЯНСЬКИХ, ПРОФСПІЛКОВИХ 
І КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ОБЛАСТІ, ВЕТЕРАНІВ ПАРТІЇ. УЧАСНИ
КІВ РЕВОЛЮЦІЇ, ГРОМАДЯНСЬКОЇ 1 ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВОЄН, ВОЇНІВ 
КІРОВОГРАДСЬКОГО ГАРНІЗОНУ, ПРИСВЯЧЕНЕ 60-РІЧЧЮ ВСТАНОВЛЕННЯ 
РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ НА УКРАЇНІ.

Вступним словом урочисте засідання від
крив голова виконкому обласної Ради на
родних депутатів Д. П. Макснменко. Про
звучали державні гімни СРСР і Україн
ської РСР.

Одностайно, з великим піднесенням учас
ники засідання обрали почесну президію в 
складі Політбюро Центрального Комітету 
Комуністичної партії Радянського Союзу на 
чолі з Леонідом Іллічем Брежнєвим.

Під оплески учасників засідання прапоро
носці внесли прапор ордена Леніна Кірово
градської області та пам'ятні прапори.

З доповіддю .про 60-річчя Української Ра
дянської Соціалістичної Республіки висту
пив перший секретар обкому партії М. М. 
Кобильчак.

Трудящі Кіровоградщини, як і всі радян
ські люди, урочисто і радісно відзначили 
знаменний ювілей — 60-річчя Великої 
Жовтневої соціалістичної революції, сказав 
тов. Кобильчак. Святкування славної річни
ці вилилось у яскраву демонстрацію непо
рушної дружби народів СРСР, їх тісної
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згуртованості навколо ленінської Комуніс
тичної вартії, непохитної рішимості втілити 
в життя історичні рішення XXV з’їзду 
КПРС.

Український народ, як і всі народи нашої 
Вітчизни, з почуттям історичного оптимізму 
дивиться в майбутнє і творить його. Ми пи
шаємося тим, сказав тов. Кобильчак. що у 
сім’ї народів-братів народ Української Ра
дянської Соціалістичної Республіки на чолі 
зі своїм випробуваним авангардом — Ко_- 
муністичною партією всі 60 років своєї ге
роїчної історії високо несе переможний Пра- 
ПОП Великого Жовтня, прапор Леніна.

За трибуною ветеран Комуністичної пар
тії, учасник громадянської війни Т. С. Ма- 
цюпа.

— У ці дні, — сказав тов Матова, — ми 
знову й знову звертаємо свої думи і почут
тя до Володимира Ілліча Леніна, засновни
ка нашої партії, яка була натхненником і 
організатором героїчної боротьби робітни
ків і селян України за владу Рад.

Про велике політичне і трудове піднесен
ня, викликане святкуванням 60-річчя Вели

кого Жовтня і прийняттям нової Конститу
ції СРСР. говорив у своєму виступі слюсар- 
складальник Кіровоградського заводу трак
торних гідроагрегатів, кавалер орденів 
Жовтневої Революції і Червоної Зірки, 
ударник комуністичної прані І. В. Казачин- 
ський.

У своєму виступі бригадир колгоспу «Зо
ря комунізму» Повоархангельського району 
Герой Соціалістичної Праці М. С. Дзюба 
сказала:

— Гордістю сповнюється серце за нашу 
Радянську Вітчизну, за величні звершення 
ваших земляків-хліборобів.

— Велике щастя. — сказала вчителька 
Рівнянської середньої школи Новоукраїп- 
ського району, заслужена вчителька УРСР 
К Л. Риковська, — вчитися, жити і працю
вати для свого народу, бути впевненим у 
завтрашньому дні.

Від імені воїнів Кіровоградського гарні
зону учасників засідання привітав офіцер 
В. Я. Шатохін.

Учасників урочистого засідання . вітали 
піонери Кіровограда.

Одностайно, з великим піднесенням учас
ники урочистого засідання надіслали ві
тальні листи Центральному Комітетові 
КПРС, Президії Верховної Ради СРСР. Ра
ді’Міністрів СРСР та Центральному Комі
тетові Компартії України. Президії Верхов
ної Ради УРСР, Раді Міністрів УРСР.

Для учасників урочистого засідання було 
дано великий концерт.

Радянська Україна. 60-й Жовтень

г,1ЛіО0говоР*оюч*‘ соціалістичні зобов’язання механізаторів Знам’янського району, які поставили 
за мсту 11 КОР°ТК; ”ро*ЕІ 1 і’іісокоякіспо полагодити весь свій хліборобський арсенал, тру- 

КОЛГОС,,У ,м®11* XX з їзду КПРС Петрівського району відзначили: у них теж є всі мож- 
І?.ЛЯ ’Ц’2Г0, *0МУ нині кожен трудовий день переважна більшість механізаторів зайнята 

РОботам,ь 1 Щодня чимало справ у моаодої слектрозварювальниці Людмили Шма- 
запдп,,НЙ ио,,а виконує швидко і високоякісно. Тож значною мірою завдяки її 

■траініості одна за одною сільськогосподарські машини стають на лінійку готовності.
Н а з н і м к у: Людмила ШМАКОВА.

Фото С. АНДРУСЕНКА.

Серед кращих— 
комсомольсько-молодіжна

З хорошим трудовим дарунком підійшов до 60-річ
чя встановлення Радянської влади на Україні колек
тив механоскладального цеху № 2 Кіровоградського 
заводу тракторних гідроагрегатів: кілька днів тому 
виконано план двох років п'ятирічки. За цей період 
обсяг реалізації продукції зріс на 24.7, а продуктив
ність праці — па 22,4 процента.

Однією з перших завершила дворічне завдання 
комсомольсько-молодіжна бригада лінії платика. очо
лювана Володимиром Баловим. Від впровадження 
п’яти раціоналізаторських пропозицій, поданих у 
1977 році колективом, у копилку економії цеху на
дійшло 7 тисяч карбованців, а загальний економіч
ний ефект умільців досяг 25,6 тисячі карбованців.

Фрезерувальниця, групкомсорг Любов Васильєва, 
токар Василь Шатний, наладчик Анатолій Киктєв — 
їхня частка в успіху бригади найвагоміша.

В. ТАЛДЛ, 
секретар завкому комсомолу Кіровоградського 
заводу тракторних гідроагрегатів.

НАМІЧЕНЕ ЗДІЙСНИТЬСЯ
Багатий і славний видат

ними подіями і трудовими 
звершеннями НИНІШНІЙ рік.

Молоді виробничники Гай- 
всронського районного 
об'єднання «Сільгосптехні
ка» широко розгорнули со
ціалістичне змагання за ви
соку ефективність і якість 
роботи і добилися значних 
успіхІЕ. На трудовому ка
лендарі багатьох із них — 
1978 рік. Першими подола
ли рубежі другого року де
сятої п’ятирічки ударник 
комуністичної праці шофер 
Василь Кривда, який зав

дання двох років виконав 
ще 18 вересня, механіза
тори Андрій Волошин, Пет
ро Линецький, шофер Ва
силь Незда та інші молоді 
виробничники. Нині вони 
разом зі своїми товариша
ми успішно завершують 
ювілейний рік, прагнучи 
запалити вогні на симво
лічній новорічній ялинці 
до 28 грудня.

Н. ЗЕМНОРІЙ, 
кореспондент районної 
газети «Вогні кому
нізму».

КВІТИ ПАМ’ЯТІ
Минулої суботи, напере

додні 60-річчя встанов
лення Радянської влади на 
Україні, біля монумента 
героям громадянської і 
Великої Вітчизняної воєн, 
на меморіальному кладо
вищі загиблих воїнів у 
фортечних валах відбуло
ся покладання квітів, він
ків.

Члени бюро обкому 
Компартії України і викон
кому обласної Ради народ
них депутатів, представ
ники виробничих колекти
вів, делегації з міст і ра
йонів, що прибули для 
участі в урочистому засі
данні обласного і Кірово
градського міського комі
тетів Компартії України та 
обласної і Кіровоград
ської міської Рад народ
них депутатів, вшанували 
пам’ять борців за владу 
Рад на Кіровоградщині, 
воїнів, які віддали за сво
боду і незалежність нашої 
Батьківщини своє життя.

Того грудневого дня на 
знак глибокої поваги до 
засновника і вождя Кому- - 
ністичної партії були по
кладені квіти до підніжжя 
пам’ятника В. І. Леніну.

ТРНДК1ШНІІ 
ОБЛАСНИЙ

Закінчився обласний три
денний семінар других сек
ретарів райкомів комсомолу.

Перед учасниками семі
нару виступили перший сек
ретар обкому комсомолу 
Олексій Скічко, секретар 
обкому ЛКСМ України Ва
лерій Мальцев.

Підготовка до Ленінсько
го заліку, комсомольське 
політнавчання, культурно- 
масова робота і лекційна 
пропаганда серед молоді, 
військово-патріотичне та ін
тернаціональне виховання 
молодого покоління — такі 
основні аспекти ділової роз
мови, що велась на семіна
рі. Про це говорили у своїх 
виступах працівники обко
му ЛКСМУ Микола Гарба. 
Борис Ревчун. Борис Жеб- 
ровський, Валерій Манухін. 
консультант Будинку політ
освіти обкому Компартії 
України Олег Касяненко.

Па запрошення колективу 
театру імені М. Л. Кропив- 
ш’.цького і зокрема, його 
молодих акторів учасники 
семінару переглянули виста
ву за п’єсою Олексія Коло- 
мійця «Срібна павутина». 
Вибір саме цього спектаклю 
невипадковий. Адже в ньо
му порушуються животре
петні питання життя сучас
ної молоді.

Учасники семінару побу
вали також на конкурсі лю
бительських фільмів, що 
проходив V Кіплппгпяп»

Л. ДОЛИНЬКО.
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XXI звітно-виборна ком
сомольська конференція 
міста Олександрії. |3 звіт
ною доповіддю 
перший секретар 
му комсомолу 
Штетя.

ВІННИЦЬКА ОБ
ЛАСТЬ. комсо
мольсько • МО
ЛОДІЖНА ЛАНКА 
ОПЕРАТОРІВ 
ВІДГОДІВЛІ 
ЛИКОЇ 
ХУДОБИ. 
ВАНА
ОЛІЙНИК. - НАЙ
КРАЩА В ямпіль- 

СЬКОМУ ОБ’ЄДНАН
НІ «МІЖГОСПГВА- 
РИІ1ПРОМ». ЩО
ДОБОВІ ПРИРОСТИ 
КОЖНОЇ ТВАРИНИ 
В ЇХ ГРУПАХ СТА
НОВЛЯТЬ 850-1000 
ГРАМІВ.

НА ФОТО: ЛАН
КОВА КОМСОМОЛЬ
СЬКО - МОЛОДІЖ
НОГО КОЛЕКТИВУ 
СОФІЯ ОЛІЙНИК.

Фото
А. ГОРДІЄВИЧА.

(Фотохроніка 
РАТАУ).

пролетарської
солідарності

ЛЕНІНСЬКИЙ УРОК «шляхом жовтня»,
ПРИСВЯЧЕНИЙ 60-РІЧЧЮ ВСТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ
НА УКРАЇНІ, ВІДБУДЕТЬСЯ 26 ГРУДНЯ ЦЬОГО РОКУ 
В УСІХ КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ ОБЛАСТІ.

XII пленум ЦК ЛКС/Л України схвалив ініціативу комітетів комсомолу Харкова і 
Киева про проведення уроку. Активність комсомольських організацій, пропагандис
тів, організаторів полйнавчання сьогодні повинна проявитися у підготовці і прове
денні Ленінського уроку, який стане для молоді Кіровоградщини звітом про вивчен
ня нової Конституції СР.СР, дороеіді тозариша Л. І. Брежнєва на урочистому засідан
ні ЦК КПРС, Верховної Ради СРСР, Верховної Ради РРФСР, присвяченого 60-річчю 
Великого Жовтня, а також підсу/лком виконання трудових зобов’язань ювілейного 
року. „шляхом

ЖОВТНЯ“
МтааДШа іжшжті

У ВИСТУПАХ і рефера- 
** тах на Ленінському 
уроці л^оледь нашої об
ласті розповість про свої 
успіхи, проявить політич
ну зрілість, розуміння пи
тань теорії марксизму-ле- 
нінізму, розуміння того, 
що, дякуючи перемозі 
Жовтневої революції, 
братній допомозі росій
ського народу, дружбі 
всіх народів Країни Рад, 
український народ став 
господарем своєї долі.

Товариш Л. 1. Брежнєв 
сказав на урочистому за
сіданні, присвяченому 
60-річчю Великого Жовт
ня, що на великих будо
вах нашого часу з особ
ливою силою виявляється 
стійкість, творчий порив, 
ідейний гарт радянської 
молоді. Продовжуючи 
славні традиції своїх дідів 
І батьків, комсомольці, 
юнаки і дівчата йдуть у 
перших рядах будівників 
комунізму, мужніють у 

управляти 
керувати 

суспільства і 
В їхніх руках — 

країни. І ми 
— це надійні

праці, вчаться 
господарством, 
справами 
держави, 
майбутнє 
впевнені 
руки.

Тож слухачі політгуртків 
і семінарів, що працюють 
на підприємствах області, 
розкажуть, як вони разом 
зі старшим поколінням з 
року в рік збільшували 
випуск промислової про
дукції. А за роки Радян
ської влади на Україні ця 
цифра зросла у 90 разів. 
Нині республіка щороку 
випускає продукції втричі 
більше, ніж промисло
вість Радянського Союзу 
у 1940-му. В цьому чима

лий вклад і молодих ро
бітників Кіровоградщини.

Великою трудовою пе
ремогою увінчався у юві
лейному році труд праців
ників сільського госпо
дарства нашої області. В 
українському мільярді по
над мільйон 400 тисяч 
тонн кіровоградського хлі
ба. Це славна перемога і 
125 комсомольсько-моло
діжних збирально-тран
спортних загонів, 110 ком
байнових екіпажів, які 
працювали на збиранні 
врожаю.

Ленінський урок — ак
тивна, емоційна форма 
занять. Вона повинна до
помогти комсомольцям 
глибше усвідомити істо
ричне значення Великого 
Жовтня. Пропагандисти 
політгуртків виступлять на 
ньому з узагальнюючим 
матеріалом по доповіді 
Л. І. Брежнєва «Великий 
Жовтень і прогрес люд
ства».

Самі слухачі, готуючись 
до уроку, самостійно 
опрацюють роботи В. І. 
Леніна: «Критичні замітки 
з національного питання», 
«Лист до робітників і се
лян України з приводу 
перемоги над Денікіним» 
та інші.

Питання, поставлені на 
листопадовому пленумі 
(1977 р.) ЦК Компартії Ук
раїни «Про роботу партій
них організацій республі
ки по виконанню рішень 
XXV з’їзду КПРС про по
ліпшення комуністичного 
виховання молоді і поси
лення партійного керів
ництва комсомолом» про
звучать у виступах секре-

тарів партійних організа
цій.

Діяльність комсомолу 
нині направлена на гідну 
зустріч 60-річчя Ленін
ського комсомолу, XVIII 
з’їзду ВЛКСМ і XXIII з’їз
ду ЛКСМ України. Саме 
це повинно стати провід
ною темою у виступах 
секретарів комсомоль
ських організацій на уро- 
ці. Стало доброю тради
цією запрошувати на них 
ветеранів партії. Буде ці
каво почути виступи учас
ників становлення Радян
ської влади на Україні, 
перших комсомольців, які 
візьмуть участь у Ленін
ському уроці.

Надзвичайно важливо 
по-діловому, критично, з 
детальним аналізом роз
глянути питання участі 
кожної молодої людини у 
виконанні рішень XXV 
з їзду КПРС, завдань де
сятої п’ятирічки, в Ленін
ському заліку «Рішення 
XXV з’їзду КПРС — в 
життя».

Міським, районним ко
мітетам комсомолу, мето
дичним радам комсомоль
ського політнавчання, вра
ховуючи досвід минулого, 
необхідно творчо підійти 
до підготовки і проведен
ня ювілейного Ленінсько
го уроку, а саме — ство
рити штаб по проведенню 
уроку, провести семінари, 
наради, консультації, роз
робити і надіслати в усі 
комсомольські організа
ції рекомендації і плани 
проведення Ленінського 
уроку, підготувати стенди, 
планшети, випустити стін
нівки до ювілейної дати.

Рекомендації та орієн
товний план проведення 
Ленінського уроку опублі
ковані в газеті 
України» від 13 
цього року.

Ленінський 
хом Жовтня» 
вим зразком 
тивності, 
ініціативи у виконанні зав
дань, поставлених Кому
ністичною партією перед 
молодим поколінням на
шої Батьківщини.

«Молодь 
грудня

«Шля- 
яскра- 

ак-

урок 
буде 
творчої 

комсомольської

...Йшов 1921 рік. Час ще 
більшого зміцнення зв’яз
ків між радянськими рес
публіками. Повоєнна гос
подарська розруха ство
рювала неймовірні госпо
дарські труднощі. Від 
жорстокої посухи дуже 
потерпіли південні райони 
і зокрема Єлисаветград- 
ський повіт. Почався го
лод, лютували епідемії.

У Єлисаветградському і 
Олександрійському пові
тах, тим часом, підняли 
гадючі голови куркульські 
недобитки. Масові погра
бування зубожнілого лю
ду супроводжувались 
вбивствами 
радянських 
активістів.

В остаточному завер
шенні розгрому бандитиз
му, в подальшій діяльнос
ті і зміцненні Радянської 
влади на селі активну 
участь брали створені 
1920 року комітети неза
можних селян. На них по
кладалось завдання: як
найшвидше запровадити 
закони про наділення зем
лею і реманентом беззе
мельних і малоземельних 
селян. Комнезами Єлиса- 
ветградського і Олександ
рійського повітів активно 
допомагали органам Ра
дянської влади на місцях 
втілювати в життя продо
вольчу й аграрну 
тику.

Трудящі нашого краю 
палко відгукнулися 
заклик партії 
голодуючому 
центральних районів Росії. 
На підприємствах, у селах 
обох повітів проходять ба
гатолюдні збори трудящих 
під гаслом: «Не залишимо 
в біді братів Поволжя!», 
«Напівголодний, ділись із 
голодним!»

«Єлнсаветград. Дивізійна 
хроніка. Незважаючи на гост
ру нестачу пайка, часті пере
бої в його одержанні, черво- 
ноармійці В-сікого полку на 
загальних зборах все ж одно
стайно вирішили прийняти на 
утримання полку тридцять го
лодуючих дітей. (ГАЗЕТА 
«КРАСНЬІЙ ПУТЬ» ВІД 25 
СІЧНЯ 1922 Р.).

«Голод лютує в Росії, голод 
впритул підступив до нас, го
лод уже в нашому повіті, го
лод у місті. Ви не можете не 
бачити па вулицях людей, які 
падають, не можете не чути 
того голосіння, що докочується 
до нас і.з далекого Поволжя, 
Херсонщини, із Федварського 
району, із Кущівки...» (З від
критою листа епіскопу Коло
сову). (ГАЗЕТА «КРАСНИЙ 
ПУТЬ-> ВІД 3-ГО БЕРЕЗНЯ 
1922 Р.).

Два коротких газетних 
повідомлення тих важких 
часів. У першому з них 
йдеться про те, що бійці 
однієї із розквартирова
них у повітовому центрі 
черзоноармійських частин 
висловили цілковиту го
товність поділитися із го
лодуючими дітьми окрай
цями хліба зі свого скуд- 
ного пайка. Друге — час
тина відкритого листа гру
пи голодуючих місцевому 
священослужителю, кот
рий мовчазно відмовляє
ться поділитися церковни
ми багатствами із висна
женими прихожанами.

партійних і 
працівників,

полі

лінійних гвинтівок — мов
чазних свідків ворожої 
підступності, політичного 
і кримінального бандитиз
му, куркульського свавіл
ля. Напівзогнилі прикла
ди, поіржавілі створи. То
ді, в двадцяті роки, вони, ! 
оці обрізи, були символом 
злоби місцевих багатіїв- 
жмикрутів.

Давайте на якийсь час 
залишимо музейні зали й 
уявно перенесемося у 
двадцяті роки. Повітова 
газета «Известия» від 28 
вересня 1920 року. Чи
таємо:

«Сьогодні ми прощаємося з 
одним із енергійних наших то
варишів. полеглим від рук 
бандитів. — Іваном Спиридо- 
новичем Компанійцем. Він був 
стійким революціонером-кому
ністом. У його особі Єлиса- 
всіградська парторганізація 
втратила улюбленого друга 
селян, дорогого товариша елн- 
савстградських пролетарів. За
лишаючись беззмінно на своє
му посту, І. С. Компанієць 
протягом усього періоду рево
люції провів велику роботу в 
справі рсволюціоналізації села, 
справі зміцнення основ ра
дянської політики.

Товариш Компанієць — член 
місцевої 1’адн всіх скликань з 
часу Лютневої революції, в 
минулому, 1919 році, був ко
мандиром селянського Красно- 
нільського полку. Товариш 

. Компанієць направлявся пар
тією із одного фронту на дру
гий, у залежності від поточ
ного моменту. Він виявився

• однаково стійким як на про
довольчому фронті, так і на 
воєнному н політичному фрон
тах. На IV Українському з’їз
ді Рад І. С. Компанієць був 
членом ііого президії. Єлиса-

’ встградськпй пролетаріат і
• трудове

не забудуть 
щих»...

Ще один
кривавих

пролетаріат 
селянство ніколи 

кращих із кра-

на
допомогти 
населенню

4. Не на життя,
а на смерть

В експозиціях багатьох 
історико-краєзнавчих му
зеїв нашого краю можна 
побачити куці обрізи три-

із багатьох 
епізодів. У 

складній обстановці дово
дилось боротися із розру
хою більшовикам і ком
сомольцям села Дмитрів
ни теперішнього Знам’ян- 
ського району. Неподалік, 
в Чорному лісі, засіли 
куркульські недобитки, які 
тероризували бідноту, 
вбивали місцевих активіс
тів, комуністів і комсо
мольців. У вересні 1920 
року зграя із трьохсот 
бандитів розгромила при
міщення волосного військ
комату, захопила доку
менти. Був убитий один із 
організаторів місцевого 
комітету незаможних се
лян Ф. X. Мусевий. У ніч 
із 6-го на 7-е листопада 
1921 року бандити закату
вали секретаря волосного 
комітету комсомолу 
Васильєва, коли той 
вертався із зборів 
ської молоді.

У тодішню скрутну 
велику роботу по 
ренню комсомольських 
осередків у селах вели 
комсомольці Олександрії. 
Юнаки і дівчата повітово
го центра відправлялись 
пішки за 20—50 кіломет
рів, запально виступали 
перед сільською молоддю, 
розповідали про кипучу 
діяльність В. І. Леніна. Ви
рушаючи в такі відряд
ження, комсомольці про
щались зі своїми батька
ми й рідними, бо ніхто з 
них не був упевнений, що 
бандитські кулі з-за рогу 
не обірвуть їх життя. Шес
теро молодих посланців 
олександрійської КОМСО
МОЛІ! відправились тоді 
заготовляти хліб для голо
дуючих на станцію Куців- 
ку і потрапили до рук 
куркульської банди. Юна
ків по-звірячому знищи
ли — зварили в котлі во
докачки.

І. М. 
по- 

сіль-

пору 
ство-

О. НАГОРНИЙ, 
директор обласного 
державного архіву.

В обговоренні 
взяли участь: В. 
машиніст екскаватора вуг
лерозрізу «Морозівський», 
бригадир комсомольсько- 
молодіжного колективу, 
X. С. Соколовський — ре
дактор міськрайонної га
зети «Ленінський пра
пор», В. І. Ставицька — 
пропагандист гуртка ком
сомольської політосвіти 
фабрики «Індпошиття», 
М. Вислогузов — заступ
ник начальника міського 
штабу «Комсомольського 
прожектора», М. Швида- 
ненко — перший секретар 
Олександрійського рай
кому комсомолу, О. Фо
менко — токар Олександ
рійського електромеханіч
ного заводу та інші.

ВІДБУЛИСЯ
КОНФЕРЕНЦІЇ

В роботі конференції 
взяв участь завідуючий 
відділом обкому Компар
тії України ~ 
ленко.

В роботі 
взяла участь 
другий секретар 
сандрійського 
Компартії У 
ьалаянц.

В роботі конференції 
взяла участь і виступила 
секретар обкому комсо
молу Л. М. Перевозник.

Першим секретарем 
Олександрійського міськ
кому комсомолу обрано 
Штетю Григорія Васильо
вича, другим — Габелкову 
Лідію Іванівну, секрета- 
рем — завідуючим відді
лом учнівської молоді 
Півняка Андрія Григоро
вича.

П. 1. Кова-

конференції 
і виступила 

Олек- 
міськкому 

України С. А.

* *

ДОПОВІДІ 
Марчен- 
колгоспу

XXX Новгородківська 
звітно-виборна комсо
мольська конференція. 
Із звітною доповіддю 
виступив перший сек
ретар райкому комсомолу 
Василь Мигуль.

В обговоренні 
взяли участь: Г. 
ко — доярка
імені Димитрова, О. Фе- 
дас — тракторист кол
госпу їм. Ульянова, С. Ков
тках — учениця 10-го кла
су Новгородківської СШ 
№ 1, Г. Горбенко — во-1 
дій колгоспу «Україна», І 
М. Смаглій — секретар ! 
комсомольської організа
ції міжколгоспбуду та 
інші.

У роботі конференції 
взяв участь і виступив пер
ший секретар райкому 
Компартії України В. М, 
Щербина, а також взяли 
участь другий секретар 
райкому партії В. І. Ткачук 
та секретар райкому Ком
партії України С. І. Чер
кас.

У роботі конференції 
взяла участь I виступила 
секретар обкому комсо
молу Л. М. Перевозник.

Першим секретарем 
Новгородківського райко
му комсомолу обрано 
Мигупя Василя Макарови- 
ча, другим — Боркуту Ва
силя Тимофійовича, секре
тарем — завідуючою від
ділом учнівської молоді— 
Гопак Надію Пантеліївну.
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А ОГЛЯД ПОЕТИЧНОЇ пошти

П пРЕДІ мною — стос паперів. 
■■ Це — вірші, котрі щедро над
ходять до редакційного портфеля 
від літераторів-початківців. Авто
ри — люди, різні за віком і життє
вим досвідом, літературними смака
ми і здібностями. Та всіх їх об’єд
нує одне: бажання (а в декого — і 
внутрішня потреба) сказати своє 
щире слово про те, що їх хвилює, 
Поділитися з сучасниками роздума
єш про пережите.

Якщо говорити концентровано, то 
-•.основною темою творів наших авто- 

ірів є сьогодення. І навіть тоді, ко
ли йдеться про спогади, то-Ті воші 
пропускаються крізь призму сьо
годнішнього дня.

Олексій Некраса із Олександрії 
надіслав лише один вірш — «Кан
дидат». В ньому розповідається про 
.те, як приймали кандидатом у чле
ни КПРС молоду ііередовіїщо ви- 
робництва. Відрадно те, що автор 
£:ре тему, підказану самим життям.

ожливо, він і сам був присутній 
і цій події, бо пише про це безпо

середньо, як очевидець.
Встала. Посмотрела в очи зала. 
Гордо вскинув голову назад.

За тьми рядками .відчувається 
-людина, котра може чесно дивити
ся в очі товаришам в такий відлові-, 
дальний момент у своєму житті. 
Проте, на жаль, не можемо реко- 

■ Мендувати цей вірш до друку, бо в 
Цілому вій написаний слабо: від
сутні яскраві образи, сама подія пе

редана описово, без глибокого 
■^мислення і проникнення в її суть.

’ В окремих віршах піднімається 
до справжнього поетичного хвилю-

■ рання Людмила Попчук з села За
щита Новомнргородського району.

і Ця дівчина протягом довгого часу 
> прикута до ліжка. Але скільки жит- 
тестверджуючої енергії в її віршах 
і листах до редакції! Вона мріє про

ПІСЛЯ ВИСТУПУ
«МОЛОДОГО КОМУНАРА»

«ІСТОРІЯ
8... ГАРЯЧИМ

ОБІДОМ»
Під таким заголовком «МолодийПід таким заголовком «Молодий ко

мунар» в номері за 1 жовтня опубліку
вав колективного листа будівельників 
Царпої комсомольської будози області 
різниці Долянська — Помічна. В ньо- 
1,'У гострій критиці було піддано служ
би постачання, що забезпечують про
дуктами їдальню та магазин на терн- 
торії містечка будівельників станції 
! Ковалівна». До редакції надійшло дві

ІДпо'Яді про вжиті заходи.
Виконуючий обов’язки начальника 

Помічпянс..кого відділу робітничого по
стачання М. ПРОСОЛ повідомив, що 
Укомплектовано штат кухарів, які об
слуговують їдальню № 10 станції «Ко- 
валівіа». Разом з тим тов. Просол по
яснює, іцо текучість кадрів у цій орга-- 
їіізації велика через те, що нсвистачає 
«нтла, а вагони під житло не присто- 
еоаані, не опалюються. Недостатня 
кількість овочів у їдальні пояснюється 

що керівннитьо будівельною 
Управління № 144 тресту «Південзахід- 
трансбуд» не виконали пункту, укладс- 
!!®'о з відділом робітничого постачан
ій, про будівництво підвалу. Тож до 

їдальні можна завезти не більше дво- 
ІНиного запасу овочів, що й веде до 
зменшення асортименту овочевих блюд.

Заступник голови правління Новоук- 
ОДиської райспожизснілкв Р- РОМ- 
:' Н повідомив, іцо Помічняпському 
ІЩілу робітничого постачання впділе- 
Х'Л"14 обслуговування їдальні № 10 ри- 

фонди продуктів харчування.
. ^‘Чсм (з сільрадою та спеціалістами 
9УД0ВИ, вирішено питання про тран- 

Нині хліб і хлібні вироби заво- 
,Я1кс> щодня. В магазині, що знаходн- 

на території містечка будівельнії-
* зяяли горілку з продажу, 

сьогоднішній день обслуговування 
«'•«»г.іьників продовольчими товарами 

■л Сіінції «Ковалівна* норма-тіаова110.

року ______ ____________
вступ на факультет журналістики. 
Поезія допомагає їй жити і боро
тися з недугою. В «Молодому кому
нарі» вже друкувались її вірші, і 
ссь Людмила надіслала нові. її за
хоплює легендарний рейс радян
ського атомохода «Арктика», вона 
лине думками в Таджикистан, на 
береги сонячного Нурека. Авторка 
намагається мислити образно, зна
ходити слова емоційно наснажені 
для передачі думок.

Час сонцю спочити. За обрій далекий 
Кладе свої вії горнило земне.
Де трави лоскочуть крило у лелеки, 
Гам аечір чарус піснями мене.

Микола Золотаренко — вчитель з 
села Ганио-Требиніьки Устинівсько- 
і о району надіслав до редакції ці
лий рукопис своїх віршів. Автор вій 
досвідчений. Якщо говорити в ціло
му про його рукопис, то він хибує, 
на наш погляд, спрощеністю сприй
няття життя.

В багатьох віршах є якийсь натяк 
на поезію, та коли роздивишся 
ближче, то це або повторення ска
заного кимось (літературні реміні
сценції) або версифікації — вправ
не складання віршів, але без отого 
внутрішнього вогника, який, просві
чуючись крізь рядки, робить зви
чайні слова поетичним дивом. Ска
зане значною мірою стосується і 
віршів вчителя Із СвІТЛОВОДСЬКа 
Олександра Парфьояова, хоч тема
тика його віршів радує своєю різ
номанітністю. Про це свідчать наз
ви: «Маршрут века», «Долг», «Хлеб 
насущный», «Живые цветы» і т. д. 
В одному з них читаемо:

Могилы... Братские могилы. 
Музеи скорбі — без числа. 
Моих друзей, простых II милых 
Война с собою унесла.

Автор з болем пише про війну, 
про її численні жертви, згадує бо
йових побратимів. В іншому творі, 
стверджуючи радянський спосіб 
життя, він пише:

Стал коммунизм маршрутом века.
Его надеждой и душой.

Але в цілому його вірші багато
слівні, рясніють прозаїзмамн, опи
совістю.

Ще один автор — Олександра 
Єременко з села Войнівкн Олек
сандрійського району. Вона — зби
рачка фольклору і сама ж його тво
рець. Тому і вірші свої творить в 
народному плані. їх образність, мо
ва, стиль — від народної творчості. 
1 це не просто стилізація, а спосіб 
мислення. Читаємо:

Затягнула осінь нитку у голочку. 
Вишиває осінь золоту сорочку. 
В узорі калина і хміль в позолоті, 
Всміхається осінь при своїй робіні.

Щиро, пастельно — чи не прав
да? І все ж у переважній більшості 
творів О. Єременко подибуємо спро
щеність, літературну невправність.

У Любові Гнідець — піонервожа- 
тої з села Тишківки Добровеличків-

5. На які проблеми життя області газеті спід звер
нути більше уваги!

Радянська Україна. 60-й Жовтень

ГЛИНЯНСЬКІ килими
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ. ГЛИНЯНСЬКА ФАБРИКА ХУДОЖНІХ ВИРОБІВ «ГІЕ- 

' РЕМОГА» СЛАВИТЬСЯ СВОЇМИ КИЛИМАМИ НЕ ТІЛЬКИ В НАШІЙ КРАЇНІ. А 
П ЗА РУБЕЖЕМ. її ПРОДУКЦІЯ ЕКСПОНУВАЛАСЬ НА МІЖНАРОДНИХ ВИ
СТАВКАХ ТЕПЕР ПІДПРИЄМСТВО ВИПУСКАЄ ЗА РІК БІЛЬШ ЯК ВІСІМДЕСЯТ 
ТИСЯЧ КВАДРАТНИХ МЕТРІВ КИЛИМІВ РІЗНИХ РИСУНКІВ, ШІСТЬОМ З НИХ 
ПРИСВОЄНО ДЕРЖАВНИЙ ЗНАК ЯКОСТІ.

НА ФОТО: РОБІТНИЦІ ФАБРИКИ КОМСОМОЛКИ ГАННА ЗАХАРЧУК І ЛІО- 
ЬОВ БОГЛЙЧУК ОПОРЯДЖУЮТЬ кіІЛНМ1І. Б КР1|ШІУЛД

(Фотохроніка РАТАУ).
Газета-78 >

,}Молодий комунарі
ського району — викликала лірич
ний роздум багряна краса осені. 
Що ж, кожний автор має право за
хоплюватись будь-якою порою року 
і писати про це. До речі, Любі це 
гдалось непогано. Але ми знаємо її, 
як досвідчену авторку, якій під си
лу братися і за животрегіетніші те
ми. Тому й чекаємо від неї серйоз
них творів про наше сьогодення, су
часника.

Валентина Пасенюк із Світловод- 
ська. Місто енергетиків, рибалок, 
будівельників... А у Валентини чи
таємо: «Мчится тройка удалая, ко
локольчики звенят» і далі: «Моло
дей ямщик, пригожий правит трой
кой удалой». Про ямщиків так доб
ре співається в російських піснях. 
Чи не краще було б нашій авторці 
написати про те, що поруч з нею, 
що вона бачить на власні очі, про 
славних людей — трудівників Світ- 
ловодська?! А «ямщики» вже якось 
переживуть таку неувагу до себе.

Сатира і гумор... Гумореска «Го
меопат» Федора Рябця з Малої 
Виски. Тема актуальна — боротьба 
з пияцтвом. Сюжет простий: якийсь 
Євген вранці, коли боліла голова, 
поспішав па «лікування» до кума 
Миколи. Далі цінуємо слова Ми
коли:

Раз лікую я ісбе,
Значить слухай ти мене, 
Бо рецепт туг ііезвіїчаїїйпіі: 
Пить не ложку — 

стакан чайний.
Гумореска написана незграбною 

мовою, а головне — в ній більше 
зубоскальства, ніж гумору. Тому 
ефєкт задуму — нульовий.

Не кращі справи і у Володимира 
Білоуса в гуморесці «Невдала про
гулянка». Основна її вада: невміння 
автора бути лаконічним і макси
мально точним у виборі засобів при 
зображенні комічної ситуації.

Підсумкові зауваження. Деякі 
автори беруться за незрозумілі для 
і.их темп, вдаються до зображення 
другорядного, а не того, чого вима
гає життя.

В інших же навпаки, тема важли
ва, але бракує знання матеріалу, 
який потрібен для її висвітлення. 
Загальна задз. слабка літературна 
майстерність (наприклад, вірші кіро- 
воградки Л. Непомнящих). Мало 
самого хотіння написати, треба вчи
тись робити це. Літературний дос
від, як і життєвий, приходить з ро
ками, але не сам по собі, в резуль
таті наполегливої праці, навчання.

Отож, друзі, пишіть, але пам’я
тайте, що поезія — вимоглива, 
жорстока, але й щедра.

Н. МИКОЛАЄНКО.

З схпор

ЩОДНЯ ЛЯГАЮТЬ НА РЕДАКЦІЙНИЙ СТІЛ 
ДБАЙЛИВО ВИРІЗАНІ ВАМИ СТОРІНКИ АНКЕ
ТИ («МК» ЗА 10 ГРУДНЯ). У НИХ ПОБАЖАННЯ 
ГАЗЕТІ, ВАШІ ДІЛОВІ ПРОПОЗИЦІЇ,'КРИТИЧНІ 
ЗАУВАЖЕННЯ. НА ЖАЛЬ, НЕ ВСІ ЗМОГЛИ ВЗЯ
ТИ УЧАСТЬ У НАШІЙ ЗАОЧНІЙ ЛЕТУЧЦІ І БА
ГАТО ЧИТАЧІВ ЗВЕРТАЮТЬСЯ ДО НАС ІЗ ПРО
ХАННЯМ ПРОДОВЖИТИ її. ДРУКУЮЧИ АНКЕ
ТУ, МИ СПОДІВАЄМОСЬ НА ВСЕБІЧНУ ОЦІНКУ 
НАШОЇ РОБОТИ, ІДЕЙНОГО РІВНЯ ГАЗЕТИ, II 
ЗМІСТУ, ВАШІ ДУМКИ, ПРОПОЗИЦІЇ МИ ІЗ 
ВДЯЧНІСТЮ ВРАХУЄМО ПРИ ПЛАНУВАННІ ГА
ЗЕТИ НА 1978 РІК.

• ОТЖЕ, ПРОСИМО ВІДПОВІСТИ НА ПАШІ ЗА
ПИТАННЯ:

Продовжуємо
заочну 
летучку
,, Молодого 
комунара“

1. 25 квітня 1978 року відкривається XVIII з’їзд 
ВЛКСМ. Які питання ви б запропонували обговорити 
на сторінках «Молодого комунара» в період підго
товки де з’їзду!

2. В 1978 році ми святкуватимемо 60-річчя комсо
молу. Про які події бойової і трудової історії ком
сомолу області си хотіли б прочитати в газеті! Якими 
досягненнями в праці ви зустрічаєте ювілей!

3. Які статті, нариси, кореспонденції, оповідання, 
вірші, фейлетони, малюнки, фотознімки, опублікова
ні в цьому році, вам найбільше сподобалися! Чим 
саме!

4. Що вам не подобається в газеті! Чому!

ЕЛ
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6. Ваші пропозиції щодо суботніх номерів «Моло
дого комунара». Якими б ви хотіли їх бачити!

7. Кого ви вважаєте героєм нашого часу! Чи може
те ви підказати адресу такої людини!

8. Запропонуйте тему для «Дискусійного клубу 
«МК».

9. Чи можете ви підказати нові адреси для від
ряджень журналістів «Молодого комунара» і теми для 
проблемних, критичних виступів!

Радянська Україна. 60-й Жовтень

ПРО МОЛОДИХ- ,ПОБІЛЬШЕ
Тут продовжує 
республіканська 

виставка «По 
шляху»,

Фото
10. МОСЕНЖН1ІКА, 

Л. ПІДДУБНО1 О. 
(Фотохроніка РЛТЛУ).

«Ми — ін- 
кіиостудії 

і ЛЬОТІІО-
училища та

КИЇВ, 
роботу 
художня 
ленінському . .
присвячена 60-річчіо Ве
ликого Жовтня. її вже 
відвідали сопи киян І 
гостей столиці України. 
В центрі виставки — 
образ Володимира Ілліча 
Леніна. Йому, творцеві 
Комуністичної партії і 
організаторові першої в 
світі держави робітників 
і селян, присвятили свої 
кращі роботи художники 
Радянської України.

Н а ф о т о: скульпту
ра М. Короткевич «Діти 
революції».

БАСКЕТБОЛ

10. Будь ласка, повідомте про себе:
Ваша професія

Рік народження ------------------------------------------------------

Прізвище, ім’я, по батькові-------------------------------------

Адреса-------------------------------------------------------------------- -

(якщо бажаєте, повідомте тільки прізвище і адресу)

Якщо у Вас не вистачить місця для відповіді, напишіть 
нам. на окремому аркуші.

ЛІНІЯ ЗГИНУ

1ЦЕ ОДНА 
ІІРОЕА СИЛ

Республіканський турнір 
з баскетболу відбувся в 
Черкасах. У ньому взяли 
участь команди 
1964—1965 років

^3 !5.'"

діачат 
народ-

женкя з Києва, Житомира, 
Кіровограда, Дніпропет
ровська і організатори 
змагань — черкащани. Без 
жодної поразки 
всі зустрічі наші 
ки — вихованки 
Леоніда Вязовського (Кі
ровоградська ДЮСШ 
N2 1). Вони піднялися на 
вищий щабель п’єдесталу

21 ГРУДНЯ

провели 
земляч- 
тренера

пошани. Друга сходинка 
дісталася киянкам, а тре
тя — дніпропетровським 
дівчатам.

Цей турнір був ще од
нією Пробою сил перед 
першістю України, яка 
проходитиме під час бе
резневих шкільних кані
кул у нашому місті.

В. ШАБАЛІН.

Г-. - ?

Місце для 

марки

316050, Кіровоград-50, 
вул. Луначарського, 36

Редакція газети
,,Молодий комунар“

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. «Веселі стар
ти». 10.15 — Фільм «Мертвий 
сезон». 2 серія. 11.20 — К. ї. 
«Клуб кіноподорожей». 14.00— 
К. т. Док. фільм «В краю ме
щерському». 14.15 — К. т. 
«Творчість Ф. І. Тютчева». 
15.00 — К. т. «Школярам про 
музику». 15.30 — К. т. «Теле
нарис «Порт Східний». 16.00— 
К. т. Міжнародний турнір з 
хокею на приз газети «Извсс- 
тия»: збірна ЧССР — «Квебек 
норді кс» (Канада). В перер
вах — к. т. Тираж «Сповтло- 
то» і «День за днем». (К-д) 
18.15 — К. т. «У кожному ма
люнку — сонце». 18.30 — К. т. 
«Людина і закон». ^19.00 — 
К. т. «Пісня далека Зблизь
ка». 20.00 — К. т. Міжнарод
ний турнір з хокею на приз 
газети «Известия»: збірна 
СРСР - збірна Швеції. (21.00
— «Час»). По закінченні — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00- 
«Місга і люди Радянської Ук
раїни». Док. телефільми «Хар
ків». «Донецьк». 11.00 — Но
вини. 11.15—Танцюють В. Ка- 
линовська і В. Круглов. 11.40
— «Шкільний екран». 10 клас.
Суспільствознавство. 12.10 — 
«Під прапором Жовтня». Зві
тують трудящі міста-героя 
Києва. 16.50 — Для школярів. 
«Уоок мужності». 17.30 —
«Ювілейному року — ударний 
Фініш». 18.00 — Концерт тріо 
бандуристок Українського те
лебачення і радіо. 18.30 —
«Говорять депутати Верховної 
Ради Української РСР». 18.45
— Маленький концерт. 19.00— 
Вісті. 19.30 — Телефільм «Хви
лі Чорного моря». 1 серія. 
20.45 — «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.30 — Теле
фільм «Мені довірена пісня». 
22.30 — Спецвипуск новин. Ре
портаж з урочистих зборів у 
Харкові, присвячених 60-річчю 
встановлення Радянської пла
ни на Україні.

«Ленінський університет міль
йонів». 16.30 — К. т. «Радян
ська 5 країна. Роки боротьби і 
перемог». 2 серія. 18.00 —
«Основний Закон вашого жит
тя». Виступ заступника голо
ви правління обласної органі
зації товариства «Знання» Мі
шури В. Д. (К-д). 18.15—К. т. 
Вісті. 19.00 — К. т. Спортивно- 
театралізованс свято на честь 
60-річчя встановлення Радян
ської влади на Україні. 20.45
— К. т. «На добраніч, діти!». 
21.00 — «Час». 21.30 - К. т. 
«Музичне життя». 22.40—К. т. 
Док. телефільм «Дистанція». 
По закінченні — новини.

ДРЗГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
Док. телефільм «Київ». 10.30— 
Фільм-концерт «Карпатські ві
зерунки». 11.00 — Новини. 
11.15 — Танцює «Орлятко». 
11.45 — Док. фільм «Хліб-Ук
раїно ювілейного року». 12.15
— «Сьогодні — День енергети
ка». 16.05 — «Золоті Зірки 
України». Кіноварне. 16.20 — 
Республіканська фізика. Мате
матична школа. 16.50—«Слав
лю мою Радянську Батьківщи
ну». Концерт. 18.15 — «Сьо
годні—День енергетика». 18.45
— Ліузична програма до Дня 
енергетика. 19.35 — «Говорять 
депутати Верховної Ради 
РРФСР. 19.55 — Г. Горін. «Хто 
є хто». Тслсвнстава. 21.00 — 
«Час». 21.30 — Телефільм 
«Хвилі Чорного моря», 2. З се
рії. По закінченні — новини.

— «Сильні, сміливі, спритні». 
19.45—Док. фільми про Дніпро. 
20.50 — «На добраніч, діти!». 
21.00 — «Час». 21.45 — Теле
фільм «Хвилі Чорного моря». 
4 серія. 22.45 — Концерт за
служеного самодіяльного ан
самблю танцю УРСР «Ят- 
рань».

24 ГРУДНЯ

22 ГРУДНЯ

23 ГРУДНЯ

Заочна
летучка
..Молодого 
комунара“
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ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. «Школярам 
про музику». 10.00 — К. т. 
«Псковські сторінки». Фільм- 
вистава. 14.00 — К. т. Док. 
телефільм «Ми малюємо». 
14.15 — к. т. М. О. Некрасов. 
Поема «Мороз — Червоний 
Ніс». 14.45 — К. Т. «Шахова 
школа». 15.15 — К. т. «Відгук
ніться. сурмачі!». 16.00 — К. т.

ПЕР11Ы ПРОГРАМА. 9.55 - 
К. т. Урочисте засідання Цент
рального Комітету Комуністич
ної партії України. Верховної 
Ради Української Радянської 
Соціалістичної Республіки на 
ознаменування 60-річчя вста- 
-новлєпня Радянської влади на 
Україні. Святковий концерт. У 
перерві — «Вісті». 17.00—К. т. 
«Радянська Україна. Роки бо
ротьби і перемог». З серія. 
їв.ОО — «День за днем». (Кі
ровоград). 18.15 — К. т. «На
родна творчість України».
18.45 — К. т. «9-а студія».
19.45 — К. т. Телефільм «Ді
ти». 21.00 — «Час». 21.45 — 
К. т. Абсолютний чемпіонат 
СРСР з боксу. Фінал. 22.30 — 
К. т. «З піснею по життю». 
Всесоюзний телеконкурс мо
лодих виконавців. По закін
ченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 - 
Повний. 9.10 — Гімнастика. 
9.30 — «Відгукніться, сурма
чі!». 10.15 — Г. Горін. «Хто є 
хю», Телсвистава. 11.20—Кон
церт. 14.09 — Док. телефільм 
«Вчора», сьогодні, завтра». 
14.30—«Життя і книги О. Грі- 
на». 15.15—«Візерунки». 16.00 
— «Москва І москвичі». 16.30

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.50 - 
К. т. Київ. Площа імені Жовт
невої революції. Військовий 
парад і демонстрація трудя
щих. присвячені 60-річчю вста
новлення Радянської влади на 
Україні. 12.00—К. т. Концерт.
12.30 — Харків. Площа імені 
Радянської України. Репор
таж. 13.00 — К. т, «Здоров'я».
13.45 — К. т. «Спортлото». 
13.55 — К. т. Камерна твор
чість Д. Кабалспського. 14.25
— К. т. Телефільм «Дванад
цять місяців». 1 серія. 15.55 — 
К. т. «Очевидне — неймовір
не». 16.55 — К. т. Мультфільм 
«Пригоди Незнайки та його 
друзів». 8 серія. 17.15 — К. т. 
Бесіда на міжнародні теми 
політичного оглядача газети 
«Правда» ІО. Жукова. 18.00 — 
Новини. 18.15 — К. т. «60 років 
Радянській Україні». 19.00 — 
К. т. Концерт майстрів мис
тецтв України. 21.00 — «Час».
21.45 — К. т. «Кінопанорама». 
23.25 — К. т. Співає Мічсл. 
(Іспанія). По закінченні — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 - 
Новини. 9.10 — Гімнастика.
9.30 — «Вірші російських і ра
дянських постів у виконанні 
московських школярів». 10.00— 
Репортаж з мітингу трудящих 
Кіровограда. присвяченого 
60-річчю встановлення Радян
ської влади на Україні. (К-д). 
10.30—Телефільм. (К-д) 11.00
— «Більше хороших товарів».
11.30 — «Шедеври Трстьяков- 
Спкої галереї». 12.00 — «Що? 
Де? Коли?» Телсвікторипа. 
13.00 — Для школярів. «Салют 
Жовтню!». 13.45 — Концерт 
майстрів мистецтв України.
11.45 — Док. телефільм «Люди 
і долі». 15.05 — Співає Є. Мі
рошниченко. 16.05 — Мульт
фільм. 16.20 — Фільм «В бій 
ідуть тільки «старики». 17.50
— Заключний концерт лауреа
тів Республіканського фести
валю самодіяльної художньої 
творчості школярів України.
19.30 — Репортаж про військо
вий парад і демонстрацію тру
дящих. присвячені 60-річчю 
встановлення Радянської вла
ди на Україні. 20.45 — «На 
добраніч, діти!». 21.00—«Час».

Газета виходить
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Закінчився сьомий обласний 
оглид-коикурс аматорських 
фільмів, присвячений 60-річчю 
Великого Жовтня, в ньому 
взяли участь кінолюбнтелі з 
21 району області, винісши на 
суд жюрі 51 кінострічку.

Кращими визнані фільми 
«Сходження» кіровоградської 
кіностудії, «Полум’я» заводу 
радіовиробів, «Продається ста
рий кінь» кіпоаматорів Улья
новського цукрового комбіна
ту, «Ювілейні жнива» Ново- 
архангельського районного Бу
днику культури, 
тсрнаціоналісги» 
Кіровоградського 
штурманського 
інші.

Наш кореспондент зустрівся 
з членом жюрі огляду-конкур- 
су, киянином, заслуженим 
діячем мистецтв УРСР, лауре
атом Державної премії СРСР, 
кінорежисером В. І. Орлянкі- 
пим і попросив його поділи
тись враженням про тс, як 
кіровоградські кінолюбнтелі 
розробляють молодіжну тему 
у своїх кінострічках.

Цьогорічний огляд-конкурс, 
сказав Валентин Іванович, 
справив на мене приємне вра
ження. І дуже добре тс, що 
молодіжна тема в роботах ба
гатьох кіностудій вирішена в., 
цікавих композиційних знахід- ' 
ках, операторських, режисер
ських тощо. Першочергово хо- и 
чу назвати такі фільми: «Без- 
покійні серця». «Сходження». 
«18 світанків» та Інші.

І все ж, зауважив В. 1. Ор- 
лянкін, мені здається, що кі- 
полюбитслі області завужують 
молодіжну тематику, спрямо
вуючи її в єдине русло спор
тивно-масового виховання. Хо
тілось би побільше кінострічок 
на виробничу тематику, про 
молодих хлібодарів, фільмів 
ліричного плану.

21.45 — Фільм «Хвилі Чорного 
моря». 5 серія. По закіїщіМі- 
ні—спеціальний випуск. повЛв- 
«Святкує Радянська Україна».

25 ГРУДНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 0.00 — 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка для дітей. 9.30 — К. т. 
«Будильник». 10.00 — «Служу 
Радянському Союзу!». 11.00 — 
К. т. «Зустріч юнкорів теле
студії «Орля» з Героєм Соціа
лістичної Праці, директоромі 
ПТУ А- 180 м. Москви В. С. 
Філіпповнм. 12.00 — К. т. «Му
зичний кіоск». 12.30 — К. т, 
«Сільська година». 13.30 —• 
К. т. Концерт Державного ан
самблю танцю УРСР. 14.15 —< 
К. т. Телефільм «Дванадцять 
місяціи». 2 серія. 15.30 — К. т, 
«Міжнародна панорама». 16.15- 
— К. т. Мультфільм «Пригоди 
Незнайки та його друзів». 9, 
10 серії. 16.50 — К. т. А. Ля
дов. «Чарівне озеро». Фільм- 
концерт. 17.00 — К. т. «Клуб 
кіноподорожей». 18.00 — Но
вини. 18.15 — К. т. Дою теле-, 
фільм «Близький Схід: час ви
пробувань». 19.15 — К. т. Тс-‘ 
лефільм «Іронія долі, або 
легким паром». І і 2 ссріт>> 
(21.00 — «Час»). По закінчен
ні — новини. ,
. ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 -н , 
«Святкує Радянська Україна». 
Спецвипуск новин. 10.30—«Від. 
Москви до Карпат». Концерт/ 
11.00 — Документальна кіно- 
трилогія «Радянська Україна. 
Роки борогьби і перемог»,• 
Фільм І. 12.00 — К. Мясков. 
Кантата «Робітнича слава». ' 
12.30 — Коннерт. 13.00 — «Ра- 
дянська Україна. Роки бороть- ■ 
би і перемог». Фільм 2. 14.30
— ФІЛЬМ-КОНЦСРТ. 15.15 —* .-
«Радянській Україні — 60». . 
16.45 — Телефільм «Хвилі Чор
ного моря». 6 серія. 18.00 -» ’ 
«Радянська Україна. Роки бо- ' 
рогьбн і перемог». Фільм і). ’ 
19.00 - Вісті. 19.30 - О. Ві- 
лаш. «З піснею в серці». Ви? . 
става. 20.45 — «Па добраніч, • 
діти!». 21.00 — «Час». 21.30 
Продовження вистави. По за
кінченні — новини. і

4>л?-м.я .у '-' і .—■”
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