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ПРИСТРАСНИМ СЛОВОМ
Маша країна впевнене 

виходить на завершальний 
рубіж п’ятирічки. Вагому 
частку у зростання еконо
міки країни, добробуту 
народу вносить наша мо
лодь, яка не тільки добре 
трудиться, а й за допомо
гою пропагандистів 
леглнво оволодіває 
систсько-лсшнською 
логією. Почесні І ВІДІІОВІ- . 
дальні завдання стоять пе
ред ідейними наставника
ми ваших юнаків і дівчат. 
Вони покликані нести в 
маси пристрасне слово 
вартії, сприяти глибокому 
розумінню молодими 
хачами ї" 
зовнішньої політики, 
спсктив суспільного 
витку.

Як свою кровну справу 
сприйняли пропагандисти 
області положення 
новії НК ХПРС 
дальше поліпшення 
логічної, пблітико-внхов- 
пої роботи». У її СВІТЛІ ви
могливо і діловито про
йшла підготовка до ново
го навчального року в 
системі комсомольської 
політосвіти і економічного 
навчання. Чудовий старт 
новому навчальному року 
-дав День пропагандиста, 
який віднині проводитиме
ться щороку 29 вересня. 
Відбулася зустріч з—про
пагандистами партійної та 
комсомольської політосві
ти та економічного на
вчання в обласному комі
теті партії. Проведено об
ласну науково-практичну 
конференцію організаторів 
і пропагандистів комсо
мольської політосвіти і 
економічного навчання мо
лодих трудівників «Про
пагандист і агітатор — 
п'ятирічці ефективності і

папо- 
марк- 
ідсо-

слу-
її внутрішньої і 

---- ......... , пер- 
роз-

поста-
«Про 
ідсо-

якості!». Про удосконален
ня політичної освіти юна
ків і дівчат йшлося па зу
стрічі з пропагандистами 
за «круглим столом» пра
цівників редакції газети 
«Молодий комунар».

«Відомо, що па рівень, 
якість роботи всієї систе
ми політичної та економіч
ної освіти, — говорив па 
зустрічі членів і кандида
тів у члени Політбюро ЦК 
Компартії України з кра
щими пропагандистами 
республіки член Політбю
ро ЦК КПРС, перший сек
ретар Ц1< Компартії Ук
раїни В. В. Щербйцькпй,— 
впливають численні фак
тори. Але найважливішу 
роль, безумовно, відіграє 
пропагандист. Саме 
пропагандиста, від 
відповідальності, 
ки і майстерності, зале
жить рівень навчання, ін
терес до нього слухачів, їх 
захопленість, їх бажання 
глибоко осягати марксист
сько-ленінську науку, яка 
по своїй самій суті є твор- 
-чоіо, революційною, такою, 
що не терпить застою дум
ки, косності й консерва
тизму».

Чітка організація полі
тичного навчання і еконо
мічної освіти молодих тру
дівників — запорука но
вих успіхів нашої, економі
ки, створення атмосфери 
ентузіазму, творчості юних, 
дальшого розвитку соціа
лістичного змагання. По
над 2 тисячі слухачів гурт
ків комсомольської політ
освіт;! області виконали 
завдання чотирьох рейсів 
десятої п’ятирічки, близь
ко 10 тисяч_їх носять по
чесне звання ударників ко-

ВІД

ЙОГО 
підготов-

муністпчиої праці. Дві ти
сячі внесених раціоналіза
торських пропозицій з еко
номічним ефектом 300 ти
сяч карбованців — доро
бок молодих слухачів. 
Цього року в системі ком
сомольської політосвіти 
беруть участь понад 40 ти
сяч юнаків і дівчат, близь
ко 18 тисяч вивчають про
граму гуртків економічно
го навчання. В області діє 
понад 300 гуртків і теоре
тичних семінарів. Молодих 
слухачів навчають 
ідейних наставників.

В області широко 
горнувся рух " 
лист 
річці ефективності і 
ті!», ініціаторами 
стали пропагандисти 
ду «Червона ?ірка». Юна
ки і дівчата промислових 
підприємств, колгоспів та 
радгоспів області напру
жено трудяться над вико
нанням ------ : ---------------
десятої 
вагаться 
тшшості 
якості 
новими трудовими 
ми зустріти 110-У РІЧНИЦЮ 
з дня народження В. І. -Ле
ніна. В цьому чимала 
сл\та ідеологічних

Останнім часом 
змінився в області 
зміст комсомольської* 
літосвіти і економічного 
навчання. Посилилась ро
бота в цьому напрямку в 
Бобрпнсцькому, Новгород- 
ківському. Добровеличків- 
ському та інших районах. 
Активізували свою роботу 
методичні ради з питань 
комсомольської політосві
ти, питання, ідо розгля
даються на заняттях, ста
ли значно глибшими.

1300

роз- 
«Пропагап- 

і агітатор — п'ятп- 
якос- 
якого 
заво-

планів і завдань 
п’ятирічки, доби- 
підвпщення сфек- 

впробішцтва і 
роботи, прагнуть, 

успіха-

за- 
бійців. 
якісно 
увесь

но-

Нині комсомольські ор
ганізації за допомогою 
партійних комітетів про
довжують створення на
вчально- методичної бази. 
Відкрито кабінети комсо
мольської політичної осві
ти в ІІовгородківському, 
Добровсличківському, Др- 
лппському, інших районах.

Однак в організації ком
сомольського політнавчан- 
ня є і окремі недоліки 
Так, деякі пропагандисти: 
секретарі комітетів ком
сомолу, голови рад з пи
тань комсомольської по
літосвіти до нього часу не 
ознайомились з положен
ням про огляд руху «Про
пагандист і агітатор—п’я
тирічці ефективності і 
якості!». Завдання поля
гає в тому, щоб V ході 
огляду піднести бойови- 
тість комсомольських ор
ганізацій в ідейно-політич
ному, трудовому і мораль
ному вихованні молоді, 
активізувати роботу рад 
кабінетів комсомольської 
політосвіті! по паданню 
допомоги пропагандистам, 
спланувати роботу пропа
гандистів па основі осо
бистих творчих планів, на
дати допомогу слухачам у 
виконанні соціалістичних 
зобов’язань, зробити все 
необхідне, щоб слухачі 
комсомольських політгурт- 
ків викопали свої зобов'я
зання до 110-ї річниці з 
дня народження В І. Ле
ніна.

Важлива справа комсо
молу — турбота про ком
сомольських пропагандис
тів, які віддають свої си
ли, знання, досвід справі 
комуністичного виховання 
трудящих, формування \ 
них марксистсько-ленін
ського світогляду і актив
ної життєвої позиції, на
полегливо підвищують 
ефективність і якість 
вчаппя в усіх лапках.

I МОЛОДЬ, НА ШАХТИ ДОНБАСУ!

і и К Ш S і
у донецький стені

Іхлопець КОЛОДКИ
16 січня нинішнього року «Молодий комунар» рс.3 

повів про виробниче об'єднання «Свердловантрацит;- 
Ророшиловградської області. Про шахту «Ленінська», 
колектив якої готувався до зустрічі загону, створено
го із молодих кіровоградців.

З того часу, як на шахтарську землю Донбасу при
був комсомольсько-молодіжний загін з нашої облає 
ті, пройшло сім місяців. Як почувають себе хлопці на 
шахтах? Про це — роздуми нашого спеціального ко
респондента, який побував у виробничому об’єднанні 
«Свердловантрацит».

МИ—ГОСПОДАРІ
Терикони, копри... Пей

заж для Свердловського 
району, як, втім, і для 
всього Донбасу, характер
ний. Тут видобувають ан
трацит. Скільки? — Скіль
ки треба, — напівжартома, 
напівсерйозно відповіда
ють шахтарі. Йдуть труда
рі у забій. Виконують дер
жавної ваги справу. Щоб 
подякували їм за цей не
легкий, але почесний труд 
ливарники, хіміки, хлібо
роби. А поет, віддаючи по
шану і повагу шахтарям, 
зміг ємно сказати: «Взор
вано. уложено, вскопото 
«о₽пнпе» надежное «зо
лото»!

Отже, «надійне золо
то» — антрацит — видають 
на-гора у виробничому 
об’єднанні «Свердлован- 
трацит». Так, при в’їзді у 
місто величезне панно 
сповіщає, що нинішнього 
року колектив видобуде 
320 тисяч тонн надплано- 
ЕОГО високоякісного 
гілля. У змагання за 
нання накресленого 
чилися і колективи 
«Ленінська» та 
ська». Саме тут працюють 
члени комсомольсько-мо
лодіжного загону з Кіро- 
воградщини. У відповідь на 
заклик: «Молодь, на шах
ти Донбасу!», за путівками 
обкому комсомолу прибу
ли вони сюди.

Зовсім недавно, у люто
му, а, здається, вчора, уро
чисто, з хлібом-сіллю зу
стрічали на шахтах послан
ців. Виступи ветеранів ви
робництва і воєн, пред
ставників громадськості 
ще раз підтверджували, 
що той, хто обрав для се
бе почесну 
справу, вчинив 
І відразу ж, як 
знаються вже

ву- 
вико- 
вклю- 
шахт 

«Харків-

людина, ctsf 
і тоезришіє 
порадником,

не тільки особисто він сам 
У цьому чималу роль віді
грав наставник, молодий 
комуніст, керівник ре
монтної ланки Михайло 
Васильович Бобков.

— Бобков, чуйна і доб
розичлива 
для мене 
справжнім
учителем, — говорить Ге
оргій. — Ніяких нарікань 
на те. що ти — молодий і 
«зелений», навіть невправ
ний Лише допомога, 
помогф І я разом 
членами 
гордість від того, що 
завжди 
печувати фронт робіт для 
інших шахтарів. На поверх
ню після кожної зміни під
німаємося з почуттям вико
наного обов’язку, необ
хідності своєї роботи. З’яв
ляється впевненість а ра
зом з нею — і бажання 
опанувати ще одну спеці
альність. Наприклад, пра
цюючи слюсарем-ремснт 
ником, набути кваліфіка 
цію прохідника чи робіт
ника очисного вибою. Все 

потім. А поки 
вибій, лаго-

до-
з усіма 

ланки відчуваю 
ми 

встигаємо забез-

І

АРБІТР ЗМАГАННЯ — «МОЛОДИМ КОМУНАР»

ПОЗИЦІЙ
1.

Триває соціалістичне змагання між комсомольсько- 
молсдіж.чнми колективами двох тракторних бриіад 
з колгоспів імені Ілліча та «Жовтень» Новомиргсрод- 
ського району

З ИЖ4Х
Одержавши виклик на 

гоудове суперництво, Вік
тор Іванович Г 
бригадир другої 
ноі із «Жовтня», 
вивчив умови 
Перед тим, як 
завдання перед 
во/л, довго радився з ке
руючим відділком, з агро- 
номом. Рубежі намітили 
не нижчі, ніж у суперників. 
І тепер, коли осінні польо
ві роботи наближаються 
де кінця, Віктор зізнає
ться: нелегким був рік... 
Оце лише тепер напруга 
пішла на спад, залишилось 
зібрати буряки з площі 60

Бобришев, 
тракгор- 
детально 

змагання, 
поставити 
колекти-

гектарів та кукурудзу з та
кої ж площі.

Цукристі, за словами 
бригадира, видають в се
редньому більше 250 цент
нерів на круг (прибідняє
ться Бобришев, боїться 
перебільшити), кукуруд
за — понад 50 центнерів. 
Це таки несподіванка для 
спекотливих днів червня й 
липня. Знають тепер і бри
гадир, і агроном, і механі
затори з ланки Леоніда Ла- 
бунського, колишнього 
групкомсорга: якби не
внесли в грунт перед сів
бою аміачну воду, не під
живили вчасно й не під-

(Закінчення на 2-й стор.).

І

Більш як на 80 гектарах зібрав цукрові буряки кор
МЛ ПкГ кил.млплпішиим лпіг.-«,,, „ _________. < . . •сомольсько-молодіжний екіпаж з колгоспу імені Лені

на Голованівсьного району, до енладу якого входить 
помічнин комбайнера, секретар комітету комсомолу 
господарства Сергій Скоробрух.

На знімку: С. СКОРОБРУХ.
Фото В. ГРИБА. І.

шахтарську 
правильно, 
хлопці зі- 

тепер, у 
більшості виникав сумнів:
«Чи зможемо, як вони? Чи 
утвердимося?» Значна 
кількість хлопців (з сорока 
членів загону працюють 
на «Ленінській» і «Харків
ській» 33), довели, що об
рали професію шахтаря не 
випадково. А на все життя. 

Спочатку — навчання в 
учбовому комбінаті. А по
тім... Сьогодні вони вважа
ють за честь для себе 
опускатися в лаву разом із 
бригадою прохідників Ге
роя Соціалістичної Праці 
Бориса Володимировича 
Стеценка. Працювати на 
шахті «Ленінська» поруч із 
комсомольсько - молодіж
ною бригадою робітників 
очисного вибою, очолюва
ною Петром Івановичем 
Патришаком. Відчувати 
допомогу наставника з 
шахти «Харківської» Івана 
Івановича Семешка, який і 
порадить, і мовить по- 
батьківському дружнє 
слово.

Про тих, хто став Дру
гом, вчителем із захоплен
ням розповідають недавні 
молоді хлібороби, тварин
ники, працівники промис
лових підприємств — ви
хідці з Кіровоградщини. 
Ось Георгій Штикар. Пра
цював у колгоспі імені 
Куйбишева Бобринецького 
району водієм. Вважає, і 
не без підстав, що долю 
його як шахтаря вирішив

це буде 
що — разом у 
дити техніку.

...Непомітно 
вою спливав 
час. Штикар одержав на
ряд. Приладнав і впоряд
кував амуніцію і тормо
зов. попрощавшись із на
ми: «До вечора», — разо/.* 
із Бобковим — у шахту 
Виникла така думка, що 
ось оці хлопці з Кірово 
градщини — Георгій Шти
кар, Володимир Влассв 
Іван Шевченко та інші — 
за короткий строк стали 
справжніми господарями 
шахт, де вони працюють 
Все зробили власними ру
ками, відчули на долонях 
вагу «чорного золота» 
Вчорашні хлібороби, 
ханізатори, робітники, 
сьогодні — шахтарі.

за розмо 
ранковий

ме-
А

І

І
«ЗАПРОШУЄМО І 
ВАС, ЗЕМЛЯКИ»
Перші години перебу

вання у Свердловську пі
шли на обживання помеш
кання. Влаштувалися у де 
в'ятиповерховому примі
щенні для шахтарів. У мі 
ськкомі комсомолу узго
дили час поїздки в гурто
житок «Ленінської» і «Хар
ківської». Познайомились 
із статистичними (офіцій
ними) даними роботи кіро
воградського загону. При
ємною несподіванкою бу
ло те, що він працює більи 
чітко і злагоджено, ніж 
деякі інші. Відзначається 
згуртованістю, дружбою 
Коли сонце почало опуска
тися, ні — не за горизонт, 
а за терикони, — подалися 
до гуртожитка. Відстань 
від центру міста до місця 
визначеної мети подолали 
за півгодини. Асфальтне 
стрічка дороги привела де 
шахти. Потім — до сели
ща, названого її ім'ям — 
Ленінське. Гуртожиток, 
як гуртожиток. Таких на 
Донбасі багато. Доброт
них, або, як кажуть, — до
ладних. Хлопці зустріли 
нас привітно ралг> с" ‘

(Закінчення на 2-й crop.)
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\в и й ш о в І
І У ДОНЕЦЬКИЙ СТЕП і
І ХЛОПЕЦЬ МОЛОДИЙ...]

no

il «L

Хіміки
допомагають 
ткачам

Нові скатерті Папсвезько- 
го об'єднання льоноткаць
ких підприємств «Ліпас» 
(Литовська РСР), на пер
ший погляд, нічим не відріз
няються від тих, які випус
калися раніше. Вони такі ж 
білосніжні й нарядно розпи
сані. Однак є у них велика 
перевага: тепер полотно не 
«приймає» плям. Якщо на
віть на скатерті, випадково 
виліпи флакон чорнила, по
тім трохи промокнути — і 
на полотні не залишиться ні 
плямочки. Такої властивості 
тканина набула завдяки 
оригінальній технології об
робки, запропонованій Ли
товським НДІ текстильної 
промисловості. Полотно, об
роблене полімерними мате
ріалами, стає неприступним 
для жирів і барвників, не 
промокає, до нього не при
стає, пил.

(ТАРС).

порівнювати гарне місто 
Свердловськ з робітничим 
селищем 
чайно, ті, 
ті, мають 
До їхніх 
поруч — 
кінотеатр, стадіон, басейн, у 
Бери, користуйся! А тим, І 
що мешкають і працюють І 
у Ленінському — складні- 9 
ше. Втрачається час на до- |1 
рогу, на організацію поїз- Ч 
док до райцентру. Та і з 
цими труднощами хлопці И 
із селища Ленінського Н 
справляються чудово. Бо || 
ж приїхали не тільки пра- 1 
цювати на шахтах. А й ко- я 
рисно, за власними потре- " 
бами використовувати віль
ний час. Працювати — так І 
працювати по-шахтарсько- 1 
му. Відпочивати — так від- Я 
покивати по-шахтарсьно- | 
му. На Донбасі це вміють. ■

ШАХТА ЧЕКАЄ
Шахта імені Войкова Я 

знаходиться майже в цент- Ц 
рі Свердловська. Споруд- І 
жено її ще до революції, І 
1903 року. Нині щодоби 
видасться з надр шахти на- _ 
гора півтори тисячі тонн ■ 
вугілля. Могли б і більше І 
одержувати. Адже техніка й 
відповідає сучасним вимо- І 
гам. Створено хороші умо- |] 
ви праці й відпочинку. Але 
не вистачає робочих рук. ■ 
Отже, дирекція шахти І 
імені Войкова, ■ партком, н 
шахтком, комітет комЄомо- || 
лу вирішили запросити до ■ 
себе на роботу молодіж- І 
ний загін з Кіровоградщи
ни. Директор Олександр І' 
Григорович Кутін розпо- І 
вів, що колектив уже сьо- І 
годні готовий зустріти по- Я 
повнення. Шахта імені В 
Войкова, як у свій час «Ле
нінська», «Харківська», че- І 
кає; кличе молоді роботи- І 
щі руки.

А. ШИЛОШИИ, І 
спецкор «Молодого 
комунара». ■

Свердловськ —
Донецьк — Кіровоград. II

Ленінським. Зви- 
що живуть у міс- 
деякі переваги, 
послуг — зовсім 
Палац культури,

- (Закінчення. 
Поч. на 1-й стор.).

по-домашньому невиму
шено посміхались, і не від
чувалося, що одні недавно 
повернулисяу з роботи, а 
іншим незабаром у лаву.

Не зчулися, як розмова 
про дім, про погоду пере
творилася у збори, на яких 
разом із представником 
виробничого об’єднання 
«Свердлозантрацит» вирі
шували ще нерозв’язані 
питання побуту. Узгоджу
вали наступні графіки ви
їздів до місць відпочинку, 
а кіно, Будинок культури, 
на річку. І з самої бесіди 
відчувалося, що хлопці за 
короткий період перебу
вання на шахтах повністю 
адаптувалися до нелегких 
умов праці. І живуть вони 
вже турботами всього ко
лективу, йо^о запитами. 
Відчувалося — еони стають 
господарями землі до
нецької. Ззичайно, запиту
вали — як там вдома, на 
Кіровоградщині, урожай, 
погода. Шахтарів цікавила 
рідна земля. її люди. І ко
ли вони дізналися, що не
забаром їхня сім'я попов
ниться новими представ
никами з Кіровоградщини, 
радості не було меж. А 
Григорій Бондаренко 
серйозному сказав:
Дуже раді, що ще один 
загін земляків приїде до 
Свердлозська. Адже тут 
потрібні по-справжньому 
роботящі руки. Щоб мог
ли стати у рівень із знат
ними шахтарями. Утверди
ти працею комсомольське 
«я».

Запрошуємо вас, земля
ки, — говорили всі разом.

На цьому й розпроща
лися. Над копрами, а уні
сон з небесними, 
валися 
чулися 
вдень, і 
цюють. 
хлопці, з якими розмовляв 
нещодавно, незабаром за
ступлять на зміну. Почач

ВІД РЕДАКЦІЇ: Гасло: «Молодь, на шахти Донба
су!» не знімається з порядку денного і сьогодні. На 
26 шахт басейну за комсомольськими путівками буде 
направлено понад 1000 членів комсомольсько-моло
діжного республіканського загону «Корчагінець». Кі
ровоградський загін після формування у складі 40 чо
ловік буде направлено, як уже говорилося, на шахту 
імені Войкова виробничого об'єднання «Свердлов- 
антрацит».

Тому в період організації і формування загону 
міськкоми, райкоми, первинні комсомольські органі
зації повинні виявити -максимум активної діяльності і 
здійснити належний контроль за підбором майбутніх 
шахтарів. Усі повинні бути зацікавленими в бойови- 
тості членів загону, в їхній відданості роботі.

У складі загону повинні бути кращі представники 
Кіровоградщини, які, впроваджуючи досвід поперед
нього комсомольсько-молодіжного, зможуть утвер
дитися на донецькій землі. 1 з гордістю носитимуть 
високе ім’я — шахтар.

висві-іу- 
зірки. Подекуди 
робочі шуми. І 
вночі шахти пра- 

Згадалося, що

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ. (Кор. 
РАТА’У С. Шумахер). У 
свій перший жовтневий рейс 
машиніст локомотивного де
по Гречани Південно-Захід
ної залізниці Б. Ф. Пота
пенко вирушив на зеконом
леному з податку року ди
зельному паливі. Він провів 
великоваговий состав до 
станції Козяіип точно за 
графіком і записав па свій 
рахунок сотні тонн ванта
жів, доставлених понад нор
му.

У списку передових Ма
шиністів депо ім’я Бориса 
«Федоровича стоїть у числі 
перших. Двічі в нинішньому 
році він був визнаний крав

шим у соціалістичному зма
ганні локомотивних бригад 
вантажного руху. До тон
кощів вивчивши складну 
техніку і профіль дільниці, 
він сповна використовує 
можливості локомотива, вмі
ло визначає найбільш еко
номічний режим ЙОГО робо
ти'' і з кожного рейсу по
вертається із заощадженим 
наливом.

В умовах цього депо во
дити великовагові поїзди — 
справа не проста: поїзним 
бригадам тут надаються в 
основному збірні состави. 
Але іі у цін обстановці Б. Ф. 
Потапенко вже відкрив ра
хунок другому десятку зели- 
коваптажнпх поїздів’, про
ведених у нинішньому році. 
У молодого машиніста вже 
з’явилися послідовники. Пер
шим взяв па озброєння дос
від свого наставника його 
помічник М. Г. Мул, який 
успішно склав екзамени на 
право водіння тепловоза.

Црнаво її змістовно проходять на Світловодському виробничому об’єднанні 
«Дніпроенергобудіндустрія» заняття в гуртку по вивченню біографи В. ї. Леніна, 
де керівником ось уже третій рік працює комуніст Анатолій Андрійович Данов. 
Лекції, з якими він висі упас перед слухачами системи комсомольської політ- 
освіти! відзначаються глибиною думки, ногизною.

На фото: комуніст А. А. ДАН08 проводить чергове заняття в гуртку по 
вивченню біографії й. І. Леніна.^ л тдрАСЕНКД . ю ДЕруЖИНсьКОГО.

З РІЗНИХ
ПОЗИЦІЙ

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.}. 

горнули б рослини, навряд 
чи допомогли б кукурудзі 
серпневі дощі.

І тепер ланковий може 
спокійно навчатися в тех
нікумі підготовки керівних 
кадрів середньої ланки 
для сільського господар
ства, а його товариші Ми
кола Галета (переможець 
районного соціалістичного 
змагання серед молодих 
комбайнерів) та Микола 
Галаган по-господарсько
му зберуть вирощений 
урожай.

Найбільше тішить бри
гадира те, що нинішнього 
року всі трудяться якось 
по-особливо/лу: без зайвої 
метушні, за чітко розроб
леним графіком. Вранці 
після восьмої не завжди 
побачиш на подвір’ї зана- 
ряджений трактор чи ком
байн. Увечері, після пере
зміни, знову організовано 
виїжджають у поле важкі 
гусеничні трактори — під
німати зяб. Серед їх кер
маничів — ветеран хлібо
робської сім’ї комуніст 
П. М. Ісакович, його моло
ді колеги Борис Чередник, 
Віктор Попонко. Жоден 
гектар не зорали до того, 
поки не попрацював там 
колгоспний загін родю
чості, не вніс добрива.

За час збирання цукрис
тих накопано близько 6030 
тонн коренів. Порівняно з 
попередніми роками це не 
так і багато. Важливо те, 
що значно поліпшилася 
якість механізованого зби
рання. Вручну, в основно
му на краях, викопують не 
більше 3—4 відсотків бу
ряків, доочищають в ме
жах 10 процентів. Увссз 
урожай навантажили в ку
зови автомашин молоді 
механізатори подружжя 
Довгалів — Любов і Павло.

Важко знайти людину, 
не зайняту ділом, і на по
двір’ї бригади. Ремонтни
ки вже ставлять сівалки, 
культиватори та іншу тех
ніку на зимове зберіганая, 
лагодять борони, зі,епи те
що. Навіть Валентин? Га
ман, водій невеличкого 
трактора Т-16 (в її обов'яз
ки входить достзвгяіи а 
бригаду й відвозити куди 
потрібно невеликі ванта
жі), коли немає нагатьної 
роботи, допомагає на кух
ні. Словом, складається 
враження, що друга трак
торна в колго:пі «Жов
тень» — не просто вироб
ничий підрозділ, госпроз
рахункова одиниця. Це —

велика і працьовита сім'я, 
де панує лад, взаєморозу
міння, довір’я. Тут давно 
«вижили» з лексикону ок
рики й грубість, замінивши 
їх здоровим гуморогд, 
добродушними, а „ коли 
треба — й іронічними кли
нами. Виявилося, на тих, 
хто десь проштрафився, цс 
діє краще, ніж довгі но
тації.

Домівку нагадують тут 
і запахущий борщ в обід
ню перерву, і червоні, мов 
жар, помідори на столі, і 
гарячий чай, заварений 
вишневими гілочками, і 
чистий рушник на стіні бі
ля рукомийника, і, звичай
но ж, привітність, щедра 
гостинність кухарок. Зга
дуються слова одного спе
ціаліста районного управ
ління сільського господар
ства: «До Бобришеза зав
жди їду з таким почуттям, 
ніби в гості до добрих 
друзів. З бригадиром від
починеш у розмові, з ме
ханізаторами поговориш із 
задоволенням. Недарма 
туди й молодь тягнеться...» 

То таки правда. Якщо й 
іде хто з бригади, то тіль
ки з поважних на те при
чин. Зрештою, за рік тіль
ки двоє чи троє й запиши-, 
ли колектив. Щоправда, в 
недалекому майбутньому 
ще будуть зміни: Іван Гіід- 
лубний, Анатолій Шкурат і 
Василь Гаман підуть на вій
ськову службу. Зате восе
ни повернеться з армії Ва
силів старший брат, навес
ні — ще троє хлопців, яких 
бригада проводжала свого 
часу. П ять юнаків навчаю
ться нині в Оникіїзському 
СПТУ. То — резерв. Влітку 
на практику прийдуть — 
буде підмога. І вже кілька 
дівчат і молодих жінок 
«заїкалися» Бобришсву, 
що збираються взимку 
вступати на кількамісячні 
механізаторські курси, 
чи зін не проти?

Не проти бригадир. Ро
бота всім знайдеться. Ад
же тримають курс на дво
змінну роботу усіх тракто
рів. Та й запас кадрів ні
коли не шкодить.

Десятки виробничих пи
тань щодня. Важливих і 
дрібних, але теж потре
буючих вирішення. І одній 
людині не під силу це. 
Особливо ж у комсомоль
сько-молодіжному колек
тиві. У Бобришева є цілий 
ряд претензій до комітету 
комсомолу колгоспу, до 
його секретаря Юрія Дже- 
ааги. Ось найперша. Всі

знають, що бригада ком
сомольсько-молодіжна, що 
змаїається з такою ж 
бригадою з колгоспу імені 
Ілліча. А кому в селі, у 
колгоспі відомі наслідки 
цього трудового суперни
цтва? Ну, їздив він, бри
гадир, кілька разів де 
Анатолія Сокура, дивився 
на поля суперників, роз
повідав своїм хлопцям. 
Цього мало! Гласність зма
гання повинна бути широ
кою, на весь колгосп. І_!е 
збільшує почуття відпові
дальності кожного зокре
ма за спільну справу, ад
же не вельми приємно бу
ло б почути, скажімо, від 
тракториста бригади № 1 
чи № 3:

— Що, втерли вам носа 
сокурівці?..

...Та поки 
рії бригади 
нього ока
признаку того, що це ком
сомольсько - молодіжний 
колектив, бригада, яка вва
жається кращою в 
госпі.

що на терито- 
для сторон- 

нема й знаку-

кол-

2.
Закінчують збирати вро

жай пізніх і механізатори 
бригади Анатолія Сокура. 
Радіють врожаю соняшни- 

картоплі. 
підвели

то

ку, кукурудзи, 
Цукрові буряки 
дещо. Центнерів 200—220 
на гектарі виходить.

Словом, урожайність сіль- ’ 
ськогосподарських куль
тур, крім ранніх зернових 
і цукрових буряків, у су
перників приблизно одна
кова. Окремі механізатори 
мають досить високі тру
дові показники. Так, Мико
ла Ткаченко та Петро Ан- 
друхін виробили тракто
ром Т-74 майже 2900 гек
тарів умовної оранки. Чи
мало попрацювали на полі 
задля врожаю-79 Петро 
Добролежа, Василь Краси- 
лич, Килина Бриченко, Іван 
Котляренко та інші.

А що ж сказати про 
життя комсомольсько-мо
лодіжного колективу, про 
його перспективи і плани: 

Доводиться констатувати 
факт: колектив бригади на 
грані того, що позбуде
ться права називатися ком
сомольсько - молодіжним, 
не проіснувавши й року.

Перед весною, коли ви
кликали на змагання боб- 
ришевців, група спілчан 
налічувала 8 чоловік. Пе
редбачалося, як і годи
ться, поповнювати бригаду 
молоддю, довіряти їй нову 
техніку, активізувати бо
ротьбу за господарську її 
експлуатацію тощо.

Минув час, а хвалитися 
нічим. На сьогодні в брига
ді лишилося троє комсо
мольців: Килина Бриченко, 
Сашко Третяк та Володи
мир Шаронов. Хлопці не
забаром підуть на дійсну 
службу в Радянську Ар
мію, а Килина залишиться

І 

єдиним представником 
спілчан у колективі. Най- 
дивніше те, що тут і не че
кають молодого поповнен
ня. Бригадир зізнається:

— Я й не чув, щоб хтось 
із колгоспних хлопців на
вчався в СПТУ. Та у нас ще 
й добре. А в інших брига
дах не вистачає кадрів. 
Ось недавно колгосп одер
жав два нові трактори 
Т-150, то стоять вони біля 
контори, нікому працюва
ти на цих потужних маши
нах.

Якщо порівняти обсяг 
робіт в обох бригадах, то 
напрошується думка: на 
випадок, якби їх керівни
кам довелося помінятися 
місцями, Сокурові довело- і 
ся б нелегко. Адже в ньо
го 27 механізаторів, у Боб- 
ришева — 66. Чи не вдвічі 
більше орної землі. Тут на 
«утриманні» бригади 165 
ксоів, а там — 5—7 тисяч*. .1 голів молодняка великої 
рогатої худоби, якій 
дня треба 
кормів.
зайнятості Віктор Бобри- 
шев кілька разів побував у 
бригаді суперників, 
дав їхні поля. В 
Сокура на це не 
ться.часу...

На випускному 
коли слухачам кількамісяч
них курсів вручали посвід- я 
чення механізатора, серед 8 
яких було мало не два де- '! 
сятки жінок, директор Ка- й 
пітанівського цукрозаводу Я 
І. В. Долгий сказав голові |1 
колгоспу «Жовтень» М. А і 
Поетиці:

— Розумію, потрібні гос Я 
подарству механізатори, и 
Але хто ж у вас буде 6у- [І 
ряки сапати?

На це Микола Андріио- і 
вич відповів з посмішкою: і

— Навчимося вирощува-1 
ти їх без затрат ручної і 
праці. Саме тому й залу
чаємо жінок до машин. -

Так, у «Жовтні» незаба
ром буде двозмінна робо
та. А в колгоспі імені Іллі
ча на даному етапі не ви-1 
стачає механізаторських 
кадрів. Очевидно, є над 
чим замислитись і правлін-1 
ню, й комітетові комсомо-1 
лу колгоспу.

Хотілося, 
по-діловому 
ціалістичним 
двох комсомольсько-мо- ■ 
лодіжних колективів і Но- 
вомиргородський райком 
комсомолу. До підбиття 
підсумків річного трудо-І 
вого суперництва ще є І 
час, щоб поліпшити глас-і 
ність змагання в обох ко-' 
лективах механізаторів, 
виправити станозище, що 
склалося в бригаді Анато
лія Сокура. Діло треба до
вести до кінця.

Р. МАРЧЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

десятки 
І при всій

що- 
тонн 

своїй

огля- 
Анатолія 
зкаходи-

вечорі,

щоб більш 
керував со- 

змаганням

-Чі



J З стоп

»

кажуть, що дим Віт- 
і солодкий, і приєм-

армн, 
рідного 
Даруїа,

Петро

До речі, таке в селі 
дивина. На

жи-
Ка- 
ще 
Бо

твориться

9 жовтня 1979 року

СТО ДОРІГ — ОДНА твоя

МОЛОДНІЇ КОМУНАР11

та

Знайшовся в капусті
Фотоетюд В. ГРИБА.

обласною конто- 
прокату кінофіль- 

кіровоградським 
кінотеатром

Ці слова з гордістю кажуть десятки випускників 
Нам янеченської десятирічки Новоархантепьського 
району.

Про їхню працю, село, людей, серед яких вони 
гартують свою любов до землі, — наша розповідь.с

Факти. 1977 рік — 12 ви
пускників середньої школи 
села Нам’янсчого виявили 
бажання працювати в сіль 
сьному господарстві.

197В рік — 14 учнів цієї 
школи залишилися в рідно
му колгоспі.

1979 рік — п’ятнадцять
ма вчорашніми десятиклас
никами поповнилась хлібо
робська сім’я колгоспу іме
ні Налініна.

Славне село Нам янече. 
і арне, велике, зелене. Чу
дові люди — роботящі і 
щирі, добрі і чуйні ---
вуть у ньому. Красиве 
м'янече сьогодні. А 
краще буде завтра, 
його майбутнє
руками красивих у труді 
людей. І серед них ті, хто 
ще вчора сидів за шкіль
ною партою.

Знайомтеся: Володимир 
Ломський, Юрій Пітерін, 
Валерій Дядечко, Володи
мир Прилипко, Сергій 
Крижанівський, Віктор і 
Микола Гоменюки, Ольга 
Петренко, Катерина Ка
таева... Вони — одноклас- 
ники. Десять років ходили 
в одну школу, вчилися 

* добре.- Мали можливість 
після закінчення десяти- 

I річки продозжити навчан
ня з середніх спеціальних 
і вищих навчальних закла
дах. Та їхній вибір — село 
з його трудовими ранка
ми, традиційним «добри
день» знайомим і незнайо
мим, безмежжям колгосп
ного степу... Життєву до
рогу юнакам і дівчатам 
підказали школа, батьки, 
саме село.

ФАКТ. Минулої осені на 
урочистих колгоспних збо
рах, присвячених закінчен
ню польових робіт, у числі 
тих, кого правління кол
госпу відзначило цінними 
подарунками, ґ,_ .
торисг Панас Петрович ПІ- 
терін, його син Юрко і доч
ка Тетяна.

не 
хліборобсько

му полі пліч-о-пліч трудя
ться батьки і діти, і їхня 
доблесна праця знаходить 
гідне визнання. Не обри
вається хліборобська сте
жина...

Відслуживши в 
повернулися до 
колгоспу Михайло 
Валерій Буханов, 
Топко, Володимир Тарану- 
шенко. Радіють і Володи
мир Ломський, Василь 
Лис, Станіслав Бебко та 
Сергій Крижанівський. Во
ни знозу, як і в школі, тру
дяться поруч. Тільки вже 
не у виробничій бригаді, а 
в колгоспній — другій 
тракторній.

Земне тяжіння... Добри
ми ділами молодих трудів
ників вимірюється воно. А 
роззивалось, міцніло — в 
шкільних трудозих десан
тах, коли цілорічно допо
магали колгоспникам на 
тракторних станах, тварин
ницьких фер/лах, токах, 
садах; коли зародились у 
молодих душах відчуття 
справжньої причетності до 
землі, віра в те, що з ча
сом виростуть справжніми 
її господарями.

Згадує Ольга Петренко, 
старша піонервожата Ка- 
м'янеченської десятиріч
ки:

— Чи не найпа/л ятні- 
шим у моєму шкільному 
житті був «Супутник»—ви
робнича бригада. Нам ви
ділили 16-гектарку ділян- 

• ку землі. Беріть, працюй
те: сійте, обробляйте, зби- 

II - О ґГ ■райте, оооов язалися ми 
виростити по 320 центне- 

іїтплпмІ>₽гн' Р’в буряків з гектара, а 
виростили по 380! От так 
попрацювали! Всі були на

сьомому небі! Якраз тоді 
наші хлопці остаточно ви
рішили: «Станемо механі
заторами».

Пов язала свою долю з 
селом і Ольга. Мрія у 
неї — навчати дітей істо
рії. Бо так хочеться повес
ти малюкіз у минуле на
шої Вітчизни, відкрити їм 
ще не звідані славні сто
рінки біографії рідного 
краю, майбутнє якого во
ни творитимуть своїми ру
ками.

ФАНТ. Правл:ння кол
госпу, партійна, профспіл
кова і комсомольська орга
нізації взяли на себе тур
боти про задоволення ду
ховних потреб і культурно
го дозвілля МОЛОДІ.

Карбованцем молодь у 
нспгоспі не затримаєш. Тут 
потрійне щось інше. Треиа 
зацікавити юнаків і дівчат 
не лише роботою, а й зро 
бити змістовним їх вільний 
час.

Так з’явився в Кам’яне- 
чому красень Будинок 
культури — улюблене міс
це відпочинку молоді, му
зична і спортивна школи...

Популярний сільський 
вокально - інструменталь
ний ансамбль «Юність». 
Вже знайомі нам Володя 
Ломський і Сергій Дядеч
ко — його солісти. І, як 
поділився планами секре
тар комсомольської орга
нізації господарства Вік
тор Олефіренко, у най
ближчому майбутньому 
музиканти матимуть нову 
сучасну апаратуру для во
кально - інструментально
го ансамблю.

Молодь залишається в 
селі. Випадковість чи за
кономірність? Роздуми 
двох молодих механізато
рів дають відповідь на це 
запитання.

Володимир Ломський:
— Я так думаю: люди

на — як квітуче дерево 
Треба, щоб жодна квітка 
не падала пустоцвітом, а 
перетзорювзлася в плід, 
потрібний людям. Отака 
моя мрія. А ще хочу пра
цювати як Віктор Драган, 
наш бригадир, як Іван Па
насович Кухар і Яків Юхи
мович Ткаченко, мої на
ставники. Хочу навчитися 
грати на гітарі, сіати хоро
шим спортсменом...

Серпи Хоренко:
— Часто нас запитують: 

«Чому зосталися після 
школи в селі?», І відповіс
ти завжди важко. Не роз
казувати ж усе своє жит
тя, а без цього не обій
дешся. Як же бути? Хіба 
що відповісти на запитан
ня запитанням: «А чому 
ви любите своїх батьків, 
рідну домівку? Не тікаєте 
ж від них, коли виростає
те?» Отак і ми.

Головне при виборі біль
ше слухатися серця, ніж 
розуму. Солідна платня, 
побутозі зручності, віль
ний час, можливо, у місті 
були б кращі, але ж ближ
че, рідніше за моє село 
немає ніде на світі. На со
бі переконався. Влітку 
складаз вступні екзамени 
до Харківського аатодо- 
рожного інституту. Невда
ча. До Камянечого повер
тався без гіркоти. Недар
ма ж
чизни 
ний...

А коли говорити про 
майбутнє, то і вигадувати 
нічого. Переконаний, що 
всі механізми працювати
муть на електроенергії. 
Трактори будуть універ
сальними, майже безшум
ними. А найголовніше — 
люди — стануть такими 
сильними, що їм ніколи не’ 
заважатимуть ні дощі, ні 
посухи, ні морози. 1 вро
жай залежатиме не від по
годи, а від нашої праці.

* * *
Коли залишала Кам’яне- 

че, згадалася пісня «З чо
го починається Батьківщи
на’» Гарна пісня. І лоду- 
мапося: для тих, з ким я 
недавно познайомилася з 
Кам’янечому, вона, Вітчиз
на, в усьому: в дитячих 
розвагах, в роботі у шкіль
ній виробничій бригаді, у 
хлібові, вирощеному влас
ними руками. У міцній, ве
ликій дружбі, скріпленій 
справжнім спільним ді
лом.

Так називається віктори
на, оголошена редакцією 
«Молодого комунара» ра
зом із 
рою по 
мів 
дитячим 
«Мир».

Пройшло два тури кон
курсу. Ми отримали від 
юних кінолюбителіз бага
то листів з відповідями. 
Вони ще раз свідчать, що 
кіно для вас — найулюб
леніший вид 
мистецтва.

Найзмістов- 
нішими є від
повіді дез’яти- 
класниці із Кі
ровограда Лі
лії Руденко та 
десятикласни
ці з м. Олек
сандрії Олени 
Міркотан. Оби
дві нагород
жуються на
борами фото
графій радян
ських кіноак- 
торіз.

Зараз друкуємо правиль
ні відповіді другого туру 
кіновікторини.

1. Героя дитячого філь
му «Автомобіль, скрипка і 
собака Клякса» звати Ку
зя. А зіграв цю роль мос
ковський хлопчик Сашко 
Чернязський.

2. Жюрі конкурсу дитя
чих фільмів на XI Міжна
родному кінофестивалі

сер В. Котьоночкін зняв 
перший випуск відомого 
мультфільму «Ну, стри
вай!».

* * X:
Пропонуємо запитання 

останнього, третього туру 
вікторини. Деякі з них на
діслали нам наші пере
можці — Лілія Руденко та 
Олена Міркотан.

1. Наближається 1!0-га 
річниця з дня народження 
8. І. Леніна. Які фільми

про великого вождя ви пе
реглянули і яка кіностріч
ка запам’яталася найбіль
ше?

2. На знімку — кадр з 
відомого фільму по казці 
О. С. Пушкіна (фото вни
зу). Як називається ця кар
тина, хто виконує в ній го
ловні ролі.

3. Нещодавно наша краї
на відзначила 75-річчя від

ПОДАРУВАЛИ 
НАСТРІЙ

Свій «малий» трудовий 
местр учні другого курсу 
ровоградсьного будівельного 
технікуму (група С-25) розпо
чали місяць тому у колгоспі 
імені Леніна Вільшансьного 
району. За цей час добре 
попрацювали у колгоспному 
раду, городній бригаді, на 
Збиранні картоплі.

Зараз у господарстві — 
бурякові жнива. Саме в цю 
гарячу пору знову завітали 
майбутні будівельники у гос
ті до буряководів з концер
том. Бони виступили в усіх 
трьох відділках колгоспу.

Крилату пісню, запальний 
Хінон, дотепний жарт у вино- 
.Мйні Анатолія Зарічансько- 
го подарували самодіяльні 
артисти трудівникам.

Активними учасниками 
художньої самодіяльності 
стали Наталка Армаш, Ва
силь Гіойда, Володимир Згри- 
вець, Наталка Мартинкж, Ва
лентина Дуднин, Світлана 
Анохіна...

В. ІЩЄНКО, 
завідуюча Йосипівсьхою 
сільською бібліотекою 
філіалом № 1.

ЗАОЧНА СТУДІЯ 
«СІВАЧА»

Т. КУДРЯ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Новоархангельський 
район.

1979-й — МІЖНАРОДНИЙ РІК ДИТИНИ

ного героя своїх віршів 
Л. І. Грущенка з села Тор
говиця Нрвоархапгсль-

ського району. Автор праг
не донести до читача небу
денність кожної деталі 
скромного польового пей
зажа, зворушити в його 
душі теплу хвилю любові 
до кожного пшеничного 
колоска, кожної квітки. 
Па жаль, він захоплюється 
нагромадженням образіе 
та другорядних деталей,

■ Поезія — передусім по
чуття, думка. Впала перша 
краплина дощу, розквітла 
квітка; вечірнє сонце позс- 
ЛОТІІЛО небосхил — все це 
на серце лягло, і ось по- 
тяглася рука до пера, і за
мережився папір літера
ми...

В степове безмежжя, де 
«Далеко-далеко займається 
обрій, йоле дрімає в тиші . .
райковій», виводить лірнч- думка у війнах губиться 

*—---- ■ ■ ■ і... і 11 у

анадто пишному 
оформленні.

Радістю зустрічі зі шко
лою після літніх канікул 
дихають поетичні вправи 
світловодця Миколи Мака- 
репка. А Любов Юшко з 
села Андрусівкп намагає
ться у віршах заглянути в 
майбутнє маленьких сест
ричок, які заснули, набі
гавшись протягом дня. Та, 
як і Микола, вона ще не 
може чітко викласти по
етичну думку, невибаглива 
до культури вірша. Тому 
навіть вдалий поетичний 
образ («па стуле голубые 
фартучки закрыли малень
кие ситцевые крылья») за
лишається єдиною вдалою 
знахідкою.

Згадані недоліки, коп-

статація фактів без їх по
етичного узагальнення, ха
рактерна й для творів
B. Реп'яшшіка, Ю. Скав- 
роиського, С. Шеремет,
C. ГІашковської та інших.

В пошті заочної студії 
«Сівача» чимало гуморис
тичних творів. Приверта
ють до себе увагу зокрема 
гуморески Л. Гпідсць з 
Добровелпчківського ра
йону. Вона’прагне побачи
ти смішинку, всселппку в 
кожному буденному факті. 
І це авторці часто вдає
ться. Ллє, щоб така «зна
хідка» заграла, треба втис
нути її в чітку канву сю
жету. От якраз тут Любу 
підводить поспішність, 
прагнення швидше викори-

очолював відомим радян
ський письменник Анато
лій Алексій.

3. Шостий республікан
ський кінофестиваль ди
тячих та юнацьких фільмів, 
присвячений 60-річчю 
ВЛКСМ, проходив у Кіро
вограді минулого року. 
Кіномитці республіки по
казали юним кіровоград- 
цям кілька стрічок: «РВР», 
«Хліб мого дитинства» та 
інші.

4. Дитячий гумористич
ний журнал «Єралаш» 
створено в 1974 році. Йо
го редактор — драматург 
Олександр Хмелик. За 
п’ять років існування жур
налу знято 60 мінікомедій. 
Активними співробітника
ми «Єралашу» стали про
фесійні'літератори В. Бах- 
но, Л. Корсунський, Л. Із- 
майлов, Ф. Кривім.

5. У 1969 році на студії 
«Союзмультфільм» режи-

народження Миколи 
Островського. Який фільм 
вийшов на телеекрани про 
його життя? Хто викона
вець головної ролі стріч
ки — Павки Корчагіна?

4. Всі знають веселі при
годи бременських музи
кантів. Коли був знятий 
цей цікавий мультипліка
ційний фільм і хто з відо
мих співаків озвучузав го
ловну роль?

5. Дізчинка, котру ви ба
чите на знімку вгорі (пра
воруч), виконавиця голов
ної ролі у кінофільмі 
«Дззонять, відчиніть две
рі!». Зараз вона таланови
та молода актриса, ла
уреат премії Ленінського 
комсомолу. Назвіть її ім'я. 
У яких фільмах вона зні
малася?

Відповіді на запитання 
третього туру чекаємо до 
16 жовтня (за поштови/л 
штемпелем).

стаги вдалу знахідку. Ха-
■ рактерпі з цього погляду 
і гуморески «Не розгуби

лась» та «Біда». Старанно 
зроблена гумореска «Симп
том» має одну ваду: в ній 
використано старий, давно 
відомий сюжет.

Сатиричні твори иово- 
пражця В. Соколова зустрі
чалися нам і раніше — па 

і сторінках олександрійської 
міськраііониої газети «Ле
нінський прапор». Харак
терне для них — прагнеп- 

( ця в сатиричній формі ви
крити псе негативне, яке

■ ще трапляється в нашому 
. житті, хапуг. нероб чи

п’яниць. Краща з надісла- 
’ ного — гумореска «У на- 
. того Омелька*.

Щоправда, творам В. Со- 
колова часто бракує того, 
Ного, до речі, й іншим ио- 
чаткуючим авторам, з чиї- 

’ ми творами* зустрічаємося 
- в пошті «Сівача», — куль-

тури ьірша. Прагнучи до
сягти бажаного ефекту, на
ші автори часто наділяють 
героїв своїх творів штучно 
надуманими іменами, в 
байках та гуморесках з цієї 
ж причини невиправдано 
часто трапляються руснз,- 
мп. неточні наголоси тощо.

«Поезія, — пише в листі 
до редакції 0. Куліпа з 
Олександрії, — вводить 
пас у чарівний світ, зму
шує кожного до глибини 
душі відчути красу нашого 
рідного краю».

Дорога ж у чарівний 
світ поезії одна: наполег
лива праця над словом.

Є. ЖЕЛЄЗНЯКОЗ, 
член обласного літера
турного об'єднання.
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■Ні ,С1Ь ДНІВ Ка Кіровоградщині перебувала спортив- 
“* на делегація Тслбухінського округу Народної 
Республіки Болгарії. Наші друзі побували в багатьох 
колективах фізкультури Олександрії, Кіровограда, 
разом з кіровоградцями вони готувалися до спор
тивних поєдинків, присвячених 35-річчю визволення 
України від німецько-фашистських загарбників.

Заслужений майстер 
спорту НРБ Олена Стояко
ва разом зі своїми юними 
друзями прийшла в 
ДЮСШ облспорткомітсту.
Тут якраз тренувалися лег
коатлети. Досвідчена
спортсменка, яка успішно 
виступила на Універсіаді в 
Москві, розповіла вихован
цям дитячо-юнацької спор
тивної школи про міжна
родні змагання, в яких 
брала участь, порадила їм, 
як треба тренуватись, щоб 
якнайшвидше подолати 
висоти майстерності.

Як ми вже повідомляли, 
у командній гонці на 75 кі
лометрів перемогли вело
сипедисти Кривого Рогу. 
Толбухінці були другими, 
третіми — члени МОЛОДІЖ
НОЇ збірної Иіровоградщи- 
ни. Ці номанди були при
зерами і під час групової 
гонки на 100 кілометрів. 
ДВА дні на стадіоні 

спортклубу «Зірка» то
чилися легкоатлетичні по
єдинки обласної спарта
кіади серед команд мі
ських Рад народних депу
татів. У них теж взяли 
участь наші друзі з Толбу- 
хінського округу. Вони де 
монстрували високу май
стерність у секторах для

дружно виступали всі 
спортсмени з Ленінського 
та Кіровського районів об
ласного центру, можна бу
ло б сподіватися на успіх і 
цього разу. Та кіровоград- 
ців відтіснили навіть світ- 
ловодці, які без «багажу» 
десятиборців пробились 
лише на трете місце. А лі
дерство утримували спорт
смени Олександрії.

Голова Світловодського 
міського спорткомітету 
Г. Манойлов рахував кож
не очко своїх спортсменів. 
Він міркував оптимістично:

— Під час обласного фі
налу з багатоборства ГПО 
ми взяли найбільше золо
тих нагород. І свою пере
могу ми бачили завчасно. 
Тут ми здебільшого беремо 
«срібло» і «бронзу». Виру
чає нас кандидат у май
стри спорту Олексій Іонен- 
ко, якого на бігових ди
станціях рідко кому вдас
ться перемогти. Допоміг 
знову комплекс ГПО. В усіх 
видах світловодці епевнено 
набирають очки. Без деся
тиборців, наприклад, ми 
маємо їх уже 9056. А в Зна
м'янки лише 6299. До 
команди Ленінського райо

ну нам залишилось якихось 
три сотні, і ми випередимо 
її. Надія на десятиборців.

Так і сталось. Світловод- 
ці впевнено минули рубіж 
«середняків» і стали дру
гими призерами спарта
кіади. Тільки олексан- 
дрійцям вдалося взяти 
над ними верх. Третє, чет
верте і п’яте місця зайня
ли відповідно команди 
Знам'янки, Ленінського і 
Кіровського районів м. Кі
ровограда. Представникам 
обласного центру знову 
довелося проковтнути гір
ку пилюлю поразки. Де-де, 
а саме в них є найбільше 
тренерів, які ведуть легко
атлетичні групи, секції. Та 
вони не зуміли вивести 
своїх вихованців на висо
ту.

М. ВІНЦЕВИЙ.
На фото: велосипе

дисти під час групової гон- 
ни на 100 нілометрів; вни
зу — забіг легкоатлетів на 
5 тисяч нілометрів.
Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

ВІВТОРОК,
9 жовтня

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.50 — Гімнасти
ка. 9.15 — Зустріч школя
рів з Героєм Соціалістично'' 
Праці головою колі оспу 
ім. О. Бузницького Мпро- 
гівського району Київської 
області 13. І. Батурою. 9.45
— Фільм «Сабіна». 11.00 — 
Концерт російського народ
ного хору Томського заво
ду. різальних інструментів. 
По закінченні — новини.
14.30 — Новини. 14.50 —
< По Сибіру і Далекому Схо
ду». Кінопрограма. 15.20 — 
Дітям про звірят. 15.50 — 
Музичні вечори для юна
цтва. 17.35 — Адреси моло
дих. 18.30 — У ножному 
малюнку — сонце. 18.45 — 
(Сьогодні у світі». 19.00 — 
Концерт артистів балету. 
20.00 — Док. телефільм
«Відродження» за кнпіою 
тов. Л. І. Бреяснєва. Фільм 
2-й. 21.00 — «Час». 21.35— 
Очевидне — неймовірне. 
22.15 — «Сьогодні у світі».
22.30 — Виступ ансамблю 
профтехосвітн НДР.

метання диска, штовхання 
ядра, з естафетного бігу, в 
інших видах програми.

Впевнено йшли до фіні
шу вихованці Кіровоград 
ського тренера В. К. Іван- 
ця (СК «Зірка»), який в 
цьому році підготував 
двох майстрів спорту, який 
дав найбільше залікових 
очок в копилку збірної Кі- 
ровоградщини на VII Спар 
такіаді України. Якби так

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.10 
— Новини. 10.15 — «Доро
гами слави». 11.25 — «Те- 
лепост на ударній будові». 
11.40 — «Шкільний екран». 
Українська література. 10 
клас. 12.10 — Багатосерій
ний документальний теле
фільм «Відродження» за 
книгою тов. Л. І. Брежнєва 
Фільм 1. 13.05 — К. т. <ЦНП 
повідомляє». «Нове у сфе
рі побуту». (К-д). 15.55 —
Для малят. «Срібний дзві 
ночок». 1(5.15 — -Комуністі) 
70-х». 16.45 -- Фільм-коп-
церт. 17.20 — М. Бажай. 
«Пічні роздуми старого 
майстра». Літературний те
атр. 18.00—«День за днем». 
(К-д). 18.15 — Оголошення. 
(К-д). 18.20 — Кіножурнал 
«Наука і техніка». 18.20 — 
Для школярів. «Старти на
дій». 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.45 — Мульт
фільм для дітей. 20.00 — 
Багатосерійний док. теле
фільм «Відродження» за 
книгою тов. Л. І. Брежнєва. 
Фільм 2. 21.00 — «Час».
21.35 — І. Карабін. Симфо
нія «П'ять пісень про Ук
раїну». 22-30 — «Старт». 
По закінченні — новини.

ЧЕТВЕР, 
II ЖОВТНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — Відгукніться,
сурмачі. 9.35 — Фільм «Ді
аманти для диктатури про
летаріату». 2 серія. 10.45— 
Концерт оркестру народної 
музики. «Флусраш». По за
кінченні -- новини. 14.30— 
Новини. 14.50 — Кіпопро- 
ірама «Сільські будні». 
15.35 — Російська мова. 
16.05 — Л.-В. Бетховен.
Симфонія № 3 «Героїчна». 
17.00 — Па здобуття Дер
жавних премій СРСР 1979 
року в галузі літератури. 
17.25 — Чемпіонат Європи 
з волейболу. (Париж). 17.55
— Ленінський університет 

-мільйонів. «Управління со
ціалістичною економікою». 
18.30 — Веселі нотки. 18.45
— «Сьогодні у світі». 19.05
— «Життя науки». 19.35 — 
Грає Перший окремий по
казовий оркестр Міністер
ства оборони СРСР- 20.00 — 
Док. телефільм «Відрод
ження» за книгою тов. Л. І. 
Брежнєва. Фільм 4. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Чемпіонат 
СРСР з хокею: «Динамо» 
(Рига) — ЦСКА. В перер
ві — «Сьогодні у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Повний. 10.15 — Добро
го вам здоров'я. 10.55 — 
«Палітра». 11.40 — «Шкіль
ний екран». Фізика. 10 
клас. 12.10 — Багатосерій
ний документальний теле
фільм «Відродасепня» за 
книгою тов. Л. І. Брежнєва. 
Фільм 3. 15.55 — Для ма
лят. «Срібний дзвіночок». 
16.13 — «Телепост на удар
ній будові». 16.35 — Кон
церт ліричної пісні. 17.00— 
«Республіканська фізико- 
математична школа». 17.30
— «Вахта врожаю». 17.50— 
«День за днем». (К-д). 18.00
— Реклама. Оголошення. 
18.30 — «КГровоградіципа 
спортивна». (К-д). 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30
— Мультфільми для дітей. 
20.00 — Багатосерійний до- 
кументал ьний телефіл ьм 
«Відродження» за книгою 
Л. І. Брежнєва. Фільм 4. 
21.00 — «Час». 21.35 — Од
ноактні балети. В перерві —

ших товарів 11.20 — «Ран- | 
нова пошта». 11.50 — «Віх, 
езія». Микола Цажан. До 
75-річчя з дня народження. 
12.40 — Тираж «Спортло
то». 12.55 — Р. Шуман.
«Карнавал». 13.45 — «Здо
ров'я». 11. ЗО — Новини.
14.45 — Веселка. ПІ Міжна
родний фестиваль телепро
грам народної творчості. 
Югославія. 15.10 — «Про
блеми — пошуки — рішен
ня». Найважливіший ре
зерв прискорення розвитку 
економіки. 16.10 — Гелс- 
фільм для дітей «Бунпеба- 
ке». (НДР). 16.50 — Очевид
не — неймовірне. 17.50 — 
Піспя-79. 18.20 — Тслежур- 
нал «Співдружність». 18.50
— Чемпіонат Європи з во
лейболу. Чоловіки. (Париж). 
19.20 — Телефільм «Любов 
і королева». 21.00 — «Час». 
21.35 — Концерт. По закін
ченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.25 — «Друзі 
хороші мої». Концерт. 11.55
— Мітинг-меморіал комсо-
мольній і молоді, присвяче
ний 35-річчю визволення "л 
України від німецько-фа
шистських загарбників. 
13.15 — Співає Черкаський 
народний хор. 13.40 — «Су
ботній репортаж». 14.10 — 
Для дітей. Художній теле
фільм «Пригоди пса Циві- 
ля». 5 серія. 14.40 — До 
Всесоюзного дня працівни
ків сільського господар
ства. 15.10 —Багатосерій
ний документальний теле
фільм «Відродження» , за 
книгою тов. Л. І. Брезкпева. 
Фільм 5. 16.10 — Виступ
Державного заслуженого 
академічного ансамблю 
УРСР ім. П. Вірського. 
16.30 — «Сказання про чо
тирьох близнят». Вистава. 
17.-10 —«Сатиричний об'єк
тив». 18.05 — Концертний 
зал «Дружба». 19.00 — «Ак
туальна камера». 19.30 -- 
«Вогні рампи». Літератур
но-театральна вікторина. 
Випуск 6-й. 20.35 — Ма
ленький концерт. 20.45 —
«Па добраніч, діти!» 21.00— 
«Час». 21.35 — Відеофільм 
♦Сорочинський ярмарок» 
22.50 — Концерт «Вечірні 
мелодії». По закінченні — 
пошти.

повіти.

П’ЯТНИЦЯ.
12 ЖОВТНЯ

НЕДІЛІ
14 ЖОВТНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.04Х,

ФУТБОЛ

«ЗІРКА»- «НИВА» -0:1
Сорок другий чемпіонат країни серед 

команд другої ліги наближається до 
фінішу. Вперто проходять поєдинки за 
високі місця не тільки у верхній части
ні таблиці другої української зони. 
Розігралися на фініші і аутсайдери. Ад
же ніхто не хоче розпрощатися з лігою. 
Свідченням цього є матч «Зірки» з «Ни
вою», що відбувся минулої п’ятниці в 
Кіровограді. Вінничани знаходилися па 
двадцять третій, передостанній сходи п- 
иі. а господарі — на дев’ятій.

Зустріч проходила при несприятли
вих породних умовах, йшов дош. Кіро- 
веградці з перших і до останніх хвилин 
атакували. Наступ «Зірки» здавалося 
от-от призведе до взяття воріт суперпп-

ка, які добре захищав Олександр Си- 
вак. Забігаючи наперед, скажемо, що 
саме йому цілком справедливо було 
вручено приз міськкому комсомолу як 
кращому гравцеві поєдинку. Можливість 
Забити хоча б один такий потрібний 
команді м'яч у ворота суперників ма
ли Олександр Алексеев, Вадим Євту- 
шепко, Андрій Карп’юк. Але їхні завер
шальні удари були неточними. Коли до 
фінальної сирени арбітра всесоюзної 
категорії Володимира Мілапко із Киши
нёва залишилось декілька хвилин, обо
рона кіровоградців почала часто поми
лятися.- Цим скористалися футболісти 
«Ниви». Вони примусили Валерія Му- 
зичука вийняти м’яч із сітки споїх во
ріт.

«Зірка» виступала у такому складі: 
В. Музичук, С. Бабенко, О. Смичспко, 
В. Хропов, М. Порошин, А. Карп’юк, 
О. Твердохлєб, О. Алексеев, В. Самофа
лов, В. Євтушспко.

СЕРЕДА,
10 ЖОВТНІ.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Дао. 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — Адреси молодих. 
10.00 — Фільм (Діаманти 
для диктатури пролетаріа
ту». 1 серія. По закінченні
— новини. 1 1.30 — Повний.
14.50 — <1Іо ІІДР». 15.40 — 
Шахова школа. 16.10 —
«Основи Радянської держа
ви і права». «Політична 
система радянського су
спільства». 16.40 — Грає 
В. Івісо (домра). 17.00 — Па 
здобуття ДерЯсавннх пре
мій СРСР 1979 року в галу
зі театрального мистецтва. 
18.00 — Відгукніться, сур
мачі. 18.30 — Вірші — ді
тям. 18.45 — «Сьогодні у 
світі». 19.00 — Спортивна 
програма. 19.45 — Концерт 
радянської пісні. 20.00 — 
Док. телефільм «Відрод
ження» за книгою тов. Л. І. 
Брежнєва. «І’ільм'З. 21.00— 
«Час». 21.35 — Відкриття 
Днів культури НДР в Ра
дянському Союзі, присвяче
них 30-річчю утворення Ні
мецької Демократичної 
Республіки. В перерві — 
«Сьогодні у світі»

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.20 — Кон
церт. 11.15 — Док. теле
фільм «ІІа все життя — 
Волга». 11.40 -• «Шкільний 
скрап». Російська мова. 
8 клас. 12.10 — Багатосе
рійний документальний те
лефільм «Відродження» за 
книгою тов. Л. І. Брежнєва. 
Фільм 2. 15.00 — Закриття 
Днів літератури і мисте
цтва Української РСР в 
Авербайджаїїській РСР. 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — К. т. «Срібний 
дзвіночок». (К-Д). 19.50 —
«День за днем». (К-л). 20.00
— Багатосерійний доку
ментальний телефільм
«Відродження» за книгою 
тов. Л. І. Брежнєва. Фільм 
3. 21.00 — «Час». 21.35 — 
Чемпіонат СРСР з футболу: 
«Динамо» (Київ) — «Исфт- 
чі». (Відеозапис). В перер
ві — повним.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.0Ц_
— «Час». 14.50 — До націо
нального свята Народної 
Демократичної Республіки 
Йемен — Дня революції.
15.40 —Зас лужений артист 
РРФСР Покрог.сышй читає 
розділи з роману Л. М. Тол
стого «Війна І мир». 16.10
— «Спадкоємці». Телена
рис. 16.40 — Концерт ан
самблю народних інстру
ментів Будинку культури 
м. Чіатури Грузинської 
РСР. 17.05 — «Роби з нами, 
роби, як ми, роби краще зв 
нас». (НДР). 18.05 — Моск
ва і москвичі. 18.35 — 
Мул ьтфіл ьм «-Бевенджик». 
18.45 — «Сьогодні у світі». 
19.00 — «Кладова сонця». 
20.00 — Док. телефільм
«Відродження» за кіпігою 
5. 21.00 — ’«Час». 21.35 — 
Фільм <Семеро сміливих-». 
23.05 — «Сьогодні у свігі». 
23.20 — Концерт артистів 
естради НДР.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.20 — Для ді
тей. «Наша читаночка».
10.40 — Концерт майстрів
мистецтв УРСР. 11.40 — 
«Шкільний екран». 8 клас. 
«Основи Радянської держа
ви і права». 12.10 — Бага
тосерійний д-—...........
ний телефільм «Відроджен
ня» за книгою тов. Л. І. 
Брежнєва. Фільм 4. 15.55 — 
Для малят. «Срібний дзві
ночок». 16.20 — «День за 
днем». (К-д). 16.30 — Оголо
шення. (К-д). 16.35 — Теле
фільм. (К-Д). 16.55 — «По
казує рейдова». «Чому па
дають надої?» Зпам’ян- 
ський район. (К-д). 18.00 — 
Співає Т. Міансзрова. 18.10
— К. т. Для дітей. «Павлн-
ські казки». (К-д на Респуб
ліканське телебачення). 
18.30 — Свої вірші читає 
Д. Павлпчко. 19.00 —-'«Ак
туальна камера». 19.30 —
Мультфільми для дітей. 
20.00 — Багатосерійний до
кументальний т слефільм 
«Відродження»' за книгою 
тов. Л. І. Брежнєва. Фільм 
5. 21.00 — «Час». 21.35 — 
«Па крилах братерства». 
По закінченні '— новини.

— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка для дітей. 9.00 — Кон
церт Державного ансамблю 
пісні і танцю Комі АРСР.
9.30 — Будильник. 10.00— 
Служу Радянському Сою
зу. 11.00 — Телефільм «(па
ника і Снмопнка». 12.00 —

' Музичний кіоск. 12.30 —
Сільська година. До Всесо
юзного дня працівників 
сільського господарства.
13.30 — «Радянський Союз 
очима зарубіжних гостей». 
13.45 — Чемпіонат СРСР З 
хокею: «Спартак» — ЦСКА. 
2 і 3 періоди. 15.15 — Пісні 
кличуть до боротьби. До 
100-річчя з дня народжен
ня американського поста 
Джо Хілла. 75.30 — Клуб кі- 
попогіорожей. 16.30 — «Па
ша біографія. Рік 1964-й»; 
До і 5-ї річниці жовтневогорічниці /мш і пиим» ’ ■ 

rOBo‘nn ' Брежнєва. Фільм. р) пленуму ЦККПРС.
17.30 Чемпіонат Європи 
з волейболу. Чоловіки. (Па
риж). 18.00 — Міжнародна 
панорама. 18.45 — Мульт
фільм «Зламана чарівно, 
паличка». (ПДР). 19.00 — 
Сьогодні--Всесоюзний день 
працівників сільського гос-

_  подарствл. Б передачі бере, 
участь міністр сільського 
господарства СРСР В. К 

■ Мєсяць. 19.15 - Запрошує
_ концертна студія в Остан- 
ДОп^?,\С^ кіно. Святковий концерт.' — 2100 _ «чяс». 21.35-Між

народний товариський матч 
з Футболу: збірна СРСР — 
збірна Румунії. По закіду 
чеипі — новини. 9м

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — В. Ко- 
ростильов, «Небезпечна по
дорож лікаря Айболитя». 
Музична комедія-казка.
11.10 — Сьогодні — Все
союзний день працівників 
сільського господарства. 
12.00 — Співає піоперія.
12.30 — ( Доброго вам здо
ров'я». 13.00 — «Слава сол
датська». 13.30 -- Естрад
ний концерт. 14.00 — Для 
дітей. Художній телефільм 
«Пригоди пса Цивіля». 6. 7 
серії. 14 56 _ М. кропив- 
пицький - Дві сім'ї». 'Гслс 
вистава. 16.40 — «Неділь
ний сувенір» 17.10 — Для 
дітей. «Катруся.. кінозал»
18.10 — Відеофільм «З ду
мою про землю». 19.00 -- 
«Актуальна камера». 19.30 
—Художній фільм «Курчат 
рахують восени». 20.45 -- 
-Па добраніч, літні» 21.00 
— «Час». 21.35 — Концерт 
поліського ансамблю пісні 
І танцю «Льонок». По за
кінченні — новіти.

СУБОТА.
13 ЖОВТНЯ 

ПЕРША ПРОГРАМА.
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — Виступ ансамб
лю «Балалайка». 9.20 — 
«АБВГДейка». 9.50 — Для 
вас. батьки. 10.20 — Розпо 
віді про художників. А. Діо- 
рср. 10.50 — Біліше хоро-

8.00
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