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За перемогу в змаганні па честь СО-річчя В.ПКСМ ком
сомолі,сько-молодіапіин колектив ферми колгоспу «Мир»

■л: .... * і а рольнык энзь&л/ш£

УЧИТИСЯ, 
ЩОБ ВЧИТИ

23 листопада в Будинку по
літосвіти Кіровоградського об- 
ному Компартії України відбу
лася обласна науково-практич
на конференція пропагандистів 
базових шкіл і семінарів ком
сомольського політнавчання: 
«Політична самоосвіта — основ
ний метод оволодіння комсо
мольцями та молоддю марк
систсько-ленінською теорією».

З доповіддю «Завдання ком
сомольських пропагандистів ба
зових гуртків в організації са
мостійної роботи слухачів у 
світлі рішень XXV з’їзду КПРС» 
виступив консультант Будинку 
політосвіти Кіровоградського

обкому Компартії України О. И< 
Касянеико.

Учасники конференції обмі
нялися досвідом роботи. Зокре
ма, розглянуто питання органі
зації методичної допомоги слу
хачам гуртків і семінарів та 
здійснення контролю за полі
тичним навчанням комсомоль
ців, практики самостійного ви
вчення слухачами книг Л. І. 
Брежнєва «Мала земля» «Від
родження», «Цілина», впливу 
політичного навчання на підви
щення трудової активності мо
лоді, ролі політичної самоосвіти 
у формуванні комуністичної 
ідейності і моральності слуха
чів гуртнів, семінарів та інші.

• Третьому року пЧггирічки—угарний фініш!
Гаиворснського району удостоєний честі називатися ко
лективом імені 60-річчя Ленінського комсомолу. Нещо
давно у Будинку тваринників дояркам урочисто вручили 
свідоцтво про присвоения почесного звання, а також пе
рехідний вимпел за перемогу в соціалістичному змаганні 
між комсомольсько-молодіжними колективами ферм ра
йону за 111 квартал.

...Па видному місці в Будинку тваринника — паспорт 
комсомольсько-молодіжного колективу. Ось деякі витяги 
з нього:

членів колективу — 32, з них 17 комсомольців, 10 — 
членів КПРС;

виробнича діяльність: за 10 місяців надоєно 17 730 
центнерів молока, вже па 2,5 проценти перевиконано річ
ний план, надій па корову ’станом на 21 листопада — 
3125 кілограмів з початку року.

А ось усне доповнення до паспорту дають самі доярки:
— Пані колектив постійно утримує першість v район

ному соціалістичному змаганні між комсомольсько-моло
діжними колективами ферм. А комуністка Галина Сав
ченко — країна доярка в районі.

Уже в ньому ропі Ферма колгоспу «Мир» внходптьпа 
рубіж 1980 року. 3400 кілограмів молока віл корови — 
таким буде річний надій, а значить майже на 114 про
центів буде виконано зобов’язання.

Зараз уся країна обговорює «Цілішу» Я. ї. Брежнєва. 
Обговорюють цей твір і доярки колгоспу «Мир». «Ціли
на» багата думками, міркуваннями, порадами. Читаючи 
її, комсомольці ферми мовби співвідносять полії загаль
носоюзного значення з подіями своєї цілини — малень
кої. колись відсталої ферми, котру молодь перетворила 
в перелову.

1.
«Молодим »прита

манна ромнатика... їм, 
якщо хочете, більше 
труднощів подавай, 
щоб було що перебо
рювати».

Л. І. Брежнєв, «Цілина».

Було це з десяток літ 
тому. На фермі Галя Сав
ченко працювала не пер
ший рік, зате вперше — 
групкомсоргом новоство- 
реного комсом.ольсько- 
молодіжного колективу. 
Як справлялася з новими 
обов’язками? Таки непога
но. Бо її дівчата не тільки 
добре працювали, а й 
своїм односельцям дару
вали гарну пісню, запаль
ний танок. А коли об’єд
налися в агітбригаду, ста
ли виступати з концерта
ми у навколишніх селах.

Завзятості й енергії 
комсомолкам не позичати. 
Усюди встигали: вдосві
та — на ферму, після за
ходу сонця — на репети
ції, до навколишніх сіп з 
концертами.

— Не було серед нас 
жодної д<?ярки, котра б 
не любила свою справу, 
не вболівала за честь ком
сомольсько - молодіжного 
колективу,—пригадує сьо
годні Галина Тодоніена 
Савченко, та сама Галя — 
перший групкомсорг фер
ми.

1964 року Галина Сав
ченко вийшла перемож
цем соціалістичного зма
гання сеоед доярок ра
йону. 2300 кілограмів мо
лока надоїла.

— За нинішніми виміра
ми такий надій — со
ром, — сміється жінка. — 
За 10 місяців маю уже по 
4020 кілограмів від кож
ної корови.

В тому ж таки 1964 році 
групкомсорг Г. Савченко 
стала кандидатом у члени 
КПРС, а через рік — чле
ном партії.

Збігали у роботі дні. 
Рік 50-річчя комсомолу 
дівчата — доярки з «Ми
ру» завершили рекордом 
— 3000-ий рубіж було
взято.

Колектив ферми наго
родили грамотою ЦК 
ВЛКСМ і вручили на вічне 
зберігання прапор ЦК 
комсомолу. Тоді ж Галина 
Савченко та Віра Форос- 
тянова одержали свої 
перші нагороди — орде
ни «Знак Пошани».

2.
«...є героїзм буднів, 

коли свідомо й добро
вільно люди приріка
ють себе на тяготи, 
знаючи, що в іншому 
місці їх могло й не бу
ти».

Л. І. Брежнев, »Цілина».

Приймаючи перехідний 
районний вимпел за пере
могу у третьому кварталі 
і свідоцтво про присвоєн
ня комсомольсько-моло
діжному колективові фер
ми звання 60-річчя ВЛКСМ 
від секретаря райкому 
комсомолу Любові Пан
ченко, Марфа Савченно 
сказала коротко:

— Висока ознака нашої 
праці зобов'язує йти далі, 
досягати ще вищих надоїв.

Марфа—заступник груп- 
комсорга ферми. А до 
цього шість літ підряд не
змінно обиралася груп- 
комсоргом. Вона, Марфа 
Саьченко, вела сеоіх дів
чат до нових рубежів, по
казуючи приклад у робо
ті. З тієї несміливої дівчи
ни, що прийшла на ферму 
в 60-х, виріс справжній 
майстер своєї справи. її 
слова: «Люблю, коли пов
ні дійниці». А ці — керів
ника колективу Пилипа 
Олексійовича Залінського:

— Хто найкраще корів 
роздоїть? Марфа. Хто без
відмовно піде туди, де 
важче? Марфа. Хто ніколи

НА ФЕРМАХ —
МОЛОДІ ГОСПОДАРІ

...А
СЛІДОМ
СОНЦЕ
УСТАЄ
Тваринники Гаііворонського району 

в третьому році п'ятирі іки виступили 
з ініціативою: до річниці прийняття 
нової Конституції СРСР завершити 
планові завдання трьох років по ви
робництву продуктів тваринництва.

Ініціатори з чесно дотримали дано
го слова.

не пройде повз безгоспо
дарність? Знову ж Марфа. 
Хто в будь-яку хвилину 
порадить, допоможе мо
лодшим? Марфа Савченко.

Характеристика вичерп
на. А цифри лише допов
нюють слова завідуючого 
фермою. На сьогодні 
М. Савченко надоїла від 
кожної первістки по 3400 
кілограмів молока (а тре

ба врахувати, що група 
була сформована тільки в 
березні, отож показник 
взято, фактично, за 8 мі
сяців). Жирність молока 
сягає до 4,2 процента, а 
якість — першосортна.

Цього року Марфа пе
редала комсомольські 
справи Наталці Рогожиній, 
молодшій. Наталка — де
путат обласної Ради, що

року — в числі кращих 
доярок району. Вона вже 
перейшла 4000-й рубім. 
Зовсім недавно на ферму 
прийшла після закінчення 
восьми класів Рая Лихен- 
ко. І прийшла не тому, що 
нікуди було піти працюва
ти, ні. Допомагаючи мамі 
змалечку, полюбила дів
чина цю роботу.

— Працюватиму і вчи- 
тимуся заочно, — каже 
Рая. — Он Галина Тодоніб- 
на та Марсра Сазонівна 
Савченки вже аж на п’я
тому курсі технікуму. А 
теж доярками працюють.

Доярки. Йдуть вони що
ранку на ферму, коли се
ло ще спить, коли навіть 
найдбайливіші господарки 
додивляються останні сни. 
І в найдовший літній день, 
і в осінній, і в короткий 
зимовий сонце посилає 
свої перші промінчики їх
німи ранніми слідами.

Л. ВАСИЛЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

На фото: вгооі — 
кращі доярки Ферми; 
справа — М. САВЧЕННО; 
внизу — будинок тварин- 
ника.

Фото В. ГРИБА.
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Іі® ОДИ вважати, що пов-
* поцінне життя—це не 

ті дні, що минули, а ті, що 
залишилися в пам'яті, то 
в такому випадку молоді 
села Липняжкп Доброве- 
личківського району не
абияк поталанило. Згодь
теся, доводиться ще поди
бувати безініціативних 
юнаків чи дівчат. Саме та

КОЛЕКТИ8НЕ ЧИТАННЯ СПОГАДІВ 
Л. 1. БРЕЖНЄВА «ЦІЛИНА»

30Л0ГІ КОЛОСКИ ІШ1С-

Маркса

старшо- 
школи 

провели

ким па роботі «не створю
ють умов», дозвілля «по
гано органі говіють». Тим 
часом саме ці молоді люди 
і є винуватцями отакого 
сіренького свого буття. 
Все йде від невміння чи 
небажання обрати своє 
місце в житті, чітко визна
чити мету, до якої праг
неш, від невміння проявн
ій ініціативу, перебороти 
в собі інертність, зламати 
бар'єр байдужості до всьо
го, що діється довкруг. З 
цієї точки ЗОРУ молодь 
Липняжкп па висоті.

Пригадуєте, .є в новій 
книжці спогадів Л. і. 
Брежнєва золоті слова: «Є 
хліб — буде і пісня». Саме 
таким девізом керуються 
у своєму житті гопаки та 
дівчата села.

А щоб був хліб на столі 
у кожного, треба докласти 
рук. Хто живе на селі, це 
добре знає. Якщо змалеч
ку бачиш, як.нелегко даю
ться 
ниці, як важко відвойову
вати у негоди кожну го
дину під час жнив, як ра
діють батьки першому і 
останньому символічним 
снопам нового врожаю, 
то чи будеш, чи зможеш 
ги. юнак з комсомольським 
квитком біля серця. СТОЯТИ 
осторонь, навіть якщо тобі 
всього сімнадцять літ? 
Липпяжці не можуть. Ми
нулого літа сто п’ятдесят 
три учні місцевої школи 
під час літніх канікул до
помагали трудівникам кол
госпів імені Карта 
та «Правда».

А нещодавно 
класники місцевої 
організували і 
вогник «На вірність полю 
п р ися гаєм о». Паї 11 то в х нув 
їх на цю ідею вихід у світ 
нової книги спогадів Л. І. 
Брежнєва «Цілина». Ури
вок з твору, 
про хліб, як 
цінностей, 
життя людей, і став 
графом, заспівом вогника. 
Йшлося про щастя люди
ни, котра безпомилково 
обрала свій шлях у житті. 
Це була зустріч поколінь; 
людей з багатим життє
вим досвідом і зовсім 
юних. Але єднала їх вір
ність хліборобській справі. 
Справді, не може не схви
лювати розповідь С. Я. 
Єзапа, Героя Соціалістич
ної Праці, комбайнера, 
котрий не раз збирав уро
жай на ціліші, а в рідному 
колгоспі за довгі роки са
мовідданої праці запам’я
тав па полях кожен гор
бик, кожен вибалок так, 
що може керувати комбай
ном із заплющеними очи
ма. Розповіді, про те, як 
його, вже пенсіонера, якось 
запросили допомогти кол
госпу у збиранні хліба.

—- ...Став я па містку. І, 
повірте, ледве по задих
нувся від п’янкого повіт
ря. Такими рідними, таки
ми знайомими пахощами 
війнуло з поля, що аж в 
голові запаморочилося. Аж 
сльози па очі набігли. Яка 
ж прекрасна земля наша! 
Яка це радість невимов
на -- збирати хлібі

де йдеться 
мірило усіх 
першооснову 

епі-

):

Липпязької 
механізатор 

колгоспу

Серед тих, хто слухав ці 
слова, був і минулорічний 
випускник 
ШКОЛИ, НИІІІ 
місцевого колгоспу імені 
Карла Маркса Микола 
Сизранський. Про що на
гадали йому слова старого 
комбайнера? Мабуть, про 
перші самостійні минуло
річні жнива. Пам'ятні во

нн Сизранському. І не 
тільки тим, що став пере
можцем у змаганні серед 
молодих комбайнерів ра
йону. А насамперед тим, 
що саме жнива допомогли 
йому самоутвердитись у 
житті. Пригадуєте в «Ці
ліші»: «Люди ростили хліб 
на землі — земля ростила 
людей». Саме гак. 1 зовсім 
не обов’язково, гцоб земля 
ця була цілинна. Лпппязь- 
ке поле теж ростило і рос
тить людей. Адже саме .

сімнад-

Василь 
себе

тут С. Я- Єзап здобув ви
соке звання Героя Соціа
лістичної Праці, саме на 
липпязькому полі на від
ремонтованому своїми ру
ками комбайнові 
цятнрічні юнаки Микола 
Савраиський та 
І Ісчитаіїло відчули 
справжніми хліборобами, 
вперше утвердили своє 
механізаторське «я».

Звичайно, слухаючи 
спогади С. Я. Єзаііа про 
цілину, Микола Сизран
ський по-доброму заздріш 
досвідченому механізато
ру, ветерану виробництва. 
Ще б пак! Адже це щастя 
бути причетним до славно
го подвигу цілинників. І 
для молодого комбайнера, 
його ровесників, старшо
класників вогник «На вір
ність полю присягаємо» 
став перевіркою вірності 
кожного хлібороба справі 
своїх батьків.

Л. І. Брежнєв па липне
вому (1978 р.) Пленумі 
ЦК КПРС підкреслював, 
що розвиток матеріально- 
технічної бази тісно зв’я
заний з підготовкою кад
рів, особливо спеціалістів 
і механізаторів. Червоною 
ниткою проходить кадрове 
питання і через усю книгу 
спогадів Леоніда Ілліча.

Роз у м і ють важливість 
поповнення механізатор
ської сім'ї і в Липпяжці. 
Передусім надіються тут 
на випускників місцевої 
школи. І не даремно.

Чимало провідних спе
ціалістів обох місцевих 
колгоспів прийшли до гос
подарств через школу 
учнівської виробничої 
бригади, яка була ство-

Ч. т зжп

• ЧЕСТЬ ЗМОЛОДУ

двадцять років то- 
Відтоді у гіідго- 

мехаиізаторських 
нагромаджено

репа 
му. 
товці 
кадрів тут 
великий досвід роботи. За 
цей час багато випускни
ків школи разом з атеста
том про середню 
одержали 
трактористів 
трудяіься на 
госпів «Правда» і а імені 
Карла Маркса.

Діє в селі табір праці і 
відпочинку. За п'ять кіло
метрів від школи, біля по
лів виробничої 
мальовничому 
госп «Правда» 
розпорядження 
вагончик, у якому 
ліоіска, кімната відпочин
ку.

Ведеться в бригаді й 
дослідницька робота. Ке
рує нею старший науковий 
працівник Всесоюзного на
уково-дослідного інст II1 у- 
ту по кукурудзі З- І'. 
Іщенко. Звичайно, мріють 
школярі про славу агро- 
нома-цілинипка з радгоспу 
«Ждановськпй», якого зга
дує в книзі «Цілина» Л. І. 
Брежнєв. Адже про на
слідки дослідницької ро
боти школярів Липняжкп 
йшлося на науковій

освіту 
посвідчення 
і сьогодні 
полях кол- 

бригади, у 
міуиі кол- 
виділив у 
школярів 

— біб-

ференції Всесоюзного на
уково дослідного інстигу
ту по кукурудзі. Згодь
тесь, це вже про щось го
ворить.

Успішній роботі вироб
ничої бригади сприяє зв’я
зок з колгоспами села. З 
допомогою шефів, напри
клад, обладнано кабінет 
механізації, господаре гва 
виділили для навчання 
майбутніх механізаторів 
три трактори. Більше то
го — при школі створено 
табір сільськогосподар 
ської техніки. Гут зерно
збиральні, силосні ком
байни, сівалки, культива
тори, плуги, інша сіль
ськогосподарська техніка. 
Неподалік від школи об
ладнано трактородром.

Після закінчення шко
ли молодь охоче йде пра
цювати в сільське госпо- 

дев’яносто 
колгоспу 

Маркса —

дарство. Всі 
комсомольців 
імені Іуарла 
колишні випускники Лип- 
низької десятирічки. 1 се
ред тих, хто продовжує 
навчання, більшість готує 
себе для роботи на селі. 
Як. скажімо, колгоспний 
стипендіат Кіровоград
ського інституту сільсько
господарського машино
будування Віктор Нечішо- 
ренко. майбутні вихова
тельки дитячого садка Га
лина Смик, Валентина 
Богдан, Тетяна Науменко.

Любов до рідної землі... 
Це. не просто слова. Саме 
тому, виступаючи па вог
нику. і згадував М. Н. Ну
ля. заступник секрстар’я 
парторгапізації колгоспу 
«Правда»;

—Після закінчення в

Валя Маркова. Така 
собі звичайна, симпатична 
дівчина. А чи кожен, хю 
зустрічає її у прохідній, у 
цеху Олександрійського 
електромеханічного заво
ду, знає про пепереверше- 
ні здібності електромсн- 
тажника-схемгшка — ^?Ре’ 
можішці конкурсу Всесо
юзного виробничою об єд
нання «Союзслсктроа па- 
рат»? Чи кожен пізнає її 
на фото па міській Дошці 
пошани?

Першими її пізнають то- 
варіїші-сиілчанп, бо вже 
кілька років підряд Валя 
— то групкомсорг, то член 
бюро ДІЛЬНИЦІ.

Така собі звичайна, ду
же симпатична дівчина. 
Когось вона нагадує серед 
працівників електромеха
нічного.

Так, нагадує. Можливо, 
Віру Сергіївну Толмачоау. 
котра починала на заводі 
намотувальницею, а нині 
працює старшим інжене
ром бюро раціоналізатор
ства і винахідництва.
А Сергій Погорілий 

прийшов на підприємство 
після технікуму коректу
вальником ванн. Та не заси
дівся на цій посаді — в 
душі .юнака горів вогник 
творчого пошуку, не дана-

1961 році школи, мене, як 
і багатьох інших, звабило 
місто. Влаштувався я там 
добре, професію токаря 
здобув. Заробіток 
непоганий, та псе не 
призвичаїтись. Вабило 
лс, так хотілося іноді 
зім'яти в руці стужавілий 
колосок пшениці. Повірте 
мені, це не високі слова...

І Миколі Никифоровичу 
вірять. Бо він працею до
вів свою любов до профе
сії. І тепер, коли роз'яс
нює, приміром, як рі
шення липневого (1978 р.) 
Пленуму ЦІ\ КПРС впли
нуть на дальший розвиток 
колгоспного виробництва 
безпосередньо В ЛіІПІІЯЖ- 
ці. його слухають уважно, 
з цікавістю. Бо для одно
сельців він людина авто 
ритстпа, людина діла, лю 
Літа синівської відданості 
справі, якій служить.

Отакий, справді комсо 
мольський підхід до спра 
ви і дозволяє молоді Лііп- 
ігяжки повсякчас бути в 
авангарді. Того дня вогник 
перетворився у серйозну, 
ділову і цікаву розмову 
про дальший розвнюк 
колгоспного виробництва 
на селі, про виняткову 
роль у цьому книги Л. І. 
Брежнєва «Цілина», про 
місце і вклад кожного в 
боротьбу за врожай на
ступного, ювілейного для 
комсомолу України року.

І вели цю розмову мо
лоді господарі землі.

М. УСПАЛЕНКО, 
Ю. ДМИТРЕНКО, 

спецкори «Молодо
го комунара».

25 лястоплдл 1978 рожу

15 квітня 1979 року Олександрійському електроме- 
ханічному заводові виповниться 25 років. Серед хіПі». 
кох тисяч робітників, що випускають 86 процентів ви
робів зі Знаком якості, — понад півтори тисячі чо
ловік комсомольців і молоді. Наша розповідь — про 
кількох із тих, хто продовжує славні трудові традиції 
перших токарів, слюсарів, монтажників та людей ін
ших професій електромеханічного.
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ло спокою бажання щось 
удосконалити, довершити. 
Не міг миритися зі старим 
і віджитим шукав сучас
них форм удосконалення 
виробництва.

На заводі ініціативні 
хлопці довго в тіні не за- 
тримугоіься—комітет ком- 
сомолу не дає їм працюва
ти впівсили. Але водночас 
особливу увагу звертають 
на те, щоб молодий фахі
вець мав роботу до душі, 
бо тільки за такої умови 
людина сповна віддається 
справі, живе всю і здатна 
на творчість. Отож приди
вилися й до Сергія. Одне 
виробниче доручення, 
ше, вже складніше 
справляється хлопець, 
й час бере. Згодом 
значили його 
нормувальником 
друкарських

ІИ-

де 
при- 

технологом- 
цсху 

І пе-

вдовзі Сері ій зарекоменду
вав себе справедливою і 
принциповою людиною, тя
мущим спеціалістом. Ком
сомольці цеху обрали його 
своїм ватажком.

Чи не так починав май
же 25 років тому, а рік на
родження електромеханіч
ного, технік по ремонту 
обладнання Борис Григо
рович Баран — нині на
чальник відділу праці і 
зарплати? Чи не тим же 
шляхом напруженої, твор
чої праці і постійного са
мовдосконалення йшов мо
лодий Альоша Клеван, щоб 
через роки стати всіма ша
нованим Олексієм Федоро
вичем, начальником най 
більшого, складального 
цеху?
А Перш ніж стати ви

сококласним і ока рем-ін
струмент альппком, Віктор 
Стадішчсньо подолав свій 
нелегкий рубіж, що зве
ться розчаруванням у 
браній професії, той 
біж, який доводиться 
лати мало не кожному 
пачкові, особливо 
18-річному віці

Не клеїлась ' робота — 
хоч плач, хоч <;кач. То бра
ку наробить, то дефіцит
ний різець зламає. Вже й 
майстер гнівається, колп- 
пе-колп та й погляне ско
са: де ти, мовляв, узявся, 
отакий недотепа, одні 
збитки від тебе...

Никав хлопець по цеху, 
наче гість, ніяк не міг від
чути себе членом колекти
ву — не доріс. А якогь, 
одержавши зарплату, по
клав перед матір’ю на стіл 
60 карбованців і. не дивля
чись па неї, сказав по
хмуро:

— Більше на завод не 
піду. Досить з мене. Сором 
за таку платню. Знайду 
роботу в іншому місці.

вн-
РУ-
до-
ІЇО-

в 17—

І хотів було вийти з кім
нати, та мати тихо, але 
твердо мовила:

— Стривай, енну. Дщ сі- і 
дай, поговоримо.

Сіла поруч, заглянула у 
вічі юнакові, помовчала 
якусь хвильку, а тоді зір. 
ву тихо:

— Думаєш, в іншому 
місці відразу зірки з неба 
зніматимеш? І на п'ятому, 
і на десятому не станеш 
справжнім майстром, поки 
не полюбиш своєї професії 
і не набудеш трудових на
виків. Тож краще на одно 
му місці працювати над 
собою, бо літунів, сину, у 
нас не люблять. То люди 
байдужі, не мають вони 
гордості за своє підпри 
ємство і ніде місця собі не 
нагрівають. Дуже мені не . 
хочеться, щоб і ти став ..ч 
ким. Я все життя на одно 
му підприємстві, дороге . 
воно для мене, і люди рід 
пі, і я їм не чужа. І батько 
паш до пенсії на шахті до- і 
працює...

Наступного ранку’ хлоп
ця паче підмінили. По ха

' підійшов до 
настроїв, довго 
різець, усміх- 

підморгиув сусі-

з яіісько му 
верстата, 
центрував 
мувіпйсь. і.........................
доні, хоч видимої причини 
на веселощі наче Й не 
було.

То був перший день без 
браку. А тоді все рідше й 
рідше у магістра появляли
ся підстави бути невдово- . 
л'еним Віктором Стадни- 
ченко.м.

Час летить швидко. Над
то ж тоді, коли кожен день 
заповнений улюбленою , 
справою, постійним пошу
ком, коли вранці поєні- | 
шаєш на зміну, а в голові Я 
повно задумів.

Па двадцять шостому 
році життя вже можна чо
гось досягти. В комітеті 
комсомолу зважили, що 
Віктор досяг неабиякої 
майстерності, тому на рес
публіканському конкурсі 
на звання «Кращий по ! 
професії» серед молодих 
токарів він захищав честь 
заводу. Товариші з інстру
ментального майже не 
сумнівалися, що Стадші- 
ченко займе одне з призо
вих місць (торік їхній Са- 
ша Фоменко перше зайняв. 
1 в цьому немає нічого див
ного. адже в їхній роботі 
потрібна надзвичайна точ
ність — 86 процентів про
дукції завод випускає з 
державним Знаком якості).

А Віктор перевершив 
сподіваний і теж став аб
солютним переможцем. 
Звичайно, він думав про 
конкурс раніше, готувався 
до змагання. Та коли ді
став завдання, зайві дум
ки самі десь поділися. Бу
ла звична, щоденна робо
та — верстат, заготовка, 
креслення, різці. І були 
його молоді, вмілі, вправні 
руки. Якби й не хотів пе
ремогти. все одно гірше, 
ніж звик, працювати не 
зміг би.

Тоді він почував себе 
спокійним. То було звично. 
Значне більше хвилював
ся, колії на обласному уро
чистому засіданні, приски- 
ченому 60-річчю ВЛКСМ, 
він виносив прапор облас
ної комсомольської орта 
віза ції...

Може, так починав у рік 
народження заводу Петро 
Антонович Сікун? Тоді він 
був молодим слюсарем- 
монтажником. А нині — 
один з найдосаідченіших, 
ветеран заводу. У квітні 
наступного року мине 25 
літ, як поєднав він свою 
долю з електромеханіч
ним...

Традиції традиції... їх 
багато в колективі заводу, 
ЯКИЙ ще не вийшов з ком
сомольського віку. Та най
вища, пайшановпіша тут— 
працювати на совість, бе
регти свою трудівничу 
честь. І тому з місяця в мі
сяць, з року в рік електро
механічний успішно вико
нує виробничі плани, а 
якість продукції стала ві
зитною карткою підпри
ємства.

М. БОРОВИЧЕНКО. 
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».



25 листопада 1575 року — »Модго/сиг# жожунлр«’ — З стор.

ТЕАТР

Прем єру музичної ко
медії «Моя чарівна леді» 
можна сміливо назвати 
молодіжною. Адже біль
шість виконавців ролей — 
молоді артисти театру, і 
серед глядачів теж пере
важала молодь. Зустріччю 
залишилися задоволені і 
артисти, і глядачі, по за
кінченню вистави довго 
не змозкали оплески в за
лі, і не стихав збуджений 
гамір за кулісами. Сло
вом, прем’єра вдалася...

До теми «гидкого каче
няти», його чарівного пе
ретворення у красеня- 
лебедя драматурги звер
талися не раз. Цей же сю
жет використав і Бернард 
Шоу з п’єсі «Пігмаліон», 
що послужила основою 
для лібретто А. Лернера 
«Моя чарівна леді».

Дивовижне перетворен
ня безграмотної до вуль
гарності, обірваної і зне
доленої квітникарки Елі- 
зи (артистка 8. Дронова) 
в чарівну леді Дулітл — 
такий сюжетний хід образ 
автор музичної комедії 
для викриття буржуазно
го способу життя.

Саме показ моральної 
убогості, душевної пусто
ти, прихотей, що межують 
з безглуздістю (згадаймо 
американського мільйоне
ра, що звеличив до рангу 
великого мораліста сміття
ра Альфреда Дулітла ли
ше тому, що того жарто
ма порекомендував йому 
професор Генрі Хіггінс) і 
є головною темою ліб
ретто.

Парі, яке заключають на 
початку вистави професор 
Генрі Хіггінс (артист В. І. 
Зіноватний) та полковник 
Піккерінг (артист 3. С. Ба
бич) здається мало б на
віть спортивний характер 

Більше трьох ромів у 
другій Світловодсьній Де' 
слгирічці діє клуб атеїстів, 

І яким очолює вчителька хі
мії Любов Федорівна Бо- 
дюл. Юні атеїсти часто 
влаштовують у школі ці
каві вечори, мета яких на
очно показати учням силу 
передової науки, розкрити 

исправжні причини явищ. 
Що раніше вважалися над-

аби не йшлося з ньому 
про долю людини. Праг
нення заради власного 
престижу будь-що вигра
ти суперечку і зробити за 
шість місяців навчання 
королеву з «цієї дикарки» 
часто робить професора 
Генрі Хіггінса, жорстоким. 
Через його наполегли
вість проступає егоїстичне 
прагнення довести своє 
«я», і тут зін, як справж
ній син свого буржуазно
го суспільства, не зважає 
ні на що. Артисту В. І. Зі- 
нозатному, на мій погляд,

ІЛЮЗІЇ —
ЧАРІВНОЇ 
ЛЕДІ
(НОВА ПРЕМ'ЄРА КРОПИВНИЧАН)

вдалося досить чітко пе
редати складну гаму по
чуттів,/ різногранність ха
рактеру професора. Зав
дання ускладнювалося й 
тим, що досить серйозні 
думки доводилось пере
ломлювати через призму 
музичної комедії і при 
цьому не втратити гостро
ти самого конфлікту Хіг- 
гінса-людичи і Хіггінса- 
аристократа.

Образ полковника Пік- 
керінга де в чому проти
ставлений Хіггінсу. М'я
кий характер, схильність 
до авантюризму, полков
ницькі замашки саме в 
тих життєвих ситуаціях, 
коли Піккерінг розгуб
люється, все це робить 
образ хоч суперечливим, 
але привабливим.

Грати таку роль не лег
ко, необхідно було від
найти золоту середину, не 
збитись на комікс, змуси

У школі радянського 
активу, що працює при 
Кіровоградському місько
му виконавчому комітеті 
Ради народних депутатів, 
двадцять третього листо
пада відбулося чергове 
заняття.

І Ірацівиики радянських 
а д м і я істра ти їй н їх органів

БАЖАНІ ГОСТІ 
природними і породжува
ли забобонні страхи.

Члени клубу відвідують 
також інші школи, бува
ють на підприємствах міс
та. Так недавно еони по
бували на заводі «Плас
тин». Тамара Розка, член 
нлубу атеїстів, розповіла 

ти глядача не лише смія
тися над вчинками пол
ковника, а й розміркову
вати над ними. В. С. Баби
чу це вдалося.

Колоритно створені по
статі професора Хіггінса, 
полковника Піккерінга 
дозволили Валентині Дро- 
нозій, виконавиці голов
ної ролі, проявити сваю 
майстерність і ще раз по
радувати кіроаоградців 
гарною грою. Дівчина з 
Лондонського дна, єди
ною гордістю якої було 
те, що зона «шесна дів

чина »,зовсім не така вже 
й нерозумна, як здається 
спочатку. Пригадуєте, як 
вдало зіграна Валенти
ною Дронозою німа сце
на на квартирі у професо
ра Хіггінса, коли вони по
вернулися з балу? Саме 
тут глядач раптом відчу
ває, що оця весела істо
рія — перетворення гид
кого каченяти в прекрас
ного лебедя — досить 
серйозна за своїм внут
рішнім змістом. І якщо 
професор та полковник 
торжествують, радіють з 
успіху свого експеримен
ту, то Ліза в котрий раз 
серйозно задумується над 
своєю долею, і від цих ду
мок на серці у неї не стає 
світліше. Вона не бачить 
виходу з становища. Тут, 
у «вищому світі», вона чу
жа,! там, неподалік Темзи, 
її теж не приймуть за 
свою. «Я продавала кві

міста вивчали питання об
ліку і розподілу житла.

З доповіддю виступив 
завідуючий відділом облі
ку і розподілу житла Кі
ровоградського міськви
конкому Д. Г. Мозуль. До
повідач зупинився па пи
таннях застосування по- 
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ЗАВОДЧАН 
присутнім про виникнення 
найбільш поширених «хво
роб» релігій, про атеїстич
ний рух у соціалістичних і 
капіталістичних країнах. 
Сергій Огір, Вадим Бойко 
та інші старшокласники 
підготували і продемон
стрували цікаві досліди. 

ти», — з болем говорить 
Ліза професору, — але я 
не продавала себе. А те
пер ви зробили з мене 
леді і мені залишається 
продавати себе».

Оцей кульмінаційний 
момент духовного про
зріння Лізи Дулітл і вима
гав від артистки найбіль
ших творчих зусиль. Ак
центувати увагу саме на 
внутрішньому конфлікті 
образу квітникарки, пов'я
зати його з конфліктом 
добра і зла, багатства і 
бідності, переломити че
рез призму буржуазних, 
вовчих законів—таке зав
дання стояло перед мо
лодою актрисою. І вона 
його виконала на досить 
високому професійному 
рівні.

У спектаклі було зайня
то багато акторів. На мій 
погляд, варто відзначити 
колоритно створені обра
зи Альфреда Дулітла, 
сміттяра, котрий раптом 
при досить комічних об
ставинах розбагатів. На
родний артист УРСР Г. Г. 
Семенов створив образ 
людини з типово буржу
азним мисленням, для 
котрої понад усе свої 
власницькі інтереси,а єди
ний бог — це гроші. За
ради них він ладен по
жертвувати навіть влас
ного дитиною.

Здало зіграно ролі дру
зів Альфреда Дулітла — 
Гаррі (Б. І. Ткаченко) та 
Джеммі (В. Г. Смичок). Як 
завжди на високому про
фесійному різні робота 
заслужених артистів рес
публіки Л. П. Тімош (мати м 
Хіггінса), Н. С. Ігнатьєаоі 
(економка), С. А. Марги- 
нової (місс Айнсфорд- 
Хілл). Добре продумані 
масозі сцени.

Слозом, кірозоградці 
мають змогу переглянути 
ще одну цікаву роботу 
колективу, який очолює 
заслужений діяч мистецтв 
УРСР М. В. Гіляровський.

М. ДУМИЧ.

ложепня про квартирний 
облік, надання та розподі
лу житла в УРСР, харак
терних недоліках в роботі 
місцевих радянських адмі
ністративних органів, роз
повів про дальші перспек
тиви житлового будів
ництва в міі (і Кіровограді.
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Юні атеїсти докладно 
відповіли на всі запитання 
зазодчан, науково обгрун
тували сказане, познано- 
мили робітників з черго
вим номером шнільної 
стінніани «Атеїст».

А. ВЕНЦКОВСЬКИИ, 
учень 8 «А» класу се
редньої школи № 2.

Цікаву нову програму підготував самодіяльний на
родний ансамбль пісні і танцю «Весна» Кіровоград
ського міського Палацу культури імені Компанійцп.

На фото: виступає «Весна». Диригує кандидат 
педагогічних наук Борис ПРИТУЛА.

Фото 3. ГРИБА.

Служба: 
дні і ночі СПРАВУ

ПРИПИНЕНО
Осінь на Південному Бу

зі неповторна своєю кра
сою. Ваблять до себе на
півдрімотні мальовничі 
береги, віддалені казкові 
плеса...

Хоча ошатна двоповер
хова споруда Гайзорон- 
ського районного відділу 
внутрішніх справ розта
шована майже на березі 
ріки, тз Галині Михайлівні 
Животоаській милуватися 
природою практично ні
коли. Полонили старшою 
слідчого невідкладні служ
бові справи.

Потерпілі. Свідки. Обви
нувачені. Стають вони ни
ми внаслідок незвичайних 
життєвих ситуацій, кон
фліктів. Терпляче доводи
ться вислухувати коленого 
з викликаних, заспокоюва
ти, тактовно повертати 
розбурхані перепади ду
мок у русло істини.

Ще на початку своєї ро
боти Галина Михайлівна 
запам'ятала кілька важли
вих порад старших колег. 
Вони підказували їй, що 
слідчий повинен мати ши
рокі, різносторонні знан
ня, багату практику, воло
діти власними емоціями.

«Повага до особи, охо
рона прав і свободи гро
мадян,—проголошує Кон
ституція СРСР, — обов’я
зок усіх державних орга
нів, громадських організа
цій і офіційних осіб». Ос
кільки слідчий — особа 
офіційна, тобто наділена 
спеціальними повноважен- 

• нями держави, ця стаття 
Конституції повністю сто
сується й діяльності Г. М. 
Животовської. З якимось 
природним теплом і щи
рістю ставиться молода 
жінка до людей, тонко 
вникає з їхні справи, ро
бить усе належне, щоб 
безпомилково визначити 
вагу їхньої вини перед 
державою, колективі, 
перед своїми товаришами 
та близькими.

Одного разу Галині Ми
хайлівні довелося розгля
дати справу про крадіжку 
баяна в сільському клубі. 
Необхідні матеріали, сум
лінно зібрані дільничним 
міліції, лежали перед нею 
на столі. Баян знайшли 
під час обшуку у того, хто 
його вкрав. Зоставалося 
лише підписати справу і 
передати її на засідання' 
народного суду.

Та Животозська не звик
ла йти по лінії найменшо» 

події по

З'ясува- 
взагалі 

припинити цю

клубу 
молодії 
замкну- 

заві-

го опору. Розуміла, що за 
паперами стоїть людина, 
щастя її сім’ї. Тому ще 
раз перегорнула сторінки 
справи і помітила, що в 
ній не вистачає головно
го — за яких обставин і 
як саме вчинено крадіжку. 
Довелося відкласти папку 
і їхати на місце 
додаткові дані.

І не даремно, 
лися деталі, які 
змусили 
справу.

Насправді трапилось та 
ке. Ввечері до Могильнен 
ського сільського 
зібралося багато 
А він виявився 
тим — не прийшов 
дуючий. Стали міркувати, 
як розвіяти нудьгу. Один 
із юнаків ь допомогою 
дружків заліз через вікно 
в приміщення і витяг звід
ти баян. Почалися танці. 
Безтурботний баяніст >а< 
і пішов вулицею, награю
чи мелодії в оточенні дів
чат і хлопців. Захопив
шись власними справами, 
він не встиг вчасно повер
нути музичний інстру
мент...

Галина Михайлівна вирі
шила, що притягати до 
карної відповідальності 
юнака за його необдума
ний вчинок не варто, а слід 
обговорити його з гро
мадськістю села. Збагнув 
хлопець свою вину і вод
ночас лишився вдячним 
слідчому. Бо вона зуміла 
захистити його честь.

У важкому двобої доб
ра і зла не одну людську 
заплутану долю вивела на 
правильний шлях Галина 
Михайлівна, Перемоги ці 
— нервова напруга, затра
та великих душевних сил, 
часу. І що головне — у 
відділі внутрішніх справ 
ніхто ніколи не чув од цієї 
тендітної жінки нарікань 
на втому, завантаженість 
по службі чи домашній 
клопіт. Чоловіки навіть ди
вуються — до береться у 
неї стільки витримки, сили 
волі!

Галина Михайлівна пояс
нює це одним: приваблює 
її, офіцера міліції, кому
ністку, романтична профе
сія слідчого. А справжній 
слідчий у роботі часто за
буває про себе заради 
щастя інших.

Д. ТАНСЬКНЙ, 
працівник обласного 
управління внутрішніх 
справ,
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У КРАЇНІ ПІОНЕРИ«КОЛОС» 
пошився 
З МИЙ...

— Володимире Матвійовичу, з чого по
чинався ваш ансамбль?

— З любові до народного танцю. Са
ме вона здружила шість молодих чер- 
вонозсрівців на перших репетиціях '(Ко
лоса». Ці шестеро започаткували наш 
танцювальний колектив, який за кілька 
місяців виріс до 45 самодіяльних танцю
ристів. Попервах доводилось репетиру
вати ледве не щодня. Результати були 
відрадними. Уже через півроку ми да
вали концерти у двох відділеннях.

— Чим визначався ваш репертуар?
— Народним танцем. Він — серцевина 

нашої концертної програми. Сьогодні 
не можна уявити «Колос» без російсько
го танцю «Калинка», угорського «Чар- 
дайіа», молдавського «Сирба». Щоправ
да, в нашому репертуарі є і хореогра
фічні композиції за мотивами творів 
М. Гоголя «Сорочинська ярмарка», за 
однойменною поемою Т. Шезченка «То
поля», фольклорна композиція «Гомін з 
полонини». Великим успіхом у глядачів 
користуються чоловічий жартівливий та
нець «Повзунець» та популярний укра
їнський «Гопак».

Чим пас цікавить хореографічна ком
позиція?

— Необмеженими творчими можли
востями. Саме в них, як у своєрідному 
свічаді, відбивається сюжет, фантазія, 
акторська гра, майстерність. І тут мені

Сьогодні виповнюється десять років самодіяльному 
народному ансамблю танцю «Колос» Палацу культу
ри імені Жовтня заводу «Червона зірка». Наш корес
пондент зустрівся із художнім керівником ансамблю 
В. М. Слободенюком і взяв у нього інтерв’ю.

хотілось би назвати наші роботи, при
свячені пам’ятним датам і подіям; ком
позиції на честь сторіччя «Червоної зір
ки» — «Ми — чєрвонозорівці», до 
60-річчя Великого Жовтня — «Нам—60!» 
Над ними ми всі працювали з великим- 
захопленням і святьови/»\ піднесенням.

Якими кілог.іеірами можна виміряти 
ваші гастрольні подорожі?

— Кілометрами щирої дружби і бра
терства. їх ми відчували на гастролях у 
Чехословаччині і Польщі, б Одесі, Се
вастополі та інших* містах нашої Бать
ківщини.

Десять ронів для молодіжного танцю
вального ансамблю — це вже строк. І есе 
ж, цікаво, чи танцюють у «Колесі» вете
рани?

— Так. З перших репетицій і до сьо
годнішнього дня в ансамблі активно бе
руть участь чєрвонозорівці Леонід Яцун 
(коЕальсько-пресовий цех), Наталя Шпак 
(цех верстатобудування), Ніна Горбуз 
(заводська поліклініка).

— Плани вашого ансамблю на май
бутнє?

— Першочергове — це підготовка до 
свята 325-річчя возз’єднання України з 
Росією. Отож, до репертуару включимо 
тематичні роботи, присвячені цій зна
менній події. Про неї ми хочемо розпо
вісти мозою чудового і древнього мис
тецтва — танцем. Це нелегко. Адже 
«мова» наша повинна бути виразною, 
прекрасною і правдивою.

ТРИВОГА В ГОРАХ
На урочистих зборах 

туркменських комсо
мольців, присвячених 
60-річ по ВЛКСМ, сц
ени ПО.1КОЗНІ1К вручив 
піонерові Валерію Гон
чарову почесний знак 
«Відмінник прикордон
них військ» 11 ступеня.

...Семикласник одно
го із селіни па півдні 
нашої країни мчав до 
прикордонників, щоб 
передати їм: «Недале
ко від кордону поміче
но підозрілого незна
йомця з рюкзаком за 
плечима». Шалено ви
стукувало серце: встиг
нути, добігти... Ііс 
близький шлях гірськи
ми схилами Валерій 
пробіг па одному ди
ханні.

— Там порушник, — 
повідомив школяр.

Прикордонники під
нялися по тривозі. По
рушник не пройшов. У 
селищі, де живе Вале
рій. майже кожний 
другий — член гуртка 
юних друзів прикор
донників.

А. ДЗІОБЛО, 
кореспондент ТАРС. 

Кушка,
Туркменська РСР.

МІНІАТЮРНИЙ
ФОТОАПАРАТ

«КИЇВ-ЗО»
ВІН ПРИЗНАЧЕННЯ 

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛІВ 
ЗЙОМКИ ПА ШІСТНАД
ЦЯТИМ ІЛІМЕ Т Р о в у 

ЧОРНО-БІЛУ НЕПЕРФО- 
РОВАНУ ПЛІВКУ. «КИ- 
ІВ-30» ОСНАЩЕНИЙ 
ЖОРСТКОСТРОЄ в н м 
ОБ’ЄКТИВОМ З ФОКУС
НОЮ ВІДДАЛЛЮ 23 МІ
ЛІМЕТРИ І ВІДНОС
НИМ ОТВОРОМ 1:3,5ММ. 
ШТОРКОВИЙ МЕТАЛЕ
ВИЙ ЗАТВ1Р МАЄ ВИ

ТРИМКУ 1/30, 1/60, 1/200 
СЕК.

Передбачена установка 
експозиції і за символами 
погоди. Конструкція фо
тоапарата дозволяє ко
ристуватись імпульсною 
лампою - спалахом при 
будь-якій установленій ви
тримці.

Ціна фотоапарата «Київ- 
30» — 30 карбованців.

1ІРКО «РАССВЕТ» 
ТЕЛ Е ПРЕСТО РГ- 

РЕКЛАМА.

ОПЕРАЦІЯ
нЗАТИЧКА“

Власті США проводять 
нову великомасштабну 
операцію по боротьбі з 
наркоманією, зрослі мас
штаби якої викликають у 
них непідробну тривогу. 
Ця операція, що дістала 
назву «Затичка», спрямо
вана на те, щоб обмежити 
поширення і споживання 
населенням країни дур
манного зілля. Навіть за 
офіційними даними, нині 
від 20 до 40 мільйонів 
американців регулярно 
вживають наркотики, го
ловним чином кокаїн і ма- 
ріхуану. Торгівля ними 
вже давно стала прибут
ковим бізнесом і прино
сить багатомільйонні, як
що не мільярдні прибутки.

Нову «війну» з наркоти
ками задумано грандіоз
но. На її проведення ви
діляється близько одного 
мільярда доларів на рік. 
Буде значно посилено 
частини берегової охоро
ни США, які займаються 
«виловом» контрабандис
тів. їм, як і митній службі 
та багатьом іншим відом
ствам, наказано поставити 
непереборну перешкоду 
на шляху наркотиків, що 
ввозяться головним чи
ном з Південної Америки. 
Вперше участь у кампанії 
бере Пентагон, для якого 
наркоманія у збройних 
силах стала справжнім ли
хом. Спеціальним загонам 
федеральних властей при
дається незліченна армія 
сищиків, агентів по бо
ротьбі з наркотиками, 
особливі підрозділи по
ліції.

Одначе, незважаючи на 
еєличєзні затрати матері
альних і людських ресур
сів, перебіг операції «За
тичка» викликає у Вашінг- 
тоні неприхогане розча
рування і песимізм. Нар
котики, як і оаніше, у ве
личезних кількостях по
трапляють на вулиці аме
риканських міст, обертаю
чись трагедією мільйонів 
жителів країни.

Як установив журнал 
«Перейди, це викликане 
аж ніяк не тим, що бере
говій охороні вдасться 
перехопити лише 2 з кож
них 10 суден, які доставля
ють смертоносний вантаж 
до берегів Південної Аме
рики, а тим, що подібно 
до попередніх, нова «вій
на з наркотиками» веде
ться в осносно/лу на папе
рі. Постачальники нарко
тиків, як і раніше, легко 
відкупляються від своїх 
переслідувачів, а багато 
хто з тих, кому доручено 
очолювати операцію, самі 
є «надійними клієнтами» 
торговців зіллям. Співро
бітника Білого дому, кон
гресу, Пентагону та інших 
урядових установ, котрі 
беруть участь у цій про

грамі, що дорого коштує, 
пише «Перейди, самі спо
живають наркотики.

Недавній гучний скандал 
з найближчим радником 
президента США П. Бор- 
ном, який з ганьбою пі
шов у відставку, — харак
терний приклад. «Планую
чі» федеральні акції по 
боротьбі з наркоманією, 
Борн був «справедливі
шим наркоманом». Багато 
федеральних чиновників 
вважають, що споживання 
наркотиків — їхня приват
на справа, яка не повинна 
хвилювати ні уряд, ні 
його агентів, свідчить 
журнал.

На думку журналу «Пе- 
рейд», черговий наступ на 
наркоманію не приведе 
до істотних результатів. 
Прогноз тим більше спра
ведливий, що організато
ри операції навіть не на
магаються вихрити при
чини того соціального 
зла, яке примушує амери
канців ІТИ В СЕІТ ілюзій від 
дійсності з її нещадною 
битвою за виживання.

В. ГАН, 
кореспондент ТАРС.

Вашіпгтоп.

КІНОПРОЕКТОР
«РУСЬ»

призначений для демонстрування любительських, 
навчальних, науково-популярних і спортивних фільмів.

Кінопроектор «Русь» — простий з користуванні, 
компактний і надійний в роботі!

ПОНЕДІЛОК.
27 ЛИСТОПАДА

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Чяс». 8.35 — Гімнасти
ка. 8.55 — Мультфільми 
(Про ведмедика, якого не 
«сиали». -Рекс — пожеж
ний», «Крихітка Єнот». 
9.25 — Фільм - Про що не 
дізнаються трибуни». 10.40
— «Очевидне — неймовір
не». 14.30 — «Сільські буд
ні». Кінопрограма: «Ми ро
ду хліборобського». <На 
міжгосподарській основі». 
«Будується поле». «Чабав- 
сьиа доля». 15.30—* Ное.фт 
Я Смелякова». 16.00 —
«Рідна природа». 16.20 — 
«Знай і умій». Для юних 
техніків. 17.05 — Концерт 
учасників художньої са-

модіяльності Палацу куль
тури нафтовиків м. Тюме
ні. 17.30 — «Від 14 по 18». 
13.00 — Новини. 18.15 — 
«Хочу все знаті"*. Кіножур
нал. 18 25 — «Рік третій — 
рік ’.’пашічй*. 19 10 — Ба
лет П. Чайковського « Спля
ча красмия». (21.00 —
«Час»). 22.20 — Чемпіонат 
Сі’СР з баскетболу. Жінки. 
«Спартак» (Московська об 
ласть» — «ТТТ» (Рига). По 
закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА 10.00
— К. т. Новини. 10.10 — 
«Доброго вам здоров’я». 
10.40—«Шкільний сипаї;». 
10-й клас. Фізика. 12.10 — 
Для дітей. 'Срібний дзвіно
чок». 16.40 — К. т. Кон
церт з творів українських 
радянських композиторів. 
17.40 —«Телепост на удар
ній будові». Спорудження 
Південно-Української атом
ної електростанції. 18.00-- 
«Ліобителям балету». 18.30
— «Палітра». (Художник 
Т. Карась). 19.00 — К. т. 
Інформаційна програма 
«Актуальна камера». 19 30
— Коннерт інструменталь
ної музики. 20.00 — К. т.

«Патонівський почерк». 
Теленарис. 20.50 — «На 
добраніч, діти!» 21.00 — 
«•Час». 21.30 — Тележурнал 
«Старт». 22.15 — К. т. «Кі- 
помолаїка». По закінчен
ні — к. т. Новини.

ВІВТОРОК.
28 ЛИСТОПАДА

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.35 — Гімнасти
ка 8.55 — Мультфільми. 
9.10 — Балет И. Чаіп:ов- 
ськлго «Спляча красуня». 
14 30 _ Док. Фільми. 15.35
— О. Тактакіпівілі. Кон
церт пля скрипни з оркест
ром. 16.10 — «Обпаз кому
ніста в рялянськїй літера- 
тері». 17.00 — «Наш сад». 
17.30 — «Читаючи віопіі...» 
18.00 — Новини. 18.15 — 
Док. телсФ’льм «Щодуху». 
1Я. 35 — «Полі.она пошта 
«Подвигу». 19.05 — Теніс. 
Турнір за участю пайсиль- 
Н’ТТІ’ІХ «гопіснстів СВІТУ 
19.50 — Телефільм «Стра
тегія риску». 1 серія. 21.00

— «Час». 21.40 — «Обніл- 
чя друзів». 22.25 — «Осін
ні мелодії». Естрадний кон
церт. По закінченні — но
вини.

ДрмгА ПРОГРАМА. 16.10
— <• Любителям хорового 
співу». 16.55 — К. т. До 
200 пі'ічл а дня народжен
ня К. Квітки-Основ’янснка. 
«•Наші прем’єри». Док. 
Фільм «Гри-орИї Квітка; 
Основ’яненко». «Чародій 
українського слова». Літе
ратурна передача. 18.00 — 
Для школярів. «Сонячне 
коло». 18.30 —. Хореогра
фічні мініатюри. 18.40 — 
«Шахтарські горизонти ». 
Будівництво шахти 6/42 в 
Західному Донбасі. 19.00 — 
К. т. Інформаційна програ
ма «Актуальна камера». 
19.30 — К. т «•Новини кі
ноекрана». 20.45 — К. т 
«На побраійч. піти!». 21.00
— «Час». 21 40 — К. т. 
Г. Квітка - Основ'яненко. 
«Сватання на Гончаоївці». 
В перерві — к. т. Новини.

Редактор М. УСПДЛЕНКО.
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КІНОПРОЕКТОР «РУСЬ» ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ 
ДЕМОНСТРУВАННЯ ЧОРНО-БІЛИХ 1 КОЛЬОРО
ВИХ КІНОФІЛЬМІВ ЯК НА ЗВИЧАЙНІЙ 8-МІЛІ- 
МЕТРОВ1Й ПЛІВЦІ. ТАК І НА ПЛІВЦІ З ПЕРФО
РАЦІЄЮ «СУПЕР-8» КІНОПРОЕКТОР «РУСЬ» 
МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ З ЗВУКОВИМ СУПРОВО
ДОМ ЗА ДОПОМОГОЮ МАГНІТОФОНА І ЕЛЕК
ТРИЧНОГО СИНХРОНІЗАТОРА СЕЛ 1 БЕЗ ЗВУ
КОВОГО СУПРОВОДУ.

Проекційно-осЕІтлювальна система кінопроектора 
утворює великий світовий потік, досягає при цьому 
рЇЕномірного освітлення екрана, а також чіткого і 
стійкого зображення.

Конструкція кінопроектора передбачає плавне ое- 
гулювання швидкості проекції, можливість переклю
чення механізму транспортування плівки на зворот
ний хід і покадрову проекцію фільме.

Ціна кінопроектора «Русь» — 140 карбованців.
Купйтр його можна в магазинах кічофототоварів.

ЦРКО «РАССВЕТ» ТЕЛЕПРЕСТОРГРЕКЛАМА.
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