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І 0 Більше двох тисяч 
карбованців, зароблених 
19 квітня, перерахують у 
фонд п'ятирічки трудівни
ки Жмеринського локомо
тивного депо Південно-За
хідної залізниці. Намічено 
відремонтувати секцію 
тепловоза ТЕ-3, зробити 
профілактичний огляд од
ного локомотива. Кожна 
бригада машиністів про
веде один рейс на зеко
номленому паливі чи 
електроенергії. Будуть та
кож виконані роботи по 
впорядкуванню і озеле
ненню території підпри
ємств.

У штаб 
Ждановського 
пароплавства 
рапорти про 
зобов'язань, .
честь 110-річчя з дня на
родження В. І. Леніна. Ка
пітан теплохода «50-летие 
номсомола» Віктор Ми- 
трохін повідомляє, що 
економічна рада судна за
пропонувала більш доско
налу схему вантажних ро

суботника 
морського 
надходять 
виконання 

взятих на

СВЯТО ПОРТУГАЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ
Ліссабон. (ГЛРЄ). Молодь Португалії відзначає сьо

годні свій націоналі.іній день. З ініціативи Португальсь
кої комуністичної молоді (ПКМ) у місті Амадора про
ходить приурочений до цієї дати весняний фестиваль. У 
його програмі — гпступп самодіяльних колективів, спор
тивні змагання. Будуть проведені політичні дискусії та 
мітинги, присвячені проблемам країни, зв'язаним з по
гіршенням становища молоді в результаті реакційної по
літики, яку проводить ШІІІІІІІІ'ІЙ уряд.

біт, завдяки чому в дале
кому Порт-Саіді додатко
во до завдання обробле
но 550 тонн ватажів. А 
екіпаж «Ейска» на перехо
ді Керч—Туніс добу вів 
судно на зекономлених 
паливі і мастилах.

О Колектив Черкасько
го обласного виробничого 
управління вантажного ав
тотранспорту в день свята 
праці перевезе двома ти
сячами автомобілів понад 
80 тисяч тонн народногос
подарських вантажів. Тиж
день зможе працювати на 
зекономленому 
бригада П. М.
з автоколони 
(м. Умань). Майже три з 
половиною тисячі водіїв, 
інженерно-технічних пра
цівників візьмуть участь у 
впорядкуванні території 
підприємств і жилих квар
талів. У фонд п'ятирічки 
буде перераховано 7 тисяч 
карбованців.

бензині 
Кобзаоя 

2234

(РАТАУ).

(РАТАУ).

Під девізом «Справа Ле
ніна живе і перемагає» 
проходять у Кіровському 
районі обласного центру 
громадсько-політичні чи
тання, присвячені 110-й 
річниці з дня народження 
В. І. Леніна.

Воші почалися в Будин
ку культури імені Каліні- 
на лекцією «Ленін — 
вождь і організатор Кому
ністичної партії і Радянсь
кої держави», яку прочи
тала лектор міської органі
зації товариства «Знання» 
і. І. Морозова. Слухачі 
подивилися документальні 
фільми про ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ 
Ілліча.

Протягом року в район' 
буде прочитано лекції про 
діяльність В. І. Леніна, йо
го зв’язки з молодіжним 
рухом, висвітлюватимуть
ся темп «Образ В. 1. Лені
на в літературі та мистецт
ві», «Життя В. І. Леніна — 
приклад для молоді» тощо.'

Т. САТАНЕВСЬКА, 
інструктор Кіровсько- - 
го райкому комсомо
лу.

досвідчених 
організацією

І^О.’ІІІ його питали, ца- 
віщо так детально ці

кавиться у 
бригадирів 
виробничого процесу, Ва
силь відповідав:

— А хіба ми гірші від 
інших? Чому б і нашому 
колективові на госпрозра
хунок не перейти, не пра
цювати за передовими ме
тодами із будівництві?

... До початку дійсної 
служби г> лавах Радянсь
кої Армії працював Василь 
Кавун в одній з бригад 
Маловпсківського міжкол
госпбуду., поруч батька. 
Григорій Степанович іще 
тоді мав чималий досвід. 
Про цс свідчив орден Тру
дового Червоного Прав т- 
ра. Кавуп-старшпй не обі
цяв сипові манни з неба, а 
вчив його добросовісно 
трудитися, завжди бачити 
перспективу, прагнути до 
ліпшого.

То були перші 'кроки Ва- 
спля-будівельшіка. І він 
згадує їх з почуттям вдяч
ності. Повернувшись з ар
мії, комсомолець Василь 
Кавун відпочивав усього 
кілька днів. Він рвався па 
будову, з якою вирішив 
пов'язати своє житія. Спо
чатку працював мулярем 

. у бригаді В. І. Талди. Ба
чив, як уміло виконує зав-

Ціна 
2 коп,

ТОВАРИШЕВІ Л. І. БРЕЖНЄВУ
За книги «Мала земля», «Відродження», «Цілина», 

за невтомну боротьбу за мир Генерально/лу секре
тареві ЦК КПРС, Голеві Президії Верховної Ради 
СРСР Л. І. Брежнєву присуджено Ленінську премію. 
31 березня у Кремлі відбулись урочисті збори пред
ставників трудящих Москви, присвячені врученню 
цієї премії Леоніду Іллічу Брежневу.

Учасники зборів бурхливими, тривалими сплеска
ми зустріли товаришів Л. І. Брежнєва, В. В. Гришина, 
А. А. Громико, А. П. Кириленкё, О. М. Косигіна, А. Я. 
Пельше, М. О. Тихонова,Д.Ф. Устинова, К. У. Чернен
ка, М. С. Горбачова, П. Н. Демічє-ва, С. В. Кузнецова, 
1. В. Капітонова, В. І.Долгих, М. В. Зимяніна.

Під бурхливі оплески учасників зборів голова Ко
мітету по Ленінських і Державних преміях СРСР у 
галузі літератури, мистецтва і архітектури при Раді 
Міністрів СРСР Г. М. Марков вручив Л. І. Брежнєву 
диплом і знак лауреата Ленінської премії.

На зборах виступив з промовою Леонід Ілліч 
Брежнев, зустрінутий тривалою сваиісю.

(ТАРС).

А сьогодні
до школи

Шкільні весняні каніку
ли... Кожен провів їх по- 
своєму.

У юних футболістів Кі
ровограда, яні досягли най
більших успіхів у змаган
нях на приз клубу «Шкіря
ний м’яч», «традиційна» 
дорега — до Світловодська, 
на обласний турнір з міні- 
футболу на приз пам’яті 
підпільної комсомольської 
організації «Сг.артак», що 
діяла в роки Велиної Віт
чизняної війни с селі Крас- 
ногірці Голованівського 
району. Спортсмени
«Дружби» (жск-1), «Чайки» 
(жек-5), «Зірочки» (житло
во-комунальний відділ за 
воду «Червона зірка») ці
лий тиждень демонструва
ли свою майстерність у 
спортивному залі Світло- 
водського заводу чистих 
металів. Уессь час попе
реду йшла «Дружба». Зо
ставалося зіграти матч із 
минулорічним _ призером 
республіканської першості 
на приз клубу «Шкіряний

■■і »МММВ

ми — РАДЯНСЬКІ

БРИГАДИР
комушс-

Л. Мпря- 
за бри- 
I ціка-

деталь- 
МСТОДІ!

дання колектив 
тіічної праці А.
па, що працював 
іадппм підрядом, 
вився, цікавився...

Не кожен муляр 
по вивчатиме нові 
організації праці на будів
ництві. А Василь, невга
мовний, енергійним, знахо
див час, щоб і особисту 
норму перекрити, і у ЛІО-. 
ден повчитися. За рік ово
лодів суміжними спеціаль
ностями — штукатура, ма
ляра, покрівельника. Крім 
того, опанував секрети ро
бот передових колективів 
за бригадним підрядом.

Схильність його до сум
лінної праці, бачення ре
альної перспективи вили
лися у таку от закономір
ність: у березні 1978 року 
Василь Григорович Кавун 
став бригадиром комплекс-, 
ної комсомольсько-моло
діжної. Того ж року всту
пив до лан КПРС.

Сип уклав договір на cq- 
ціаліствчпс змагання з 

м’ячі 
кою « 
нів улаштовувала 
вони 
головний 
Ьі».

знімках: на від
критому турнірі з міні-фут
болу на приз пам’яті 
«Спартана».

Фото В. ГРИБА.

дн’.пропетроись- 
Зорею». Наших земя- 

_ нічил. І
добилися її. Отже, 
"" приз — «Друж-

І

батьком — бригадиром. 
Саме у нього та у \. -І. 
Мпряна вчився злобінсь- 
кпх пре.мудростсй. У них 
же запозичив методи добо
ру і підготовки робітників, 
морального н матеріально
го заохочення, ефективного 
використання робочого ча
су, вдосконалення органі
зації виробничого процесу. 
Сам дпсципліповашін, Ва
силь зумів створити друж
ний, спаяний колектив, ви
ховати у кожного почуття 
відповідальності за дору
чену справу. Під його ке
рівництвом усі тринадцять 
членів бригади оволоділи 
суміжнії.ми спеціальностя
ми, що дало можливість 
перейти на роботу за бри
гадним підрядом.

Минулого року комсо
мольсько - мол о д і ж її а 
бригада Василя Кавуна 
взялася збудувати в кол
госпі «Пам'ять Леніна» 
два телятники на 5С0 го
лів кожний. Планувалося 
виконати робіт па 180 ти

і

сяч карбованців. Осбсєг.о 
ж було значно більше. Ви
робіток на одного робітни
ка становив 113 процентів. 
Зекономлено матеріалів на 
дві з половиною тисячі 
карбованців.

1 ще характерно: всі 
об'єкти комсомольсько-мо
лодіжна бригада здала з 
оцінкою «добре». Працю
вати без виробничих травм 
та порушень' трудової дис
ципліни — стало вже не
писаним правилом.

Топ задают! у колекти
ві досвідчені майстри бу
дівельної справи М. О. 
Костел я і М. О. Божко, 
комсомольці Володимир 
Полонень і Микола Пат
латий. Бригадир, більшість 
членів керованого ним ко
лективу — ударники кому
ністичної праці. Василя на
городили знаком «Перемо
жець соціалістичного зма
гання», ріп має Почесні 
грамоти, багато подяк від 
адміністрації, партійної і 
профспілкової організацій.

А недавно бригадира 
комплексної комсомольсь
ко-молодіжної госпрозра
хункової бригади Василя 
Кавуна представили до 
відзначення премією Ле- 
п іиськ < і гаї к о мсом од V.

Д. ПУТІЄВСЬКИЙ.
м. Мала Виска.
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І
Відбулися збори обласного активу прихильників миру.
Голова обласної номісії сприяння Радянському фонду 

миру А. Д. Суханов, другий секретар Ленінсьного райко
му партії міста Кіровограда Т. І. Валькова, заслужений 
лікар УРСР, член Українського комітету захисту миру, 
голова Вільшансьиої районної комісії сприяння Радянсь
кому фонду миру Ф. Д. Гетьманець, бригадир Кіровоград, 
сьного заводу «Червона зірка» Герой Соціалістичної Пра
ці О. О. Кошурко та інші промовці говорили про одно
стайну підтримку миролюбної зовнішньої політики КПРС 
і Радянського уряду, про вклад у боротьбу за мир Гене
рального секретаря ЦК КПРС, Голови Президії Верхов
ної Ради СРСР товариша Л. І. Брежнєва, про внесок у 
справу зміцнення миру трудящих Ніровоградщини.

Обрано новий склад обласної комісії сприяння Радян
ському фонду миру. її очолив О. Т. Шаповалов.

На зборах виступили секретар обкому партії А. І. уіо- 
гребняк відповідальний секретар Української республі
канської комісії сприяння Радянському фонду миру А. І. 
Кордонець.

У роботі зборів узяв участь завідуючим відділом про
паганди і агітації обкому партії І. П. Оліфіренко.

І
І

На знімках: президія зборів; Ф. Д. Гетьманець 
серед молодих учасників зборів обласного активу 
прихильників миру.

Фото 3. ГРИБА.

Серед наказів В. І. Лені
на комсомолові, молоді 
особливе місце займає йо
го заповіт — учитися кому
нізму. Для юних — це ціла 
програма діяльності.

Як же виконується запо<- 
Ілліча з школах області?

Головна праця школярів 
— навчання. У практику бо
ротьби комсомольських ор- 

I ганізацій шкіл за глибокі й 
міцні знання ввійшли гро
мадські огляди знань, олім- 

і піади, дні і тижні науки, тех- 
I ніки і виробництва, пред

метні тижні та багато інших 
■ форм роботи. За підсумка

ми минулого навчального 
І року 44,1 процента учнів 

закінчили школу на «добре» 
' і «відмінно», 2 тисячі чоло

вік нагороджено значком 
ЦК ВЛКСМ «За відмінне 

і навчання».
Ефективною 

участі комітетів комсомол/ 
в боротьбі за глибокі й міц
ні знання учнів, розвитку їх- 

' ньої пізнавальної активності 
стала республіканська ек
спедиція «В країну знань». 
Творчо працюють експеди
ційні звюни в Новоархан- 
гельському районі. Кожен 

I другий учень тут — член 
такого загону, веде пошуко- 

і ну, дослідну роботу. На ос
нові зібраних матеріалів у 
районі створено 11 кімнат і 

. музеїв бойової і трудової 
! слави.
, У середній школі № ЗО 

м. Кіровограда вже дзаиад- 
I цять років працює наукове 

географічне тозариство, 
членами-якого є 220 учнів. 
За час роботи члени това- 

, рисгза підготували багато 
! цікавих

«Надра 
І «Економічні 
І зв’язки Кіровоградської об-

ласті». «Народна Республі
ка Болгарія»...

Цікава система боротьби 
за знання склалася в Мало 
висківській десятирічці N2 З 
Туг працюють групи лабо
рантів і асистентів, прово
дяться огляди знань, усчи і 
журнал «Хочу зсо знати», 
захист читацьких формуля
рів. Створене й успішно 
діс шкільне наукове това
риство, працюють експеди- 

” результаті 
учнів шко- 
четаірки і

ційні загони. В 
більше половини 
ли навчається на 
п’ятірки.

Проте далеко 
школа* області такий 
справ. Ось приклад: у 10-му 
класі Олександрійської СШ 
Олександрійського району 
навчається 26 учнів, із них 
добре — 6, один має дзій- 
ки. А їм же через три міся- 

формою ці виходити а самостійне

не а усіх
стан

наукових робіт: 
Ніровоградщини», 

й культур.-іі

життя. Скажемо прямо: не
надійний стартовий майдан
чик для творчого злету.

Ускладнені завдання ко
муністичного будівництва 
вносять нові акценти у про
цес оволодіння знаннями. «В 
сучасних умовах, коли об
сяг необхідних ДЛЯ людини 
знань різко і швидко зрос
тає, вже иемож.іизо робити 
голозну ставку на засвоєн
ня певної суми фактів, — 
говорив на XXV з’їзді КПРС 
Л. І. Брежнєв. — Важливо 
прищеплюзати вміння само
стійно лоповнюзати свої 
знання, орієнтуватись у 
стрімкому потоці наукової і 
політичної інформації». З 
цією метою IV пленум ЦК 
ВЛКСМ зобов язав комітеїи 
комсомолу шкіл створити 
гуртки «Вчись учитися». їх
ньою програмою передбаче
но цілеспрямовану пропаган
ду різних джерел для само
освіти. організацію допомоги 
школярам в оволодінні мето
дами і прийомами самостій
ної роботи.

Після пленуму минуло 
вже десять місяців, але та
ких гуртків в області пнша 
одиниці.

НІН сяють
Завдання комітетів комсо

молу шкіл — глибоко проа
налізувати стан самоосвіт
ньої роботи з ході ззігно- 
зиборної кампанії, намітити 
конкретні заходи для вико
нання рішень IV пленуму 
ЦК ВЛКСМ.

Могутнім засобо.м розвит
ку пізнавальних інтересів і 
здібностей учнів є дитяча 
технічна творчість. В області 
вона розвинута ще слабо. 
Лише 17 процентів учнів 
охоплено технічними гурт
ками, а з О.чуфріїзському, 
Голоаанівському, Нозгород- 
кізському районах цей про
цент іще нижчий. Помов
чують комітети комсомолу 
підприємств, колгоспів, рад
госпів, навчальних закладів, 
яких IV пленум ЦК ВЛКСА4 
зобов’язав створити такі 
гуртки. Потребує зміцнення 
матеріальна база міських, 
районних станцій юних тех
ніків. Обласна ж взагалі міс
титься з аварійному примі
щенні.

Роки навчання з школі — 
важливий і відпозідадьний 
етап в ідейному становленні 
молодої людини, 
взючи основами 
вчаючм твори В. 
документи КПРС, 
споюють марксистсько-ле
нінське вчення про закони 
розвитку суспільства.

Основна ланка у форму
ванні ідейно-політичних Пе
реконань учнів — виховання 
їх на прикладі життя і ді
яльності 3. І. Леніна. Цент
рами цієї роботи стали пе- 
ніНсьні музеї і кімнати. їх в 
області 443. В ході респуилі-

Озолоді- 
наук, ви- 
l. Леніна, 

учні за-

камського огляд/ шкільних 
музеїв і кімнат в. 1, Леніна 
велику пошукову роооіу 
проводять загони червоних 
слідопитів, Вони зібрали ба
гатий матеріал про револю
ційні под і; і встановлення 
Радянської влади на Украї
ні,'у своїх містах, районах і 
селах, про виконання лсн:ц. 
ських заповітіз. Доьре пра
цюють червон; СЛІДОПИТИ 
Олександри, Долинського, 
Вільшанського районів, у. 
ході огляду значна частина 
шкільних музеїв і ленінсь
ких кімнат установила тісні 
зв’язки з Центральним му
зеєм В. І. Леніна, музеями в 
Ленінграді, Києві, Ульянов
ську, іііушенському.

Але бувають і випадки 
формалізму, коли вся робо
та музею чи кімнати зво
диться до написання листів 
з проханням прислати мате
ріали, як це трапилось у 
йосипівській середній школі 
Ульяновського району. Не 
можна не згадати тут елі»- 
Л. І. Брежнєва про те, 
ніщо так не висушує думки, 
як формалізм, особливо, 
коли йдеться про виховання 
на прикладі життя В. І. Ле
ніна.

Волику роль в ідейному 
вихованні старшокласників 
відіграє Ленінський залік. 
Аналіз громадсько-політич
ної атестації учасників Ле
нінського заліку «Рішення 
XXV з’їзду КПРС — у жит
тя!» показав, що в більшості 
шкільних комсомольських 
організацій Кіровогреда, 
Знам’ямського, Сзігловод- 
ського, Гайворонського ра
йонів участь у Пекінському 
заліку дала змогу значно 
поліпшити якість знань, під-^

Ці слова Василя Шукшч- 
I «а (пам’ятаєте його опосі- 
І, дання під такою назвою?) 

щороку в червні промоз- 
“ ллють близько ПОЛОВИНИ 

випускників Ульяновського 
г. міжшкільного 
І) виробничого 
І Промовляють 

її в юнаків та
І ковують батони/ _______
Л односельці. І земля.

Іноді можна почути мір
кування; мовляв, через 10 
—15 років нікому буде 

І працювати на селі — стар
ші вийдуть на пенсію, а 
молодь тепер не дуже по
спішає зоставатися □ сіль
ському господарстві. Однак 
так було й раніше. Роман
тика, невідомі краї в усі 

. часи хвилювали серця мо
лодих, відривали їх від 

І рідної домівки. Та багато 
| з тих, хто в юності поки

нув село, через певний час 
повертаються до нього або 
ж у душі жалкують за ним 
після проведених там від- 

I! пусток. Що їм перешкоди
ло стати хліборобами? ’ — 
ось головне питання.

а Не скрізь ще вміють до- 
I і помогти школярам знайти 

себе В селі. Добре, якщо
і цю місію беруть на себе 
і батьмо-тракторист чи мати- 
I доярка. Та й то не завжди, 

адже чимало батьків щас
тя дітей вбачають у «лег- 

і ній» праці «з восьмигодин
ним робочим днем і двома 
вихідними». Засіб досяг
нення цієї мети, на їх дум
ку, — вища освіта, жиїтл 
в місті.

і Власне, ніхто не проти 
прагнення мати диплом 
(зрештою, й нинішнє сіль
ське господарство немож
ливо уявити без високо
кваліфікованих, дипломо
ваних спеціалістів). Та й 
побутові умови у місті по
ки що кращі. Проте це не 
значить, що робота на під
приємстві легша від хлібо
робської. Важка вона, ко
ли людина почувається не 
на своєму місці, коли об
рана професія для неї — 
тягар. А талант цієї люди
ни, можливо, по-справж
ньому зміг би розкритися 
на колгоспному полі, на 
фермі. Та не зуміли вчасно 
на місці помітити захоп
лення юнака чи дівчини, 
не подбали про їхнє май
бутнє.

Як же ця проблема вирі
шується в Ульяновському

навчально- 
Номбінату. 

з гордістю, 
дівчат ви- 

вчителі.

районі? Про це — кілька 
наших публікацій.1. КОМБІНАТ

Його було створено три 
рони тому. Про необхід
ність такого закладу в 
райкомі партії, райвідділі 
народної освіти радились 
ще -раніше (кількарічна 
практика сусіднього Гац- 
поронськоі'о району засвід
чила доцільність створення 
комбінатів), а постанова 
ЦК КПРС і Ради Мініст
рів СРСР «Про дальше . 
вдосконалення кавчання, 
виховання учнів загально
освітніх шкіл і підготовки 
їх до праці» підтвердила 
її. Па посаду директора 
призначили М. і. Коваль
чука.

— Мені в житті завжди 
хотілось роботи з молоди
ми будівниками нашого 
світлого майбуття. Тому 
коли запропонували цю 
посаду, погодїівся одразу, 
— зізнається Микола Іва
нович. — і вже тепер, хо
ча минуло иебаїато часу, 
ми можемо похвалитися 
деякими успіхами: в яке 
село району не приїду — 
всюди трудяться паші, ви
пускники. А ще через кіль
ка років па їхні плечі ля
жуть основні турботи сіль
ськогосподарського вироб
ництва...

Так нині думає дирек
тор. Так думалось і тоді, 
коли починали. Раніше у 
середніх школах району 
навчали сільськогосподар
ських професій лише хлоп
ців, та й у тих знання бу- 
лц неміцні: навіть кращі 
йшли доучуватись у сіль
ські професійно-технічні 
училища. Причина? Неста
ча висококваліфікованих 
кадрів, відсутність матері
ально-технічної бази.

І от — комбінат. Нині

за трак

тут навчається близько 
шестисот учнів з одинад
цята середніх шкіл. Раз 
на тиждень комбіпатівсь- 
кпй автобус доставляє їх 
у райцентр. (Пізніше ди
ректор скаже, що у них 
ніші чи не головна пробле
ма — брак одного автобу
са).

Серед викладачів закла
ду шість мають вищу спе
ціальну освіту — агроно
ми, інженери, вшітелі тру
дового навчання. Автомо-

нщі, автотранспортному 
підприємстві 10045, рай- 
побуткомбіиаті.

Створити таку матері
ально-технічну базу зможе 
не кожна.середня школа. 
Якщо вона й має, прямі 
ром, трактор чи автомо
біль, то, як правило, вико
ристовують їх лише для 
того, щоб показати прин
цип роботи окремих меха
нізмів. А учням кортить 
(іце й як!) сісти 
тор, відчути себе господ:

Із захоплення гітарою 
почався шлях восьми
класника Кості Лсбедсва 
до... професії механіза
тора...

Вирішивши освоїти 
гру на цьому музичному 
інструменті, він записи®

І

І
ЖИВЕШ НА СЕЛІ — ЗНАЙ ТЕХНІКУ

Триває Всесоюзний огляд технічної 
підготовки сільської молоді. ЦК 
ВЛКСМ, Міністерство, сільського гос
подарства СРСР, Міністерство меліо- 

• рації і водного господарства СРСР. 
Державний комітет СРСР по виробни
чо-технічному забезпеченню сіль
ського господарства, Державний ко
мітет СРСР по професійно-технічній 
освіті відповідною постановою пе
редбачили «забезпечення проведен-

СЯХТСТ-Т-гК - ■ О явпивиявв яУ
білону справу ведуть шо
фери першого класу з чи
малим досвідом роботи. 
Та мало бути висококвалі
фікованим спеціалістом; 
вміння прищепити учням 
любов до вибраної профе
сії, до рідної землі — од
на з головних якостей учи
теля. У комбінаті це па
м’ятають. Майстри авто
справи, наприклад, які не 
мали спеціальної педаго
гічної освіти, були направ
лені комбінатом па рес
публіканські спецкурси. 
Майстрами практичного 
водіння трактора па комбі
нат запрошені механізато
ри із середньою га серед
ньою спеціальною освітою, 
які теж пройшли педаго
гічну підготовку.

У розпорядженні нав
чального закладу — шість 
вантажних автомобілів, 
три трактори; є майстерня 
для ремонту техніки, чудо
во обладнані кабінети з 
кожної спеціальності. 
Практичні заняття прово
дяться у базових господар
ствах — когосні імені 
Шевченка, райсільгосптек-

на Всесоюзного огляду на високому 
організаційному рівні, наполегливо і 
послідовно втілювати в життя лозунг 
«Живеш на селі — знай техніку», до
биватися, щоб кожен молодий жи
тель СЄЇ13 в ході огляду оволодів 
технічною спеціальністю, а молодий 
механізатор — суміжною професією, 
необхідними знаннями 
пології виробництва, 
затм їх на практиці»

з галузі теж- 
умів застосову-

і

J
рем складного агрегат^, 
проїхати на ньому свої 
перші боязкі й такі неза
бутні метри. Як справжній 
механізатор!

Комбінату допомагали 
створювати матеріально- 
технічну базу всі без ви
нятку колгоспи району. Це 
й зрозуміло, адже в за
кріпленні молоді на селі 
зацікавлене кожне госпо
дарство.

— Та в сьогоднішньому 
комбінаті учням уже тіс
но, — продовжує розмову 
директор. — Наступного 
року почнеться будівницт
во нового. Уже є типовий 
проект. Це буде величез
ний комплекс із навчаль
ним корпусом, майстерня
ми по ремонту та технічно
му обслуговуванню машин, 
ангарами дл» зберігання 
сільськогосподарської тех
ніки, їдальнею, спортза
лом...

(Далі буде).

В. БОНДА?.
спецкор «Молодого 
комунара».

учнівську виробні'-СЯ 8
чу бригаду Єлизавети«- 
ської середньої школи. 
Знав: тут не тільки вив
чають техніку, прово
дять сільськогосподар
ські досліди, а 1 всерйоз 
займаються музикою, 
створили свій ансамбль.

Прийняли юнака у 
бригаді привітно, але 
перш ніж викласти тон
кощі музичної грамоти, 
навчили його користува
тися гайковим ключем і 
викруткою. Правда, спо
чатку він займався цим 
без особливого бажання; 
адже мета приходу сюди 
була іншою. Та незаба
ром захопився технікою 
по-справжньому.

І недивно: у розпоряд
женні хлопців із учнів 
ської бригади 6 тракто
рів, 2 вантажних авто
мобілі і зернозбиральний 
комбайн. А кілька легко
вих автомобілів і мото
циклів школярі склали 
самі за допомогою спеці
алістів радгоспу «Нива*, 
на полях якого вони поа- 
цюють у дні літніх капі

кул. На цих машинах 
хлопці здійснюють авто 
цробіги по місцях бойо 
вої й трудової слави, ш; 
їяіднсаібть із концерта 
ми у навколишні села.

Утримувати техніку 
непросто — потріб'.іі 
дбайливий догляд, але 
хлопцям цс тільки на ра
дість. Вони можуть по 
ратися біля неї цілими 
днями.

Увечері юнаки всі ра
зом ідуть на репетицію 
вокально- інструменталь
ного ансамблю. Як і в 
роботі, тон тут задає кра 
щнй шкільний тракто
рист, бригадир О. Єро 
НІН.

Як і Костю Лебеді ва, 
Олега, за його вязпан 
ням, теж привабила у 
бригад^' можливість здій 
сшовати захоплюючі 
мандрівки і екскурсії, 
брати участь у веселих 
концертах. А нині він 
твердо вирішив: зали
шиться працювати меха
нізатором у рідному гос
подарстві. У радгоспі за 
ним закріплений «персо 
пальний» трактор; ’’чека 
ють його і в одній із кра 
ЩНХ рільничих бригад, 

-яку очолює кавалер ор 
дена Леніна А. Василь 
єв.

Дивлячись, як старая 
но працює у майстерні 
козачок, Олег вирішив 
взяти над ним шефство. 
Недавно юний наставник 
підбив своєрідний підсу
мок. За хороші' робо™ 
в минулому році трудів 
никн радгоспу «Нива •> 
вирішили нагородити 
хлопців новим трактором 
Т-25. У бригаді одно 
стайно вирішили закрі 
пити його за Лебедєвшл

В. ОГАЙ, 
кар ІАРС

Єлизаветино,

L

Ленінградська область |
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ЙОГО ЗШИТИ
іищити громадсько-політич
ну активність старшоклас
ників, знайти ефективні фор
ми знайомства учнів з ле
нінською теоретичною спад
щиною.

Але в ряді районів були 
факти спрощеного підходу 
до проведення заліку. Осо
бисті комплексні плани уч
нів були неконкретними, 
складалися з 3—4 пунктів, 
виконання не контролюва
лось ні атестаційною комі
сією, ні комітетом комсомо
лу. Подібне недопустиме 
взагалі, а в переддень свят
кування ленінського ювілею 
— особливо.

Цього року ми будемо 
відзначати 35-у річницю Пе
ремоги над фашистською 
Німеччиною. Піонери і шко
лярі області нині ведуть ве- 
гЖу пошукову роботу. Вони 
взяли шефство над сім’ями 
загиблих, удовами, ветера
нами Великої Вітчизняної, 
влаштовують зустрічі з ге
роями. В Кіровограді, Улья
новському, Новомиргород- 
ському та багатьох інших 
районах створено тимурів- 
ські загони. А з Мар ївській, 
Полтавській школах Компа- 
міїзського, Олександрівсь- 
кій десятирічці Олександ
рійського районів загони 
тимурівців існують лише на 
папері. Робота їхня не пла
нується, учні не знають, чиї 
сім'ї в селі потребують до
помоги.

Ми зобов’язані оточити

турботою і піклуванням лю
дей, ЯКІ пройшли через гир 
НИЯО ВІЙНИ, ВЗЯТИ ПІД свою 
увагу всі пам'ятники, мої и- 
лн загиблих, провести опе
рації «Пошук», «Герої поруч 
нас», «Гвоздики на обеліс
ках, гвоздики в сім’ях жи
вих*. Не повинно бути жод
ної школи, піонери і комсо
мольці яної не побували б у 
музеї «Спартача» в селі 
Нрасногірці Голованівського 
району, з селі Підлісному 
Олександрівського району, 
де фашисти живими закопа
ли юних піонерів-розвідни- 
нів, не знали б про грізні й 
героїчні події років Великої 
Вітчизняної, що відбувалися 
на території області.

Моральні якості молоде: 
людини сиявляються в її 
ставленні до праці, в тому, 
як вона виконує громадян
ський обов’язок будівника 
комунізму. Неоціненне зна
чення у виявленні цих яко
стей має п’ята, трудова 
чверть. Улітку минулого ро
ку на базі колгоспів і рад
госпів області працювало 
246 таборів праці й відпо
чинку, 253 учнівські вироб
ничі бригади, 9 лісництв, у 
школах — 360 ремонтно-буді
вельних загонів. Старшо
класники виконали обсяг 
робіт на суму понад міпьіцзн 
карбованців.

Добре організували тру
дове літо у Знам ямському 
районі. В богданівськіи де
сятирічці вже кілька років 
працює інтернаціональний 
табір праці й відпочинку. 
«Дружба». Його по праеу 
називають третім відділком 
місцевого колгоспу «Роди
на».

По-удернсму трудилися а 
^таборах праці й відпочинку 
учні Красносілківської Сі±1 
Олександрізського, Докуча-

євської СШ Устинівського 
районів.

Справжньою кузнею хлі
боробських кадрів стали уч
нівські виробничі бригади 
Новопразької десятиріч <и 
Олександрійського, Коми- 
шуватської десятирічки гіо- 
воукраїнського районів. 
Майже всім класом прийш
ли працювати в колгосп іме
ні Шевченка випускники 
Кропивницької середньої 
школи Новоукраїнського 
району. Цікаві приклади 
трудового виховання і 
профорієнтації є в Ульянов
ському, Новоархангельсько- 
му та інших районах.

Наближається літо юві
лейного року. Комітетам 
комсомолу необхідно вже 
сьогодні визначити місце 
роботи таборів праці й від
починку, виробничих
бригад, інших трудових 
об'єднань школярів, закін
чити їх комплектування, до
битися, щоб участь у п’ятій, 
грудовій узяли всі учні.

У квітні в усіх школах 
пройдуть звітно-виборні 
комсомольські збори. На 
них має йти ділова розмова 
про роботу комсомольської 
організації в дні підготовки 
до 110-ї річниці з дня на
родження В. І. Леніна, про 
участь у Всесоюзній Ленін
ській позірні, про виконання 
заповітів Ілліча.

Л. ДРОТЯНКО, 
секретар обкому ком
сомолу.

«День за днем». (Кірово 
град). 1В 15 — К. ,т. Мульт
фільм іКІрОвоград). 18.30 
— «Актуальна камера». 
19.00 -- Чемпіонат СІ’СІ* з 
хокею: «Сокіл» -- «Хімік». 
1 і 2 періоди. 20.40 — «ІІа 
добраніч, діти!- 21.00 — 
«Час-. 21.35 — Чемпіонці 
СРСР з хокею: «Сокіл-» — 
«Хімік». З період (Відео- 
запис). 22.10 — Фільм кон
церт «»Міська фантазія*. 
ІІо закінченні — Повніш.

Четверг, З квітня

Кі ноекран
квітня
В області проводиться кінофестиваль 

«Ленін і тепер живіш за всіх живих». — 
присвячений 110й річниці з дня народ 
нсеиня Ілліча. Кіноленініана проходить у 
кінотеатрах і сільських будинках культу
ри. Перед наказом фільмів виступають 
ветеран« партії і ігеполюції, ударники 
комуністичної крані, представники ко
лективів, нагороджених орденом Лсянш. 
Демонструються художні та хронікальпо- 
докумеитальні стрічкк? «Серце матері 
«Ленін у ІКовтні». «Шосте липня». «До
вір’я». «Пролог». «По вулиці Леніна». 
«Три пісні про Леніна». «Петербурзькі 
зустріч;». «Ленін і Брупська» та інші. Повий фільм 'ОСОБЛИВО 

НЕБЕЗПЕЧНІ» Одеської кі
ностудії в гост рос ю. леті; їй 
формі розповість глядачам 
про мужність і героїзм 
працівників радянської мі
ліції. виявлені в ліквідації 
решток банд на Україні у 
20-х роках. Автор сцена
рію — Едгар Смирнов, рс- 
::;исер-постановник — Су 
ламбек Мамилоз. Головні 
ролі викопують Віктор Мііі- 
гаиов. Микола Сектименко, 
Лев Дуров. Тетяна Друбя-і.

Студія- «Ленфільм» у 
квітневому репертуарі бу 
де представлена ціна 
внми фільмами. «Пані 
Марія». В назву цієї карти
ни режисера Наталії Тро
щенко винесено ім’я го
ловної героїні (роль її чу
дово виконала популярна 
актриса Світлана Крючко 
па), котра пройшла через 
тяжкі випробування, перш 
ніж стала щасливою.

Про відважних і мужніх 
молодих будівників Вайка 
ло- Амурської магістралі 
розповідає стрічка < Десант 
на Орингу» в постановці 
режисера М. Єршова, відо
мого глядача по кінокартп 
пах «Блокада». «Рідна 
коов» та інших. У фільмі 
багато музики Д. Тухмано 
ва. Головні ролі пикону 
ють Т. Васильєва і Т. Сні 
вак.

На кіностудії імені 
М. Горького режисер 
И. Арсенов зняв фільм «З 
коханими но розлучай
тесь», адресований моло
дим глядачам. Більшість 
глядачів уперше почула 
чудові рядки поета О. Ко

четкова. «З коханими не 
розлучайтесь» у фільмі 
іронія долі». Та ще рані

ше вони прозвучали у п’є
сі Олександра Володіпа. 
яка так- і називається: «З 
коханими не розлучай
тесь». І ось глядачі мають 
змогу ознайомитися з 
фільмом, поставленим за 
цією п’єсою. В головних 
ролях — молоді аіетори 
Московського театру імені 
Ленінського комсомолу 
Ірина Алферова (Катя) та 
Олександр Абаулоя (Мить).

Перша програма
8.00 — «Час». 8.-10 .—

Гімнастика. 9.05 Дітям про 
звірят. 9,35 — Фільм «Хо
діння по муках». 1 серія. 
«Сестри*. 11.05 — Твори
російських композиторів. 
По закінченні — Новини. 
14.30 — Новини. 14.50 — 
Документальні фільми «Ми 
— робітники». «Траса». 
15.25 — Фільм-концерт
«Чумацькі радоїці». 15.55— 
Рідна природа. 16.15 — Ле
ти, паша пісне. 17.00 
Казки Г.-Х. Апдерссиа. До 
175-річчя з дня народжен
ня письменника. 17.30 — 
Адреси молодих. 18.30 — 
«Кпижчип дім». Докумен
тальний фільм. 18.45 —
«Сьогодні у світі». 19.00 — 
Людина і закон. 19.35 — 
Співає народний артист 
СРСР Д. Гнатюк. 19.45 — 
Фільм «Ходіння по муках». 
2 серія. «Вибір». 21.00 — 
«Час». 21.35 — Фестивалі... 
Конкурси... Концерти... По 
закінченні — 22.35 •
Сьогодні у світі.

Друга програма

10.00 — Новини. 10.15 — 
Документальні телефільми. 
11.05 — «Олівець-малЮ-
вець». 11.40 — «Шкільний 
екран«. 10 клас. Українсь
ка література. 12.10 — До 
35-річчя Великої Перемл
ій. Художній фільм «Бала
ди про солдата». 16.00 -- 
Новини. 16.10 — Для ма
лят. «Срібний дзвіночок».
16.30 — «Телепост на удар
ній будові». 16.45 — Доку
ментальний фільм «Напе
редодні». 1:і циклу «Ленін
ський альбом». 18.00 —
К. т. «Вогонь — це небез
печно». (Кіровоград). 18.15
— К. т. «День за днем». 
(Кіровоград). 18.30 — Для 
дітеіі. «Старти надій». 19.00
— «Актуальна камера».
19.30 — Фільм-концерт 
«Музика удвох». 19.40 — 
«Чого вчить досвід львів’
ян». Засідання громадської 
ради якості Українського

“телебачення і «Робітничої 
газети». 20.40 — «ІІа доб
раніч. діти!» 21.00 — «Час». 
21.35 — Літературний ве
чір поета-гумориста Стена- 
на Олійника. Но закінчен
ні — Новини.

Середа, 2 квітня
Перша програма

8.00 — «Час». 8.10 
Гімнастиіса. 9.05 — Мул 
фільми «Про дудочку 
пташку». «Дивний манеж».
9.25 — Фільм «Ходіння ііо 
муках». 2 серія. «Вибір»! 
10.40 — Клуб кіпоподоро- 
жей». По закінченні 
Новини. 14.30 — Новини. 
14.50 — До Дня геолога 
Науково популярний фільм 
«Земля Губні на». 15.40 — 
Чого і як вчать в НТУ.
16.25 — Концерт. 17.00 — 
Телестадіон. 17.35 ’— Від
гукніться. сурмачі. 18.05 
До 110-ї річниці з дня на
родження В. І. Леніна. 
К. Паустовськип. «Старий 
в дотертій шинелі». Чигає 
народний артист СРСР 
А. Пипов. 18.45 — Сьогод
ні в світі. 19.00 — Естрад
ний когшерт. 19.35 — Пр.і-

ьт-
і

пороносці трудової слави. 
19.50 — Фільм «Ходіння гіо 
муках». З серія. «Війна-. 
21.00 — «Час». 21.35 
Відкриття Днів угорської 
культури в СРСР, присвя
чений 35-річчю визволення 
Угорщини. Передача з 
Кремлівського Палацу з’із 
дів. В перерві - - 22.45 — 
Сьогодні у світі.

Перша програма
8.00 — «Час». 8.40 — 

Гімнастика. 9.05 — Відгук
ніться, сурмачі! 9.35 —
Фільм «Ходіння по муках» 
З серія. 10.45 — Народна 
творчість. По закінчсніїі-- 
Новиии. 14.30 — Новини. 
14.50 — По Сибіру і Дале
кому Сходу. Кінопрограма.
15.30 — Шахова школа. 
16.00 — Музичні вечори 
для юнацтва. 18.15 — Ле
нінський університет міль
йонів. «Управління соціалі
стичною економікою». 
18.45 — Сьогодні в світі. 
19.00 — .Концерт народно

го ансамблю танцю проф
спілки будівельників Угор
ської Народної Республіки.
19.30 — Фільм «Ходіння но 
муках». 4 серія. «Четверо». 
21.00 — «Час». 21.35 — Ве
чір поезії Г. Еміна в кон
цертній студії Оетанкіно. В 
перерві — 22.35 — Сьогод
ні у світі.

Друга програма
16.00 — Новини, 16.10 — 

Для малят. «Срібний дзві
ночок». 16.30 — «Республі
канська фізико-матсматич- 
на школа». 17.00 — Чем
піонат СГ'СР з футболу; 
«Динамо» (Київ) — ЦСКА. 
(Ужгород). У перерві 
К. т. «День за днем». (Кі
ровоград). 19.09 — «Акту
альна камера». 19.30 -- 
«Беспяпі варіації». Кон
церт. 19.45 — Дж. Голсуор- 
сі. «Мертва хватка». Вис
тава. 20.45 — «На добра
ніч, діти!» 21.00 — «Час». 
21.35 — Продовження вис
тави. По закінченні — Пи
шній.

П’ятниця, 4 квітня

Друга програма
10.00 —• Новини. 10.15 — 

«Кіг у чоботях». Лялькова 
вистава. 11.25 — Докумен
тальний телефільм «Робо 
чий атом». 11.40 — «Шкіль
ний екран». 10 клас. Су 
сиільствозпавство. 16.00 -• 
Новини. Пі.10 — Для ми 
лят. «Срібний дзвіночок» 
16.30 — «Вашим, товари 
шу. серцем і Іменем». Ре
портам: з Львівського фі 
ліа.іу Центрального музею 
В. 1. Леніна. 16.50 
Д. Шостакович. 12 симфо- 
нія. 17.35 — Худфкній те- 
лефіль.м «Перо і чорнилі- 
ннця». До 175-річчя з дш’ 
народження Ганса Хрисгіа- 
ни Андерсена. 18.00 — К. і-

Перша програма
8.00 — «Час». 8.40 —

Гімнастика. 9.05 — Твор
чість юних. 9.35 — Фільм 
«Ходіння по муках». 4 се
рія. 11.05 — Концерт. По
закінченні — Новини. 1-1.30
— Повний. 14.50— Сільські 
будні. Кінопрограма. 15.45
— Російська мова. 16.15 — 
До національного свята Се
негалу—Дня незалежності. 
Концерт національного ан
самблю танцю Сенегалу.
16.45 — Па приз клубу 
«Золота шайба». Фінал все 
союзних змагань. 17.30 — 
Москва і москвичі. 18.00 -- 
По Угорщині. Кінопрогра- 
ма. 18.30 — Веселі нотки
18.45 — Сьогодні в світі.
19.00 — Шиття науки
19.30 — Концерт Панамсь
кого фольклорного ансамб 
ліо. 19.55 — Фільм «Ходін 
ня по муках». 5 серія «Роз
лом». 21.00 — «Час». 21.35
— Молодіжний вечір в сту
дії Оетанкіно. 22.30 — Сво 
годні у світі. 22.45 — ja 
рубіжна естрада.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.20 — 

До 35-річчя Великої Пере
моги. «Палітра». 10.55 
М. Коцюбинський. «Тіні на
бутих предків». 11.40 — 
«Шкільний екран*. 11.40 — 
клас. Російська літерату
ра. 12.10 — Док. телефільм 
«Обличчям до океану*.
12.30 — «Від техніки без
пеки — до безпечної тех
ніки». 16.00 — Новини
16.10 — Для малят. «Сріб 

лий дзвіночок». 16.25 — 
«Шопена вальс». Літера
тури© музична композиція 
16.50 ~- «Рік п’ятий, за
вершальний». 17.25 — І'е 
лефесіива.чь піонерської 
пісні. «.Пісня скликає дру 
зів». 18.10 — К. т. «День 
за днем». (Кіровограді. 
18.25 — Оголошення. (КІро 
воград). 18.30 — Концерт 
19.00 — «Актуальна кане 
ра». 10.30 — «Сьогодні — 
День яиаволення Угориш 
ии від фашистських за
гарбників». 19.40 — «їптер- 
клуб*. 20.45 — «На добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час». 
21.35 — Художній фільм 
«Чужа рідня». По закінчен
ні — Повніш.

Субота, 5 квітня
Перша програма

8.00 — «Час». 8.40 —
Гімнастика. 9.05 — Вистав-

ка Вурат'.но. 9.30 — Фільм 
«Ходіння по муках». 5 се
рія. 10.35 — Для вас, бать
ки 11.05 — Концерт радіш, 
ської пісні. 11.30 — Розпо
віді про художників. «Ре
нато Гуттузо-?. 12.15 — Ти
раж «Спортлото». 12.30 — 
Це ви можете. 13.20 — Го
лоси народних інструмен
тів. Баян. І 1.15 — Будинки 
для нас з нами. 14.30 — 
Новини. 14.45 — Фільм для 
дітей «Якось влітку». 15.55
— Прем’єра документаль
ного фільму «Настане день 
завтрашній». Про двічі Ге
роя Соціалістичної Праці 
Т. С. Мальцева. 16.45 — На
родні мелодії. 17.00 — У
світі тварин. 18.00 — Вис. 
туп політичного оглядача. 
16.30 — Мультфільм «Олім
пійський характер-?. 18.40
— Документальний фільм 
• Земля Сапдіно». 19.40 — 
Адажіо з балету А. Ешгіия 
«Ангари---. 19.45 — Програ
ма телебаченні} Угорської 
Народної Республіки, при
свячена 35-іі річниці БИ 
зведення Угорщини від фа
шистських загарбників. 
Бере учасі ь член ііолітбю 
ро ЦК УСРП, Голова Пре
зидії уНР П. Лощонці, 21.00
— «Час». 21.35 — Очевидне
— нзймЬвірне. 22.15 — Бе 
пефіс. За участю народно, 
ар і истки РРФСР Т. Дорож
иш’. По закінченні -- би.15
— Новішії.

Друга програма
10 00 — Новини. 10.10 - 

Кніопрої рама «Вітчи.-.ио 
моя неозора». 10.50 —
«Підняті вітрила», і-епор 
таж з Миколаївського му 
зею суднобудування іа 
флоту. 11.20 — ФІЛЬМ-КОП- 
церт «Дуст молодих». 11 55
— «Доброго вам здоров’я».
12.25 — Концерт заслуже
ної хорової кипслн і і’С!-’ 
♦ Трембіта». 13.00 — Чем
піонат СРСР з хокею: 
ЦСКА — «Сокіл» Нішо;. 
15.15 — «Літературний
театр». Б. Лаврепьов. ейз 
мандант Пушкін». 16.45 ■ 
«Олімпійці г. нашому дво 
рі». 17.25 -- Докумснгаяв 
ний телефільм «Зима і вес
на 1945. року». 1 серія. 
18.20 — Концерт Москов
ського камерного оркесі 
ру. 19.00 — «Актуальна ка 
мера». 19.40 — «Резонанс». 
20.45 — «11а добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.35
— Художній іелефільм 
«Наші, знайомі*. 23.20 — 
Повний. 23.35 — Виступає 
вокально - інструменталь
ний ансамбль «Кобза».

Неділя, 6 квітня
Перша програма

8.00 -- «Час». 8.40 —
Гімнастика. 9.05 — Кой 
церт ансамблю танцю 
«квітка» Палацу культури 
Харківського електромеха
нічного заводу. 9.30 -- Бу 
дильпик. Ю.Ои --■ Служу 
Радянському Союзу! 11.00 
— Програма «Здоров’я- 
11.45 — Музична програми 
«Ранкова пошта». 12.15 — 
Сьогодні — День геолога. 
В передачі бере участь ла
уреат- Ленінської премії, 
доктор технічних наук, мі
ністр геології С. К03ЛОВ- 
ський. 12.30 — Сільська 
година. 13.30 — Музичний 
кіоск. 14.00 — Фільм «Па 
все життя, що залити 
лось». 1 серія. 15.15 — За 
вашими листами. Музична 
програма до Дня геолога. 
16.00 — Клуб кіпоподоро- 
жей. 17.00 —- До 110-ї річ
ниці з дня народження 
В. 1. Леніна. «До Леніна, в 
Кремль». БагаторерІйшій 
документальний телефільм. 
Зустріч перша —- «Вчитися 
працювати». 18.00 — Між
народна панорама. 16.45 — 
Па арені цирку. 19.15 —• 
1К. Сарман. «Мамуре*. 
іір'-м вра фільму-вистави 
Державного академічного 
Малого театру Союзу РСГ 
і21.00 — Програма «Час»і. 
По закінченні 22.30 — 
Пашиш.

Друга програма

10.00 - Повніш. 10.15 - 
Сьогодні — День ісолоїа. 
11.15 — К. т. G. Пермяк. 
«Срібне коїнгтце*. Лялько 
ви і истапа. (К-д на Ресиуй 
лікаїїськс телебачення) 
12.05 — Документаль
ний фільм «Париж, нрое 
пекч Леніна-?. Із циклу «Ле
нінський альбом». 13 05 - 
«Слава солдатська». 14.05
— «Паша идрш-и - Ра.иіч 
ський Союз». 14.45
А. Кравчук. «Заш ий зііомкі. 
о шостій pamtv» і'елеьп:- 
гава. 16,40 Концерт.
17.40 — Сііиртяшіі твяе 
фільм «Добровольці». Тіо 
юні музиканти 19 00 
«Актуальна камера». 19.39
— Концерт Доржанпої за
служено! капели банду 
ристів УРСР. 20.45 -- < 11” 
добраніч, діти!» 21.00 -- 
«Час». 21.35 — Художіїій
фільм «Доборвольці». По 
закінченні — Новини.



ЛГолгодкй кому кар4 стою

I

ВІД АДМІНІСТРАЦІЇ «ПК». Напередодні 1 нвітня на
шому кореспондентові було доручено взяти інтерв'ю у 
постійних авторів і читачів «П'ятого колеса». Це відпо
відальне завдання так ехпилювало журналіста, що він ці
лу ніч мучився безсонням і склепив повіки лише вдосві
та Внг.слідок цього ранок він успішно проспав.

На жаль, інтерв ю_ так і не вийшло. Замість нього ми 
отримали своєрідний звіт про нічні творчі муки автора, 
кілька фрагментів сновидінь, у яких він умудрився за
вітати аж у 2000-и рін, ми й вирішили запропонувати ва
шій увазі. 1 7

Правда, адміністрація «ПК» вважає, що сон кореспон
дента був не дуже справедливим (а може, кореспондент 
мало спав.), бо вона (тобто адміністрація) переконана в 
тім, що про Кіровоград і кіроеоградців 2000-го року мож
на написати більше і краще. Бо буде про Що! Адже наше 
місто уже сьогодні одягає в гранітні шати береги Інгулу, 
високо в небо виструнчує світлі норпуси заводів і вузів, 
мережить вулиці райдугами квітників, зеленим оксами
том садів і парків.

Уже в найближче десятиріччя Кіровоград прикрасиі ь- 
ся не одним культурним закладом і, до речі, прекрасною 
спорудою нового театру. Сьогоднішні кіровоградські по- 
чаткуючі поети, художники, артисти через кілька років 
заявлять про себе вагомими, талановитими творами, зі
граними ролями. (Ми твердо’віримо в це!).

Але сон є сон. І тому, дпукуючи звіт про нього 1 квіт
ня, адміністрація «ПК» сподівається, що він не образить 
наших читачів і автерів, як не образить усмішка, що ме
жує з гіперболою. Адже дружній гумор — Цс навіть не 
дружня критика, а скоріше всього побажання гарного 
настрою, успіхів І веселого дозвілля.

їм ПЕРЕХРЕСТІ ВІКУ
I Від станції метро 

«Парк імені В. І. Леніна» 
до станції «Черемушки» я 
добирався рівно півхвили
ни. І ось переді мною гос
тинно розчиняються двері 
затишного будинку — від
ділення Спілки письмен
ників України, яке очолює 
відомий поет В. О. Бази- 
левський. Саме сьогодні 
до магазину передплатних 
видань надійшов десятий 
том його вибраних творіз. 
У кабінеті молодого авто
ра В. О. Базилевський за
просив мене сісти і щиро 
посміхнувся:

— Надворі і в серці 
весна.

— Вітаю вас, Володими
ре Олександровичу, з ви
ходом чергового тома.-'

— Хай буде не останній,
— скромно відповів поет.

— Безумовно. Ви пам’я
таєте, який сьогодні день?

— Так, 1 квітня! Між ін
шим, ось сидить наш гу
морист, автор роману 
«Кому не сняться кислиці.» 
Борис Феоктистович Чам- 
лай, який незабаром свят
куватиме своє перше сім
десятиріччя.

— Борисе Феоктистови
чу, — звертаюсь до відс
ілого гумориста, — горта
ючи пожовклі підшивки 
«Молодого комунара», я 
натрапив у одному з но
ворічних номерів газети 
на ваше інтерв'ю. В ньому 
ви признались, що не лю
бите своїх героїв.

— І досі не люблю, ---
спалахнус дідуган, — і 
хоч їх у нашому житті не 
так і багато лишилось, але 
все одно я їх каратиму 
вогнем сатири, допоки 
працює мій диктофон, бо 
рохаїчною авторучкою 
вже не пишу. А зараз че
рез еас хочу передати для 
'П'ятого колеса» свою 
стареньку баєчку «У лісі».

Шуміли звірі:
— Це не жарт.
Сьогодні в Лева був 

інфаркт.
Він вчора гримнув так 

на Лося, 
Що ось таке із ним 

стряслося...
Ох бідний Лев! 
Ох, бідний! Ох’ 
— Аз Лосем що! 
— Той зразу здох. 
Радійте, люди, е повній 

І мірі,
І Що це бува пише

у звірів.
і Уже виходячи з кабінету 
і молодого автора, я зіт- 
І кнувся на порозі із попу

лярною гумористкою із 
села Тишківки Доброве- 
личкіеського району Л. Г.

KjaiimFjar IS'SO року

мені пр
одму зу-

КВІТНЕВІ СНИ

зали-

Гнідець, яка саме в цей 
день стала лауреатом між
народного призу гумори
стів світу «Золотий їжак».

— Любов Григорівно, 
від імені редколегії «П’я
того колеса» поздоровляю 
вас із цим величезним ус
піхом, — схвильовано про
мовив я.

— Дякую, Цим досяг
ненням я першочергово 
завдячую п’яницям і хулі
ганам, злодіям і бюрокра
там, які колись зустрічали
ся в нашому житті. Вашій 
газеті я хочу запропонува
ти дещо зі свого архіву. 
Вірш про п’яницю. Адже 
добре, що вони
шились назавжди в мину
лому. То, можливо, на
друкуєте?

— Все може бути. Ад
же сьогодні 1 квітня.

СМІШНІШИЙ
— Та мерщій до хати 

йди ж! — 
Кличе брата Вова.
В телевізорі уздриш 
Клоуна Попова!
— Ні, це ти сюди надвір 
З .хати йди скоріше! 
Тут побачимо, повір, 
Щось куди смішніше. 
Нащо клоун. Подивись, 
Як від водокачки 
Слюсар дядечко Денис 
П'яний лізе рачки!
Яка це прекрасна річ — 

метро! Особливо в Кіро
вограді. Не треба брати 
штурмом тролейбуси і ав
тобуси напроти УТО, щоб 
з одірваними гудзиками і 
рукавами проїхати три-чо- 
тири зупинки І, нарешті, 
потрапити на роботу чи до 
тещі на млинці. Цю від
стань з успіхом можна по
долати на ескалаторі.

Так от, доїхавши 
центру міста, я 
Будинок творчої 
ції. Художники, 
поети, критики 
вали цей висотний модер
ний вулик такою 
монісю дискусій 
тецькі теми, що 
моє тануло в цьому сло
весному калейдоскопі, як 
грудка масла на гарячій 
сковорідці. Саме тут я 
зустрів літнього чоловіка 
із мрійливо усміхненими 
очима. Це був колишній 
фотокор «Молодого кому
нара», а тепер президент 
обласної секції фотоама
торів В. А. Гриб.

— Ох, — зітхнув він, — 
як же я стомився!

— ВІД 
вився я .

— Від 
зізнався 
сьогодні мене вдруге об
рали на цю відповідальну 
посаду. А це єам, — сказае 
В. А. Гриб І, озирнувшись 
на всі боки, ткнув у мою 
кишеню зьімок, — може, 
вмістите в «П’ятому коле
сі»? Це — фотожарт із 
мого дитинства. Назива
ється «Господар».

Тут же, в обласному Бу
динку творчої інтелігенції, 
я мав "нагоду потиснути 
руку художнику В. Ф. Пос- 
тоєнку. Так, так, тому са
мому, який колись дебю
тував на сторінках «Моло
дого комунара» з цілою 
серією гумористичних ма
люнків.

— Було, — винувато 
розвів він руками, — але

чого? — поціка-

поздоровлень, ---
президент, ---

тепер у вашій 
-газеті рідко 

дру куюся. 
Весь час ча 
заваді стоять 
журнали «Пе
рець», «Кро
кодил», всіля
кі видавницт
ва... І все ж 
сьогодні мо
жу для вашо
го часопису 
запропонуй а- 
ти два /лалюн- 
ки, які обіцяв 
«Перцю». На
друкуєте?

— Спробу
ємо. А 
«Перці» 
образяться?

— Пересер
дяться. А ма
люнки мої 
підпишіть так: 
«Коли телеві
зор на ре
монті» і «Да
ремно 
єшся:
вийшла».

і Аж ось засліплює своєю 
красою гордість міста —

до 
завітав у 
інтеліген- 

артисти, 
виповню-

дисгар- 
на мис- 

серце

мелодісю красної 
Вихлюпується

САЛОН СЮРПРИЗІВ

АВТОРА

заміи:

і

іі

редакція і 
друкарні,

КВІТНЯ не 
а 1980-го.

ВРИЇЗДІТЬ

новий театр. Тут 
таланило ще на 
стоіч. У просторому вести
бюлі я побачив народну 
артистку СРСР В. І. Дро
нову.

— Валентино Іванівно,
— звертаюсь до неї, — на
ша газета вітала вас із 
присвоєнням звання заслу
женої артистки УРСР, по
тім...

— Потім минали роки, а 
я все не пориваю з моло
діжною аудиторією, з ком
сомолом.

— Ви ніби зовсім не змі
нились.

— Ніколи старіти. Ось і 
нині я готую роль молодої 
героїні. Знаете, творчість
— це вічна молодість...

Квітень. Він виповнює 
вікна інститутів і шкіл світ
лою 
весни.

Авторський варіант кар
тини «Св. кропім», що збе
рігається в Дрезденській 
галереї, виявили харківські 
мистецтвознавчі. Це по
лотно німецького худож
ника .Will століття Бал- • 
тазара Деіінсрл спеціаліс
ти називали чудом живо
пису, крапнім творінням 
майстра.

Портретом, що надійшов 
з приватного зібрання у 
Харківський художній му
зей. зацікавилась науковий 
співробітник Т. Є. Прока- 
това. Старанніш аналіз 
допомогою ультрафіолете™ 
ного проміння і рентгену 
не лав результатів. Вста
новити підпис автора зава
жали пізніші 
ця, невміла 
полотна. Не 
сумніву лише 
вість картини 
.Нікого майстра 
— по менше двох 
виною століть.

Вивчаючи 
спеціальну 
Т. Є. Прокатана виявила в 
одному з альбомів репро
дукцію невеликого полотна 
Денвера із зображенням 
тіло ж літнього чоловіка, 
що й на досліджуваному,» 
портреті. Вірність прнпу-^ 
іцсішя підтвердили І ЛСЬ'ІП- 1 
градські мистецтвознавці.

Знахідка демонструється 
тепер у залі зарубіжного 
живопису му.:ею.

О. ЧЕШД, 
кор. РАТАУ.

наніарувоп- 
реставраціи 

викликали 
прииалсж- 
пеиз.ио вс- 

та її вії: .
з поло-

в Ермітажі 
літературу,

стара- 
вона давно

іосподар.
Фото В. ГРИБА.

нячною повінню 
дендропарків, садів, скве
рів і бульварів нашого 
міста, яке сьогодні попов
нилось мільйонним кіро- 
воградцем. З приводу 
цього с місті оголошено 
конкурс на краще ім’я для 
малюка.

Перше квітня. В цей 
день навіть горобці зали
ваються, мов курські со
лов’ї. Сьогодні ж здано в 
експлуатацію ще одну 
станцію метро — «Кущів- 
ка». З багатоповерхового 
Будинку преси, де розта
шована наша 
цехи обласної 
долинає гуркіт ротаційних 
машин — друкується чер
говий номер великофор
матної обласної газети 
«Молодий комунар». Сьо
годні її тираж сягнув ста 
тисяч примірників.

... І тут я прокинувся. 
Був ранок 1 ---- •"*
2000-го року,
Але на моєму столі лежа
ли вірші, малюнки й фото, 
які ви бачите сьогодні.

Сон бачив
В. ГОНЧАРЕНКО, 

спецкор «ПК».

ВІД РЕДАКЦІЇ. Вітаючи 
всіх наших читачів із днем 
сміху, зичимо їм у 1980 — 
2000 роках весняного дов
голіття, сонячного здо
ров’я і здорового гумору^ 
Пам’ятайте, що сміх замі
няє дві таблетки аспірину, 
каплі Зсленіна і чарку го
рілки.

Будьте здорові з пер
шим квітня!

А ЯК 
ВІДПОЧИВАЄТЕ ВИ?

10

«Дельфін*. Т;іьу рр- 
мантичну назву має. пан
сіонат колективів Кіро
воградського обласного 
управління автомобіль
ного транспорту. Він 
знаходиться на березі 
Чорного моря. Добре ус
таткований. До послуг 
відпочиваючих обладна
ний пляж. бібліотека, 
широкий вибір пастель
них ігор, більярд. У клу
бі часто демонструються 
художні філі мн. прово
дяться посілі гсчори від
починку. В л; .111 тонують
ся екскурсії в місто-гс- 
рой Одесу. За десять ро
ків існування пансіонату 
в ньому побувало, по
над ЗО 
Тільки
«,’(• льфіні* 
понад чотири тисячі ав
томобілістів.

побувало, 
тисяч чоловік. 
1979 року в

І ідпочпло

л. СТУКАЛО, 
завідуючий і 
пансіонату «Дельфін».
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