
т ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

•РАНІШЕ, НІЖ ПЛАНУВАЛИ
У матералі «Ланковий знає все» (номер газети за 

15 травня нинішнього року) ми розповідали про 
комсомольсько-молодіжну ланку Валерія Волощука 
з колгоспу «Дружба» Новоукраїнського району. Цей 
колектив узявся вирощувати кукурудзу за новою, 
індустріальною технологією. Приступати до сівби за
важала погода.

Щойно ми одержали повідомлення від заступника 
голови правління колгоспу по роботі з молоддю, 
секретаря комітету комсомолу Миколи Бандюка.

Ланка В. Волощука с стислі строки посіяла куку
рудзу на 160-гектарному лані. Роботи виконано ви
сокоякісно, з точним дотримання/л агротехнічних ви
мог.

Успішно справилися з сівбою й суперники ланки 
Волощука по змаганню — члени комсомольсько-мо
лодіжного колективу Володимира Грущака з цього 
ж колгоспу. Хлопці швидше, ніж планували, посіяли 
кукурудзу на площі 140 гектарів. В одну із змін Во
лодимир поклав у грунт зерно на 31 гектарі, що май
же вдвоє більше норми. Всьо'-о ланковий нинішньої 
весни посіяв 80 гектарів качанистої (із 140).

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ АКСМУ

Виходить
З 5 грудня 1939 р.

Весна. Початок і продовженняї ТРАВНЕВІ
СУРИК

припинилася. Бригадир другої трактор- 

бригада. По-
> до другої

РЕПОРТАЖ 

З ПЕРЕД

НЬОГО 

КРАЮ

Ef ОЕА ке про кількість 
її! площ, строки виконання 
робіт, що входять у вес
няну хліборобську кампа
нію (хоча й це важливо]. 
А про головне — про лю
дей, і зокрема молодих, 
які зумовили успіх, — 
колгосп імені XXV з'їзду 
КПРС першим Б Онуфріїз- 
ському районі закінчив 
весняну сіьбу. Допомагав 
іншим господарствам.
КуцеЕолівка просипай fe

er: рано, ще до сходу сон
ця. На вулицях села з’яв
ляються ЛЮДИ — БОНИ 
йдуть на роботу. До цент
ральної колгоспної май
стерні, б тракторну чи го
родню бригади, в конто
ру. Словом, у кожного 
свої (г разом — загальні] 
турботк. Обсіялись начеб
то успішно, але це лише 
початок. Тож скрізь, де 
працюють трударі, — га
рячі точки сьогодення. 
Побуваємо в кількох.

Диспетчерська. На ро
бочому столі Наталії Кі- 
зенко, поруч телефонних 
апаратів, засобів селек
торного зв’язку, — великз 
кількість зведень, графі
ків руху колгоспної техні
ки, даних про те, де пра
цюють агрегати. Без пере
більшення можна сказати, 
що сюди щодня надхо
дить потік інформації про 
обсяг виконаних робіт, 
прохання, а інколи й ви
моги (справедливі) пере
кинути на ту чи іншу ді
лянку той чи інший меха
нізм. Здавалося б, що тут 
особливого. Диспетчерсь
ка не входить до підрозді
лів сфери матеріального 
виробництва. Так, не вхо

дить. Але вона сприяє 
цьому. Допомагає прав
лінню колгоспу оператив
но керувати роботами і 
гри необхідності коректу
вати їх. Ми були свідками, 
як працівники диспетчер
ської служби втручалися 
в господарські справи, 
проблеми, що виникали 
протягом дня, і вирішува
ли їх. Цим правом наділи
ли невеличкий колектив 
(усього два чоловіка) 
правління, партком кол
госпу. Диспетчерська во
лодіє надоперативн'им сту
пенем поінформованості. 
Ми, наприклад, легко ді
зналися, що перший і дру
гий відділки господарства 
посіяли кукурудзу за три 
робочих дні, соняшник — 
відповідне за чотири і 
п’ять.

Ось цю оперативну по
інформованість диспет
черської служби сповна 
використовує у своїй ро
боті комітет комсомолу. 
До речі, Наталія Кізенко 
очолює штаб «КП». Він 
систематично повідомляз 
про успіхи Анатолія та 
Івана Руденків, Василя 
Зайвого, Володимира 
Шашла під час весняно- 
польових робіт. А в рай
комі комсомолу сказали, 
що необхідну інформацію 
в буд-який день з колгос
пу імені XXV з’їзду КПРС 
вони одержують завдяки 
диспетчерській службі. 
Сама ж Наталія говорить: 
«Найважче і найприємні
ше працювати нам у дні 
сівби і жнив (а кому в цей 
час легко?). Ми немов пе
ребуваємо у вирі життя 
всього колективу».

Розмова і 
На проводі

Тракторна І 
льова дорога 
тракторної неблизька. Во
на то стрімко несе маши
ну у вибалок, то випробо
вує двигун затяжним під
йомом. Придніпров’я. Такі 
й поля. На них нелегко 
працювати. Але треба. І 
снують ни/ли агрегати, за
йняті своєю справою. Йде 
післяпосівний обробіток 
грунту, починається косо
виця зеленої маси жита 
для згодовування твари
нам. У таборі еідносний 
спокій. Усі агрегати, як 
уже зазначалося, в роботі.

ної Іван Тимофійович Ба
бенко збирався е дорогу. 
Треба побувати у механі
заторів. Поки лаштувалась 
«летучка», розмовляли. У 
еєсняно-польових брали 
участь десять ксмсомоль- 
ців-механізаторів, розпо
вів бригадир. Характерно, 
що нинішньої весни, на 
відміну від інших, їм до
вірили найважливіші ді
лянки та об’єкти. Сіяли 
соняшник, кукурудзу. І 

і показали себе з кращого 
боку. Перевиконували 
норми, встановлювали ре- 
кооди. Чим керувалися? 
Звичайно, не принципом

— Михай- 
брата — 

до речі, 
під куку-

літературою і

більше зробиш — більше 
й одержиш. Хто, скажімо, 
примушував комсомоль
сько-молодіжну ланку Іва
на Руденка взяти на себе 
місію вирощувати куку
рудзу індустріальним ме
тодом на 50-гєктарній 
площі? Хлопці прочитали 
про нову технологію у 
пресі, ознайомилися з від
повідною 
вирішили спробувати. А 
чому б і ні?__ , _ ....... Мовчазний

І Іван Руденко не може під
водити механізаторську 
родину. Батька 
ла Якимовича, 
Анатолія. Брат, 
готував грунт 
рудзу. А взагалі він ніко
ли не рахується з часом. 
Працює скільки треба. І 
вже якщо говорити г.ро 
майстерність, то він мало 
кому поступається. Особ
ливо на сівбі та роздачі 
кормів. Свій Т-150 любить 
і доглядає мов малу дити
ну. Як каже Іван Тимофі- 
йоеич Бабенко, «ніколи 
не хряпас дверцятами 
трактора. А це багато зна
чить». Виявляє почут
тя любові до рідної зем
лі. А вона у них, у Рудєн- 
ків, у крові.

Цими днями односельці 
проводжали Івана Руденка 
на дійсну службу в лавсх 
Радянської Армії. Ланка 
не лишилася без ватажка, 
її очолив Володимир 
Шашло. Та Іван після 
служби повернеться в ко
лектив механізаторів. Бо 
лю6ое до землі у Руден- 
ків у крові...

До диспетчерської
служби колгоспу надхо
дять повідомлення: в май
стерні готують і перевіря
ють техніку, на полях іде 
обробіток сходів.

За початком весняно- 
г.ольоеих робіт — про
довження.

А. ШИЛОШИЙ.

На знімках: кол
госпний диспетчер, началь
ник штабу «Комсомольсь
кого прожектора» Наталія 
КіЗЕНКС; Микола РОБОТА 
готує лан під майбутній 
урожай; післяпосіенє вне
сення добрив; нолгоспна 
майстерня в трудовому 
ритмі.

Фото В. ГРИБА.

По-святковому оформле
ний стадіон спортклубу 
«Зірка» (м. Кіровоград)’. 
Прапори. транспорантїґ. 
Вирують переповнені три
буни.
. Минулої неділі тут відбу
лося обласне традиційне 
— цього року вже п’яте — 
свято музики і марш-парад 
духових оркестрів та бара
банщиць. Свято проходило 
під девізом «Сурми п’яти
річок» і було присвячене 
110-й річниці з дня народ
ження В. 1. Леніна і 35- 
річчю Перемоги радянсько
го народу у Великій Віт
чизняній війні.

Прапор свята підняли 
переможці минулорічного 
торжества, керівники духо
вих оркестрів: Новоукраїн
ського, ІІовоархашельсь- 
кого районів—О. А. Зазим- 
ко. В. П. Шостак. Олександ
рійського електромеханіч
ного заводу — Г. С. Сум
ко. Світловодського заводу 
чистих металів — В. А. 
Гафт.

І хоча день видався по
хмурим. але мідь духових 
оркестрів, мажорні мелодії 
маршів створили на стадіо
ні атмосферу сонячності 
й піднесеності, в якій 1 
пройшло свято.

Неповторним видовищем 
був марш-парад духових 
оркестрів. Відкрили його 
колективи Кіровограда. Се
ред них — самодіяльний 
народний духозий оркестр 
Палацу культури імені 
Жовтня заводу •’.Червона 
зірка». В його складі 40 
чоловік. переважно мо
лодь. Серед них — 14 удар
ників комуністичної праці.

Гіде зведений духовий 
оркестр славного міста 
шахтарів Олександрії. Се
ред оркестрантів—учасник 
Великої Вітчизняної війни 
Григорій Семенович Суш
ко. ветерани праці Михай
ло Давидович Підгоріти. 
Станіслав Григорович Жор- 
няк. Поруч них — молоді 
музиканти з електромеха
нічного заводу, вуглерозрі
зу • Верболозівський ■>.

Потім естафету маріл- 
параду підхопили зведені 
духові овкестри районів 
області. Першим пройшов 
переможець минулорічного 
свята — зведений духовий 
оркестр Новоукраїнського 
району. В складі колони 
Новомиргородськсго райо
ну їипов учасник Великої 
Вітчизняної війни, учасник 
параду Перемоги на Крас
ній площі Іван Денисович 
Качан.
Завершив марш-парад ду
ховий оркестр Ульяновсь
кого району, честь якого 
захищали учасники духо
вих колективів колгоспів 
імені Ульянова. «Росіді». 
імені Шевченка. імені 
Фрунзе, імені Богдана 
Хмельницького.

Після закінченпя марш- 
параду духовпх оркестрів 
бітовою доріжкою стадіону 
урочистим маршем про
йшла зведена колона юних 
барабанщиць.

З короткою промовою 
на секті виступила заступ
ник голови облвиконкому 
Є. М. Чабаненко. Вона, зо
крема. сказала:

— Основним змістом на
шого свята є прославлення 
безсмертного подвигу ра
дянського народу r роки 
Великої Вітчизняної війни, 
його трудових звершень, 
дружби народів СРСР. бо
ротьби за мир. керівної ро
лі КПРС.

Підтвердженням цих 
слів були твори обов’язко
вого репертуару, які ви
конав зведений духовий 
оркестр міст і районів об
ласті: -Ленін завжди з то
бою» С. Тулікова. «День 
Перемоги». «Батьківщина
моя» Д. Тухманова та ін
ших. Під сонячні звуки 
закличних мелодій відбу
лася театралізована части
на свята. На відкритій ав
томашині. що проїздила 
стадіоном постать Б. І. 
Леніна (пітг.п спмодіяльно- 
(Закіучення на 4-й crop.)«
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*3 РОЗУМІЛО, що все пі- 
** знається в пооівнянні. 
І якщо вчора ми говорили 
про певні недоліки в ком
сомольській роботі, шука
ли шляхів до їх усунення, 
то сьогодні просто необ
хідно порівняти стан 
справ, проаналізувати, як 
виконуються заходи що
до поліпшення внутріспіл
кової діяльності.

Пригадується розмова із 
секретарем комітету ком
сомолу кіровоградського 
заводу «Ремпобуттекніка» 
Анатолієм Шаповалом, що 
відбулася півтора року

буттехніці», регулярно ви
пускають комсомольську 
стіннівку, широко залуча
ють юнаків і дівчат до 
участі в спортивних зма
ганнях...

— До першого червня 
прозедемо засідання ко
мітету комсомолу, на яко
му перерозподілимо обо- 
□ язки між комсомольсь
кими активістами.

Після оптимістичної 
розповіді про позитивні 
моменти в .житті комсо
мольської організації та
ка заява дещо дивує. Як
що вже новий секретар

Нікому нічого не треба, 
всі чекають, коли їм щось 
організують.

Але ж член комітету 
комсомолу — передусім 
організатор. Трохи дивно 
чути подібне від комсо
мольських активістів. Інша 
річ, коли останні комсо
мольські збори з цеху 
провели в січні. Тому, на
певно, й не було нагоди 
поговорити всім загалом 
про те, що так хвилює. На
приклад, про художню 
самодіяльність. Пам'ятає
те, півтора року тому 
нудьгували без музичних

КОЛИ ЯКІСТЬ НАШОЇ РОБОТИ: 
ВНУТРІСПІЛКОВЕ ЖИТТЯ"

П О Р І в н я т и...
ПОВТОРА РОКУ ЖИТТЯ КОМСОМОЛЬСЬКОГО КОЛЕКТИВУ: 
ЩО змінилося!

тому. Зазначимо, очолиз 
’ він комсомольську органі

зацію підприємства після 
того, як у ній за один пе
ріод перемінилося двоє 
секретарів, майже повніс
тю оновився склад комі
тету. Відповідно й у ро
боті спілчанського активу 
було чимало «вузьких 
місць»: про культурно-ма
сові заходи велися лише 
розмови, згас промінь 
«Комсомольського про
жектора», комсомольські 
збори поозодились від 
випадку до випадку, за
водські аматори сцени не 
знаходили застосування 
своєму талангозі, бо не 
могли придбаїи музичних 
інструментів...

І все ж Анатолій дивив
ся в майбутнє з оптиміз
мом: що було, те минуло, 
а життя комсомольської 
організації треба зробити 
цікавішим, змістовнішим.

Нині у юнаків і дівчат 
зазоду інший комсомоль
ський ватажок — Оль>з 
Галицька. Обрали її зов
сім недавно, на початку 
квітня, бо попередниця 
Олі, Любов Липкан, не 
змогла виконувати обов’я
зків секретаря з цілком 
поважних причин.

ТЖЕ, порівняння. Якщо 
вдатися до нього, то 

можна помітити досить 
важливі зрушення, нові 
форми роботи, які вико
ристовує комітет комсо
молу у своїй діяльності. 
Тісні шефські зв’язки на
лагоджено із середньою 
школою № 9, у цеху N2 4, 
найбільшому на «Ремпо-

готується до кардинальних 
змін, то це, очевидно, 
серйозно.

— По-перше, необхідно 
дообрати до складу комі
тету двох чоловік. По-дру
ге... Життя комсомольсь
кої організації треба зро
бити цікавішим. Усі про 
це говорять, а коли спра
ва доходить до зборів, 
відбуваються мовчанкою. 
Я ж сама всього не можу.

На заводі працюють ни
ні 43 комсомольці, з них 
23 — в цеху № 4, де ре
монтують годинники. Ком
сомольську організацію 
очолює Раїса Шевченко, 
допомагає їй Наталя Дуд
ко, яка, до речі, у свій час 
була секретарем комітету 
комсомолу підприємства. 
Дівчата мають досвід ро
боти зі спілчанами, вхо
дять до складу нинішнього 
комітету комсомолу (Рая 
відпозідає за оргсектоо, 
а Наталя — за сектор 
спортивно-масовий). Тож, 
можливо, їм легше оціни
ти діяльність активу, ніж 
нозообраному секретаре
ві, яка не була досі чле
ном комітету.

— Я не сказала б, що 
стан комсомольської ро
боти нас задовольняє, — 
це Раїса Шевченко. — Хо
ча б тому, що молодь уже 
забула, коли останнім ча
сом у нас проводились 
концерти учасників худож
ньої самодіяльності, а 
збори — подія особлива.

— І що найгірше — ні
хто не виявляє ініціативи, 
— додає Наталя Дудко. —

інструментів молоді за
водські таланти? Дістали 
інструменти. І ось уже 
грає на «голубих вогниках» 
вокально - інструменталь
ний ансамбло. Вірніше, 
грав і співав. Бо розпався 
ансамбль. Його учасники 
пішли служити а лави Ра
дянської Армії, або пере
мінили місце роботи. А 
що далі? Інструменти є...

— А грати нікому, — 
впевнено каже секретар 
комітету комсомолу.

Чи це справді так? Неві
домо, бо цим питанням 
не цікавились, не говорили 
про це предметно на збо
рах. У розмові Ольга Ра- 
линсьиа вислозила думку, 
що, мабуть, культурно-ма
сову роботу потрібно до
ручити Наталі Дудко, а 
спортивно-масовий сек
тор, за який вона нині від
повідає, — комусь іншо
му, очевидно, хлопцеві: 
«Наталя сама спортом не 
займається». А Наталія 
зовсім іншої ду/лки: «Ко
жен нехай займається сво
їм сектором до наступник 
звітів і виборіа».

Півроку минуло зідтоді 
як було обрано новий ко
мітет комсомолу. Тож, на
певно, трохи запізно го
ворити про те, кому яке 
доручення дати. Хоча, 
можливо, реорганізація 
буде корисною. Найближ
че майбутнє покаже.
І НША річ, коли мова 

® йде про обов язки 
комсомольських активіс
тів, які лишилися поза ЇХ-

ньою увагою. Такі існу
ють, і не скажеш, Щ° °° 
ни дрібниця.

Наприклад, організація 
соціалістичного змагання 
молоді, яка повинна бути 
головним напрямом у Р° 
боті первинної. Навіть у 
цеху № 4, де працює по
ловина спілчан заводу, 
являється, цим «нікому 
займатися» (слова аіси 
Шевченко). Ні, не уІЛЬКИ 
на Раїсі та на Наталі ле
жать усі комсомольські 
турботи. Цехову стіннівку 
випускають Анатолій Вли 
ненко, Тетяна Гольфман 
та Олена Хомренко член
ські внески збирає Світла
на Ткаченко. Хоч незели і 
кий, але актив згуртуззги 
навколо себе дівчата.
от змаганням займатися 
нікому. Це, вважають ком
сомольці, ПО Ліни проф 
спілки, отож одну справу 
З плечей... Даремно, ад
же з вини саме комсо
мольців трапляється бр.-к 
у роботі, і спілчани пору
шують трудову дисциплі
ну. І чітка організація тру
дового суперництва, конт
роль З боку комсомольсь
кої організації сприяли о 
підвищенню якості ремон
ту, поліпшенню ТРУДОЗОІ 
дисципліни.

Давно вже на «Ремпо- 
буттехніці» не Приймали в 
комсомол неспілкозої мо
лоці. Не практикують і 
тимчасових доручень ком
сомольцям, що «не хо
дять» в активістах.

Але годі про «не»..
Можливо, Кіровськии 

райком комсомолу м. Кі
ровограда запропонує
конкретні заходи щодо 
поліпшення внутріспілко
вої роботи на підприєм
стві?

_  Поки що нічого не 
можу сказати. Вивчимо це 
питання, тоді можна буде 
конкретно, — відповів по 
телефону завідуючий від
ділом комсомольських
організацій райкому Ми
хайло Варивода. — Але 
якщо це для газети, то 
скажу так: спочатку, ма
буть, слід було зайти в 
райком і розповісти про 
всі недоліки... А не відра
зу з газету...

До цього зостається 
тільки додати, що це пи
тання райкомові необхідно 
було вивчити давно. Ну, а 
сьогодні треба вже по
знайомитися з комсомоль
ським активом хоча б то
го ж цеху N2 4,-розпитати 
про його проблеми і по
дати конкретну допомо
гу. Щоб ДО плюсів, які 
вже є в робдті КОМСО
МОЛЬСЬКОЇ організації, до
дати й ті плюси, які є мі
нусами ще сьогодні.

А. РОМАНЮК, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Якщо ти книголюб

З Леніним у серці
Ульяновськ. |Кор. 

ТАРС|. В яскраву демон
страцію дружби і солі
дарності юнаків і дівчат 
соціалістичних країн ви
лилась міжнародна зуст
річ молоді, яка днями

ЗНАЙОМСТВО З ПРОФЕСІЄЮ

С#л ЧИЇ ТЮЛЬИИ ЦЦ

завершилася на батьків
щині Ілліча. . У ній взяли 
участь передовики ви
робництва, комсомоль
ські активісти, піонерські 
вожаті з НРБ, УНР, НДР, 
ПНР, СРСР і ЧССР.

Учасники зустрічі по
знайомилися з досвідом 
виховної роботи комсо
мольських організацій 
Ульяновська на прикладі 
життя і діяльності В. І. 
Леніна:

Прийшовши до класу з кошиком яс
кравих тюльпанів, учениця поставила 
його перед екзаменаторами. Нітрохи не 
здивувавшись, вони відразу ж Із задо
воленням... покуштували подарунок. Хто 
відломив пелюстку, а хто — кусочок ко
шика.

І кошик, і червоні тюльпани було 
зроблено з карамелі. Цю «дипломну ро
боту» подала випускниця обласної шко
ли кондитерів із села Урицького Гомель
ської області Люба Ремізова.

Чимало виробів — смачних і водночас 
красивих — виготовили и інші випуск
ники. Були тут веселі олімпійські вед
межа іа, то виявились на пробу ніжни
ми тортами, здобні кренделі, ароматні 
фігурні пряники. Та Любнні квіти лиши
лися поза конкуренцією.

— Кошики з карамелі — наші фірмові 
вироби, — каже бригаднр-кондитер Та-» 
мара Шкрабова, яка навчає сільських

дівчат «смачної» професії.
На її думку, пріоритет на такі вироби 

належить гомельським селянкам. Виїо- 
товленпя фііурок з кольорової караме
лі тут побутує давно. Воно родич худож
ньому промислу. Подружилися білорусь
кі митці і з колегами з НДР — відоми
ми майстрами «цукрової скульптури». 
Взаємний обмін професійними «секреіа- 
ми» допоміг і тим і тим.

Технологічні прийоми гомельських 
майстринь стають тепер надбанням 
професіональних кондитерів усієї рес
публіки. Ознайомитися з ними і майже 
дві тисячі юнаків і дівчат, котрі закін
чили з початку п’ятирічки училища і 
ніколи Білкоонспілки за новою, важли
вою для сучасного села спеціальністю 
«кондитер».

0. ПОДОРОЖАНСЬКИЙ. 
кор. ТАРС.

Гомель.

Радянська книга несе в 
маси ідеї марксизму-лені
нізму. є провідником ПОПІ
ТНІТИ партії, засобом ду
ховного збагачення радян
ських людей, утверджен
ням норм і принципів ко
муністичної моралі, соціа
лістичного способу ЖНЇГЯ.

Мста працівників книж
кової торгівлі — иайбі.іиіп 
повне задоволення куль
турних запитів радянських 
людей, виховання всебіч
них читацьких інтересів.

Тому велике значення в 
книжковій 
робота з 
літератури. ____ ___
груктованість замовлень, 
глибоке і всебічне вивчен
ня попиту читачів.

Щороку книготорговель
на система нашої країни 
провадить велику роботу 
по замовообороту за тема
тичними планами випуску 
літератур центральних і 
республіканських видав
ництв.

Читачі, спеціалісти різ
них професій мають мож
ливість замовити потрібну 
їм книгу в магазинах обл- 
книготоргу. на підприємст
вах, в установах, де облад
нано спеціальні пункти, 
куточки приймання попе
редніх замовлень на спеці
альну літературу за тема
тичними планами за 
«Бланками для замовлень». 
У зв'язку з проведеною 
спеціалізацією магазинів 
можна швидко замови ги 
те чи інше видання.

До книжкових магазинів 
Кіровограда. Знам'янки. 
Олександрії. С віт.ч оводе ька 
надійшли тематичні пла
ни таких центральних та 
республіканських видав
ництв на 1981 рік: Політ- 
видав України, «Экономи
ка», «Колос», «Молодь»,

торгівлі мав 
асорт нментом 
наукова об- 

замивлеиь.

«Техніка». «Дніпро», 
селка», «Книжкова лапа
та», «Музика». «Музична 
Україна». <Каменлр>.
«Карпати». За цими плана
ми йде приймання попе
редніх замовлень па літе
ратуру.

Адміністрація облкннго- 
торіу. колективи книжко
вих магазинів запрошують 
усіх любителів КПІІІ'И. під
приємств, оргьміі.іаціі, пі- 
вчальні заклади вчасно 
оформляти замовлення ,ца 
необхідні видання.

Р. ДЕНИСЕНКО, 
заступник директора 
обпкниготоргу.

ҐР<
і

ПЕРШИЙ СЕЗОН

У ці гарячі дні весняно- 
польових робіт агіткульг- 
бригада Новгородківсько- 
го районного Будинку 
культури — в гостях у 
трудівників сільськогоспо
дарського виробництва.

Два маловідомих твори 
Антона Рубінштейна — 
музичну картину «Дон І'і- 
хот» і танці з опери «Фе- 
раморс» — першими з 
Молдавії почули земляки 
видатного композитора — 
трудівники села Вихзатин- 
ці. Бони стали почесними 
гостями на концерті, що 
його дав симфонічний Ор
кестр Молдавської дер
жавної філармонії.

Партитури цих творів, 
видані з сімдесятих роках 
минулого століття, було 
розшукано а одному з 
московських архівів і при
слано з Кишинів на про
хання головного дириген
та оркестру Думитру 
Виконавцям довелося 
режно відділяти одну 
одної сторінки, 
розкривалися 
років1.

Знайомити 
маловідомими 
творами — одна з тради
цій філармонічного колек-

І, які 
понад

Г ої. 
бе- 
зід 
не 

CIO

слухачів з 
музичними

тиву, ячим керУ£ Д- ‘ оя_- 
Вихованець ленінградсько^ 
консеразторії, з'н перший 
сезон стоїть за пультом 
головного симфонічного 
оркестру республіки,

^ритики і слудрзчі одно
стайні в оцінці 1̂ молодого 

Диригента як вдумливої о 
й емоційного музикантз, 
тонкого інтерпретатора 
композиторського задуму.

Думитру зварнуа увагу 
на себе йде під час дебю
ту в Молдавському дер
жавному театрі опари і а 
балету, де він з успіхом 
здійснив свою дипломну 
роботу — «Єзгенія Онєгі- 
на». Потім були прем’є
ри інших творів музично- 
сценічного жанру.

— Театр, — каже дири
гент,— учить багато чоі з: 
образного бачення музи
ки, вміння відчувати дре- 
матуогію, підкоряти всьо- 

^•себе розкрив > ідейно- 
художнього задуму виста
ви. Все це мені дуже зна-

Фото І. КОРЗУНА.

Григорій КРЯЧКО Василькова «J
____________________________________ ОПОВІДАННЯ _

На пагорку вималюва
лись перші хати, мов сто
рожі, високі, посаджені 
ще дідами, тополі. Тут ли
шилося наше дитинство, 
василькова «Діана».

Дядько Пилип, сільський 
листоноша, мабуть, уже 
на пенсії. Я уявив його си
вобородим, в окулярах, у 
світлій сорочці, схиленого 
над книгою. Бо й тоді він 
носив окуляри, багато чи
тав. Наші матері недолюб
лювали дядька Пилипа, си
чали: «Чорт кульгавий.
Видурює у дітей грошії» І 
нам перепадало. Та все 
одно ми поважали листо
ношу, а коли у котрогось 
появлялися горші, то ва
тагою бігли до великої 
старої хати дядька Пили
па.

Струнка, немов прибра
на до свята, рідна вулиця 
обійняла мене ласкавими 
споминами, як ненька піс
ля довгої розлуки. Хата 
листоноші. Під шифером. 
На новенькому паркані та 
сама міцна, як господар, 
знайома сільським хлоп
чакам, зроблена з дуба, 
поштова скринька, з ви

дряпаними цвяхом назва
ми книг та іменами. Саме 
на цьому місці багато ро
ків тому дядько Пилип 
після довгих для нас,тиж
нів чекання вручав Ва
силькові книгу «Життя і 
незвичайні пригоди капі- 
тана-лейтенанта Голоані- 
на, мандрівника і море- 
хідця».

... Хурделиці гуляли тієї 
зими без перепочинку. 
Річка, здавалося, замерз
ла навічно. Після обіду, 
як завжди, листоноша роз
носив пошту. Зустрівши 
Василька, показав йому 
товсту з малюнками і 
морськими картами книгу. 
Шістнадцять карбованців, 
звичайно, ні його, ні ін
ша мати не дала б на кни
гу. Заліплений снігом, у 
чунях без онуч, бігав Ва
силько від хати до хати, 
розповідаючи про шхуну 
«Діана», на якій капітан 
Г оловнін здійснив круго
світню подорож, про по
лон і мужність російських 
моряків.

Де взяти стільки гро
шей? Дядько Пилип обі
цяв почекати два тижні.

Вирішили збирати 
може. Деа’і----- '
хлопців, віком -
до чотирнадцяті 
складали копійку 
пійки і щодня 
Василькові. У ( _ 
багато книжок. ус^ 
в скринці, на 
силькової 
купували І 
При світлі свіЧоч 
готувала на випадок 
смерті його бабуся й 
була доброю ‘ ' “она
нашим ДрУгОм і о <ИМ жв 
цем, як дядько п?НОДуіл- 

-ьері-. чит2йхип^

добиться КОЛИСЬ ’ ОНа_
б'УІ Свічок ЯКосі» Э Я вЖв 
Непомітно М 

настав останній. 
зів лічили гРоіиі 
карбованцю це 
Виручив випас 
ла до нас Далекі 
навезла всяких 
Повні кишені Пс 
мені цукерок, н 
ще ніколи ЇЗ не 
собі проспи, і 
було нікуди, я

— Позимт е
ласка, тр>‘ _

хто як 
ятнадцятеро 
і аід десяти 

років, 
ДО ПО

ВІДНОСИЛИ 

нас було не- 
"_і лежали 

1 горищі 8 а- 
Спільно 
читали, 

які при-

хати. 
Разом

Дні, 
,езліч ра- 

тРьох 
до« н?4’1» 

!,Риіха- 
Р°дичча 

он^СТиВціа- 

а?АОсь ін_ 
3і*Озаолиз 

І ДклаДати 
вказав: 

Мені к
гостинці з3°ар:Ть днДі, а
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СЕЗОН ВАЖКЕ ПРАВО ДЕБЮТУ

тмау, яким керує Д. Гоя. 
Вихованець ленінградської 
консерваторії, він перший 
сезон стоїть за пультом 
головного симфонічного 
Оркестру республіки, 

лв^ритикм і слутлчі одно- 
гайні з оцінці молодого 

диригента як вдумливого 
й єгаоційного музиканта, 
тонкого інтерпретатора 
композиторського задуму.

ДуМитру звернув увагу 
на себе ще лід час дебю
ту з Молдавському дер
жавному театрі опери га 
балету, де він з успіхом 
здійснив свою дипломну 
роботу — «Євгенія Онєгі- 
на», Потім були прем'є
ри інших творів музично- 
сценічного жанру.

—- Театр, — каже дири
гент, — учить багато чог з: 
образного бачення музи
ки, зміння відчувати дро- 
глатургі.'о, підкоряти всьо- 

дДг° себе розкритою ідейно- 
художнього задуму виста
ви. Все це мені дуже зна

добилося, коли я прийшов 
у філармонію. Адже сим
фонічна партитура — та 
сама вистава, тільки най
вищою мірою абстрагова
на.

Відданість мистецтзу, 
готовність працювати, не 
знаючи самозаспокоєнос
ті, для молодого дириген
та — і обоз язок, і покли
кання. Він успадкував іх 
від батька — потомствен
ного леутара — народного 
музиканта із села Старої 
Синжереї. Знаменно, що 
музиці присвятили себе і 
два інших його сини. Дру
зі жартують, 
Гоя підвладні 
музичного 
старший, Павло, 
естрадно - симфонічним 
оркестром Молдавського 
телебачення і радіо, мо
лодший — Василь — ке
рує оркестром народних 
інстру/иентіз популярного 
ансамблю «Міоріхац».

Р. ХОМЕНКО, 
кор. ТДРС.

Кишинів.

що братам 
зсі жанри 
мистецтва: 

диригує

сова «Діана»
АННЯ - ---------- ------------------------------------------ -------

Вирішили збирати, хто як 
може. Дв| ятнадцятеро 
ХЛОПЦІВ, В’КО.М від десяти 
до чотирнадцяти років, 
складки копійку дО ко
пійки і Щ°А,НЯ відносили 
Василькові.^ нас було не
багато книжок, Усі лежали 
а скринці, на горищі Ва
силькової хати. Спільно 
купували ■ разом читали. 
При світлі свічок, які при
готувала на випадок своєї 
смерті його бабуся. Вона 
була доброю, таким же 
нашим ДрУг°'-‘ і однодум
цем, як АяАько Пилип.

___ Бер«гь' чигайте. Зна
добиться колись, а я вже 

, свічок^иось.
^У^Ч^помі' • о минал/г дні, 
настав останній, безліч ра
зів лічили гроші. Трьох 
карбовані'« не вистачало 
ВирУми3 В1?пАОк- Приїха
ла до нас родичка,
навезла гостинців.
Повні ки _ С:,внладола 
меНі цукег <• На щось ін
ше ніколи^не дозиолив 
собі 'др ЯВ|ДКЛ4ДЗТИ
було НІКУ^ й я сказав:

У___ Позичу Мен.

Ми стояли на березі ма
ленького озера, що розді
ляло наше село на дві 
частини, і дивилися, як 
віддалялася постать това
риша. За якусь мить Взси- 
льок мчав до нас, і на все 
село було чути його ра
дісний крик:

_  Наша «Діана»;! Наша 
«Діана»!!

Раптом він посковзнувся 
і впав...

Ми по черзі ходили до 
Василька в лікарню, чита
ли про далекі землі та ос
трови, про подорож від
важної шхуни «Діана» по 
далеких морях і океанах.

...Дядько Пилип відразу 
впізнав мене. Ми з ним 
привіталися. Потім згаду
вали всіх хлопців, Василь
ка, «Діану». Його сестрич
ка подарувала ту книгу 
школі.

_  А де Василько? — 
питаю дядька Пилипа.

_  Десь водить велика 
судно. Капітан далекого 
плавання...

Петрізський район.

Валерій ГОНЧАРЕНКО 
іюиагтдуяиігттгтій її и-

Четвертий
Формувальна дільниця нуртує, 
По конвейєру зміну куска.
1 ливарник формівкн етнека, 
Іак пресує, неначе прасує, 
За Івана, Степана, Сашка. 
Іільки спогад, мов хвиля 

полинна, 
Гіркотою чоло обтіка.
Тільки ж думка немов обпіка; 
ІІу чому працювать він повинен 
За Івана, Степана, Сашка? 
Відпочити вже можна.

Так пам'ять...
І а ще вдача триклята така,

Що на пенсію от ке куска. 
Вігі зітхає, німуючи палить 
За Івана, Степана, Сашка. 
Як завод ранку синього кликав 
Чотирьох. Безнадійно, гукав. 
Сам здригався від цьию гудка.., 
Проковтнув сорок перший навіки 
Трьох: Івана, Степана, Сашка, 
іри брати у братерській заснули. 
Гількн він поспіша по роках, 
Піиіг сам же від себе втіка, 
Щоб сшиїнти, догнати, вернути 
Всіх: Івана, Степана, Сашка.

ОБЕЛИСК
В березах ветер шелестит 

листвой,
Клубникой густо пахнут травы. 
Здесь, па опушке, — памятник 

простой 
11емеркну ющей солдатской 

славы.
Пятиконечной звездочки 

металл 
Над обелиском из гранита.
Здесь воин смертью храбрых 

пал,
Своей Отчизной не забытый.

Иван ЖАРКИХ

Узел
Грузы памяти год от года 
Все увесистей, тяжелей — 
Пропинает в тайник природы 
.Человеческий ум смолен.
Волшебство электроннк, 

бионик
Заставляет служить себе — 
Он обязан всечасно помнить 
О далекой своей судьбе.
Много разных узлов на память 
Навязали ему века.
Кое-что пусть в архивы канет, 
Но один из них наверняка
Не развяжет он, не разрубит, 
Сохранит на челе* веков — 
Это узел военных судеб,
Это отблеск стальных

ШТЫКОВ.'

г. Кировоград.

Был долог, труден путь его 
вперед,

Был каждый шаг отмечен 
боем.

Здесь, у реки, настал ыо 
черед—

Погиб он, как солдат, героем. 
За то село над синею рекой. 
Что к горизонту лептой 

вьется,
За этот лес, что шелестит 

листвой.
За все, что Родиной зовется,

г. Кировоград.

Кпавдія БАШЛИКО5Д

Пам’яті мого батька, Д. М. 
Башлнкова, старшини Радян
ської Армії.

На сонячній площі стою
Дуже хочеться, дошо, мені 
Знять шинелю, іти через луки, 
Біля хати підправить типи, 
і онука узяти на руки.
Дать хлопчині червону зорю, • 
Що вночі пригорнулась 

до скроні.
Я на сонячній площі стою, 
Пелюстки заросили погоїш. 
Цс неправда, що я неживий. 
Вас люблю, пам’ятаю вас, діти. 
І щоденно іду я у бій 
1 за мир, і за сонце в зеніті. 
Дуже хочеться, дошо, мені 
Знять шинелю, іти через луки. 
Біля хати підправить типи, 
І онука узя г и на руки.

м. Олександрія.

Єзген Ж£Л€ЗНЯКОВ

ГОМГ* ГЛМОНІЇ
____________________ ГУМОРЕСКА____________________ _

Що треба молодому мужчині, 
щоб завжди мати хороший на
стрій? Передусім, скажу, потрібна 
гармонія- Мовлячи про неї, зовсім 
не маю на увазі однорядку чи 
тальянку. Гармонія — це, скажі
мо, коли ви йдете в сірому карта
тому костюмі, у блакитній сороч
ці й краватці, сірій, як костюм, і 
точнісінько такій же картатій.

Само собою зрозуміло, що на 
і-.ас прекрасні сірі шкарпетки з 
блакитною смужкою і туфлі па 
платформі, для змащування яких 
ги не знайдете крему в жодному 
магазині, бо свинцево-блакитною 
кольору крему наша промисло
вість не випускає.

Гармонія, звісно, вимагає вит
рат: часу, коштів, енергії. Та все 
оте може звестися нанівець, якщо 
почуття гармонії у вас немає ьід 
природи. Кажу вам як фахівець, 
бо природа мене не обділила.

Ті ж таки витрати знову можуть 
не дати бажаного ефекту, якщо, 
приміром, ви гармоніст, вн вже од
ружений, а дружині вашій на те 
наплювати. Знову кажу вам як 
фахівець, бо з першою дружиною, 
яка мала волосся платинового ко
льору, мені довелося розлучитися 
саме через цс.

Самі подумайте, я у своєму сі
рому «Запорожці» поруч такої! 
Пі! Це просто несмак...

Знайти гармонію важко. Як фа
хівець вам кажу, бо з другою 
дружиною теж довелось розлучи
тися. Коси у неї були чорні, як ву
гілля, а я па тон час мав уже бі

Порзну, порану, г.орану, порену, порену _
Ярами, ярами, ярами, ярами ярами...
Поранив, поранив я з кроз собі ноги, поранив. 
До тебе прийшоз і постукав у шибку зарані.
А хата, а хата, а хата тзоя — зуглузата, 
Чотири віконця і стріха, вітрами прям яга.
Ти стала на дзерях, німа та бліда, як оезягз.
Прийняти! Прийняти? Прийняти? Прийняти? Прийняти? 
А з хаті, а а хаті лиш тіні жили Еолохаті,
Як думи (від суму), бо щастям життя не багате. 
З зіницях (криницях) — бездонна, щоб серцем 

пірнати,
І відчай. І вічне питання — чи дозго чекати?
Далеко, далеко, далеко, далеко, далеко
Ішов я. Прийшоз я. Зустріла. Чекала? Чекала.
На стрісі — лелеки. Лелеки на стрісі, лелеки —•
І їх і мене ця дорога важка не злякала. 
Бо ти нас чекала.

Бо ти нас чекала. Бо ти нас чекала, чекала! 
Віконниці рипали й тишу заснулу лякали. 
Просвічузаз місяць крізь вікна, де темрява тиха 

тулилась, 
Мої (чи його) фотокартки

самотньо на стінах с-аі гились. 
А хату, а хату знадвору метілі сухі посипали, 
Твої романтичні герої у книгах на столику споли, 
Звільнивши з неволі царівну і стрівши з путі 

подорожніх, 
Наранизши груди відважні об шпаги ворожі. 
Колосся й чебрець пересушені пахли, як ладан3 
Світилися вікна, і кіт ворушився на лазі. 
Світилися вікна нозого весняного ранку, 
І ти свої смутки мені прикладала до рани. 
Ти дозго мене лікувала і днями й ночами, , 
А десь аж у вербах ьже птиці весняні кричали.

А десь аж у вербах вже птиці весняні кричали, 
Як нас ’/ селі заклопотані люди стрічали. 
Здорозкались тепло, як давні хороші знайомі; 
«Заходьте під вечір на свято у нашому домі!» 
І пас у світлицях до щедрого столу садили, 
У кухлі полив'яні теплого хмелю цідили, 
У попе широке водили, у поле широке, 
Де чорна рілля простягалась під небо високе. 
З тобою ми разом лугами ходили й садами, 
І очі привітні тоді милувалися нами.
Лише обивателя погляд, вологий як протяг;
«Ти бач, вже не юні, а теж — обнялися і ходять!* 
Нам килим зелений під ног и стелили отави, 
Ми років собі на узліссі в зозулі питали, 
У сизих орлів ми польоту питали до неба, 
Але не скінчилась моя ще дорога до тебе.

лою «Москвича». То погодитись 
на таке поєднання я, звичайно, не 
міг.

Чим кінчиться історія з тре
тьою дружиною, я поїш що не 
знаю, бо колір волосся вона змі
нює частіше, ніж я дружин. Один 
день вона чорна, потім — блон
динка, ще потім волосся її наби
рає якогось зеленавого відтінку. 
При такому мигтінні кольорів де 
вже думати про гармонію! Тут 
хоч би не переплутати кольорів 
світлофора: при якому їхати, а 
прн якому СІОЯТІІ.

А втім, пошуки гармонії усклад- 
нююіь не тільки дружини. Підли
вають олії в огонь і друзі та зна
йомі. Якось, наприклад, мені пода
рували па день народження мар
мурового дога. Уявляєте? Отаке 
велетенське теля в білих латках! 
Хіба людина, у якої гонко розіт
нуто почуття гармонії, може їзди
ти з таким у «Москвичі?» Тут, 
брат, «Волгу» .подавай! ГАЗ-21. 
Отож доводиться тепер після ро
боти підробляти ще й на залізниці 
вантажником.

Па вугіллі та па цементі непо
гані, заробітки, і коли справи пі
дуть і далі так добре, то скоро 
матиму нову «Волгу». Чорного 
кольору... Отоді вже як посаджу 
свого мармурового дога па перед
нє сидіння, та як сяду за кермо у 
своєму сірому картатому костюмі, 
у блакитній сорок...

Ого чорт візьми! Хто ж у бла
китній - сорочці сідає в чорну 
«Волгу» до мармурового дога?!

Але не скінчилась моя ще дорога до тебе. 
Не треба, не треба питать про минуле, не треба! 
Болючим докором постало далеке минуле, — 
Колись у житті одне одного ми проминули. 
Колись ми обоє коханням несправжнє назвали, 
Колись свою юність під склепом товстим похозали, 
Найперші поризи. Найперші весняні пориви 
Тепер виринають з очах, як примарливий привид. 
Він ходиіь за нами. Він ходить за нами ланами, 
Залізний шлагбаум иімий зачиня поміж нами, 
Ховається з диких кущах, у дубах, у березах, 
Виважує кожен наш крок на скрипучих терезах. 
І стало ясним, що було ще не пізнаним досі, — 
То досвід життєвий, то наш надокучливий досвід! 
Він ходить між нами і нам монотонно тлумачить, 
Що все вже було, — обережно, бо люди побачать! 
І знов відкривалися сумніви чорні та болі, 
І знову, спіткаючись, біг я і біг за тобою, 
І знову шляхи нам глухі перепони мостили.
Аж раптом минуле ми серцем назіки простили.

Аж раптом минуле ми серцем назіки простили. 
Ми стали простими? О пі, ми не стали простими! 
Ми скинули зайве — своє недовір’я і сумнів. 
Як жаб’ячий панцир (у казці) — царізна-красуня. 
І впали шляхи аж за обрій, за далі простерті, 
І нас обгорнули вітри, поруділі і теплі, 
І наші печалі від нас із вітрами помчали, 
І нам відкривалися знову далекі причали, 
Нам бджоли гули розімлілі од сонця і меду, 
Що все попереду у нас, що усе — попереду.
Лиш паморозь біла на скронях ще кликала в спомин, 
Але вже той спомин не кидав на серце оскоми, 
Нараз виринали обов'язки нові й потреби. 
Гадав я — скінчилась мся вже дорога до тебе.

Гадав я — скінчилась моя вже дорога до тебе, 
Але помилився, — ніколи спинятись не треба 
На стежці пізнань. Так уже споконвіку ведеться — 
Людина, бува, й за життя не завжди пізнається.
Із наших взаємин, із наших життєвих взаємин 
Ти вийшла для мене ще більше нова й потаємна, 
Хоч разом зі мною у мріях єдиних летіла, 
Така зрозуміла... Та спрощень душа не хотіла, 
І ти залишилась незнаною піснею гаю. 
Тремтливою зіркою, вітром, що верби гойдає, 
Громовим відлунням під банею синього неба... 
ГТозік не скінчиться дорога до тебе.
с. Володимирівна, 
Кіровоградський район.
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СУРМИ

І

СПОРТ

ДИПЛО- 
і пам’яг- 
за актнв- 
розвитку 
музики в

трівші^

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.). 

г° театру-Палацу культури 
імені Жовтня О. Волошин) 
В інших -машинах Проїка- 
лн ветерани війни, праці' 
• Після цього Відбувся ве
ликий святковий концерт, 
у якому взяли участь кра
щі колективи художньої 
самодіяльності області

Характерними рисами 
цьогорічного свята були 
його масовість, організова
ність, масштабність. У ньо
му взяли участь 137 ор
кестрів Підприємств, кол
госпів, радгоспів, папчало- 
вих закладів. усього 
близько 2 тисяч учасників 
Серед них — 400 барабанщиць.

За рішенням обласного 
організаційного комітету 
67 кращих музичних ко
лективів. керівників закла
дів культури і духових ор
кестрів відзначено ----
мами, грамотами 
ними сувенірами 
ну роботу по 
жанру духової 
області.

Свято музики було 
справжнім торжеством на
родних талантів, молодості 

краси.
Л. НАРОДОВИЙі.

ти!» 21.00 — «Час>.# 21.10 
— Художній телефільм 
«Наречена для брата». По 
закінченні — Новини.

Четвер, 22 травня
Перша програма

Вівторок, 20 травня
Перша програма

8.00 — «Час». 8.40 — 
Гімнастика. . 9.05 —
«Кавказьке крейдяне ко- 
лсі>. Фільм-вистйва. По за
кінченні — Новини. 14.30
— Новини. 14.50 Док. філь
ми соціалістичних країн.
15.45 — Концерт оркестпу 
народних інструментів Бі
лоруського державного 
унівепситету їм. Б. І. Лені
на. 16.15 — Об'єктив. 16.-15
— Село: Діла і проблеми.
17.15 — Адреси молодих.
18 15 — Бесіди лікаря.
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Прапороносці тру
дової слави. 19.15 —Фільм 
♦ Тихий Доіт,>. 1 серія. 21.00
— «Час». 21.35 — Обличчя
друзів. 22.25 — Сьогодні у 
світі. 22.40 — Концерт
Московського ’ камерного 
хору.

8.00 — «Час». 8.40 — 
Гімнастика. 9.05 — Фільм 
«Тихий Дон». 2 серія. 10.55
— Відгукніться, сурмачі! 
По закінченні — Новини. 
14.30 — Новини. 14.50 — 
Док. телефільм про проф- 
техосвіту. 15.55 — Бесіди 
про право. 16.25 — Шахова 
школа. 16.55 Справа мос
ковського комсомолу. 17.25
— Співає І. Просалоиська. 
17.50 — Ленінський універ
ситет мільйонів. Основи 
розвитку особи в соціаліс
тичному суспільстві. 18.30
— Веселі нотки. 18.45 — 
Сьогодні у світі 19.00 — 
Фільм «ТйхПй Дон». З се
рія. 21.00 — «Часі». 21.35 — 
Міжнародне Олімпійське 
спортлото. По закінченні
— 22.50 — Сьогодні у світі.

МОТОКРОС

Б Олександрії на трасі 
«Вербова лоза» стартував 
чемпіонат України з мото
кросу. Першість виборюва
ло близько двохсот гонщи
ків майже з усіх областей 
республіки та міста Києва.

Першими на трасу ви
йшли спортсмекп-колясоч- 
никіі на машинах з об’є
мом двигуна до 650 кубіч
них сантиметрів. Більш 
як півгодини триває кож
ний заїзд. А їх три. слід 
бути мужнім і в той же 
час обачливим, щоб додер- 

Лкувати найдоцільнішого 
режиму гопки.

Найбільш витривалим і 
майстерним виявився екі
паж киян — водія майст- 

- ра спорту Євгена Гришина 
і колясочника першороз
рядника Андрія Ханіна. Бо
ни стали чемпіонами рес
публіки. Кірове радці Во
лодимир Ка.тенчук і Віктор

Кизим були шостими. За
бігаючи наперед, скажемо, 
що в інших класах машин 
представники нашої облас
ті не зуміли на рівних бо
ротися з досвідченішими 
суперниками. Пояснюється 
це. очевидно, зміною поко
лінь, коли вмілі ветерани 
залишають трасу, а новач
ки ще не набули потрібно
го досвіду.

На високому рівні прове
ли гонку на колясках з 
об’ємом двигуна до 1000 
кубічних сантиметрів
спортсмени Закарпаття 
Микола Ляховець та Олек
сій Полюхін. Вони виграли 
перший заїзд, у двох ін
ших були другими і. таким 
чином, завоювали титул 
чемпіонів республіки.

Серед жінок неперевер- 
іиеною була кандидат у 
майстри спорту з Харкоса 
Раїса Маренич, що зма
галася на машині класу 
125 кубічних сантиметрів. 
Вона першою фінішувала 
у двох перших заїздах, що 
дало їй змогу не виїжджа
ти на трасу втретє. З та
ким же здобутком закін
чив змагання серед юнаків 
новий чемпіон республіки 
Юрій Буреико з Волинсь
кої області.

Звичайно,дехто із спорт
сменів схильний пояснюва
ти свої невдачі погодою. 
Але на це не може «спи
сати» своїх недоробок ор

ганізатор змагань — Олек
сандрійський міський ко
мітет ДТСААФ. Почнемо з
лого, що першого дня не. 
було радіоінформації про 
хід змагань, про їх учасни
ків тощо, не було й друко
ваних програм чемпіонату.

Слід віддати належне 
олександрійським- любите
лям мотоциклетного спор
ту. Дощ не завадив сотням 
гірників оточити трасу і 
стояти годинами під пара
сольками. Та, ефір знову 
був безмовним. Радіоуста
новку. яка прибула цього 
разу в район траси, вклю
чили лише для того, щоб 
повідомити глядачів, що 
гонки, хоч і з запізненням 
на дві з лишком години, 
відбудуться. І замовкла 
до кінця змагань. Зрозумі
ло, важко було коментува
ти події на трасі. Але про 
результати заїздів, коли в 
них розібралися суддівсь
ка колегія, слід було >н-
формувати.* ♦ *

Заключний етап чемпіо
нату республіки відбудеть
ся в середині червня у 
Жданові. Там визначаться 
чемпіони України серед 
чоловіків у класі машин 
125. 250. 350 і 500 кубіч
них- сантиметрів, а також 
переможець загальноко
мандної першості.

М. ОРЛЮК.

ФУТБОЛ

«ЗІРКА»-«ШАХТАР»-3:0
Одинадцятий тур чемпі

онату країни серед клубів 
другої ліги. «Зірна» на сво
ему стадіоні приймала гор- 
лівського «-Шахтаря». Тон 
у цій зустрічі задали кіро- 
вог радці. Вже на друїій 
хвилині Леонід Маслов міг 
би вивести свою команду 
вперед, але його удар, так 
саме як і удар Олександра 
Алснсеєоа через шість 
хвилин, не досяг цілі. Зго
дом помилився Ренат Ап- 

д тишев, а потім — Андрій

Карп’юн. У першій полови
ні гри у наших земляків 
було багато голевих мо
ментів, та м’яч ні разу не 
побуг.ав у воротах горлів- 
ціо. Часом гравці «Зірни» 
володіли м’ячем, як почат
ківці. Не було комбінацій 
на флангах. Ми не бачили 
колективної гри.

Зате другий тайм відріз
нявся від першого. Кірово- 
градці зважили на вназів- 
ии своїх наставників. Ра
хунок відкрив півзахисник

«Зірки» Б. Гошкодеря. 
Його удар на 49 хвилині 
був точним. За шість хви
лин О. Алексеев одержав 
м’яч у центрі поля, на ве
ликій швидкості переграв 
кількох гірнинів. вийшов 
сам на сам з голніпером і 
красивим ударом з близь
кої відстані подвоїв ре
зультат. А ще за п’ять хви
лин А. Нарп’юк примусив 
«Шахтаря» втретє ввести 
м’яч у гру з центра.

Наступний тур — у чет-. 
вер 22 травня. «Зірка» в 
Києві поміряється_ силами 
з місцевими армійцями.

В. ТВЕРДОСТУП.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке
БК 00822.

Газета
ЕИХОДИТЬ 
у вівторок, 
четвер 
і суботу.

316650, МСП

м. Кіровоград, 

вул. Луначарського, 36.

Обсяг 0.5 друк. прк.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 — 

«Народні таланти,». 11.05— 
«Те.тепост на ударній бу- 
довії». 11.20 — Телефільм. 
11.40 -• «Шкільний екран». 
Фізика. 7 клас. 16.00 
Новини. 16.Ю — »Срібний 
дзвіночок». 16.30 — «Ар:, 
з опер». 16.45 — Лялькова 
вистава. «Порося, яке лі
тає». 17.35 — Телевізійна 
олімпіада з посійської лі
тератури. 18.00 — «День 
за днем». (Кіровоград). 
18.15 — Оголошення. (Кі
ровоград.). 18.20 — «Сурми 
п'ятирічок». Репортаж з 
марш-параду духових ор
кестрів і бапабашцнць». 
(Кіровоград). 19.00 — «Ак
туальна камера». 19.30 — 
Тележурнал «Старт». 20.10
— «Міфи і дійсність». 20.50
— «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». £1.35 — Лі
тературний вечір поета- 
гумориста Олійника. По 
закінченні — Новини.

Друга програма
16.00 — Новини. 16.10 — 

«Срібний дзвіночок». 16.25 
— Документальний теле
фільм «Пайпівденнішин». 
16.40 — «Р. В. Р.і>. Вистаза. 
Дніпропетровського Т’ОГу. 
18.00 — Документальний
телефільм. 18.30 — Кон
церт фортепіанної музики. 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — «Вогнем ссо- 
Пя». 20.15 — ХудожпШ
Фільм «Піднята цілина». 1 
серія. По закінченні — По 
вини.

діячами культури м. Моск
ви у Всесоюзній Державній 
бібліотеці іноземної літера
тури. 17.40 — На Далекому 
Сході. 17.50 — Виступ по
літичного оглядача 10. Ле- 
тунова. 18.20 — Мульт
фільми «Про цуценя». 
«Маша і чарівне варенняі», 
«Чому ослик зноровився?» 
18.55 — До 75-річчя з дня 
народження Героя Соціалі
стичної праці лауреата 
Ленінської 1 Державних 
премій СРСР М. Шолохова. 
Док. фільм «Михайло Шо
лохов». 19.55 — Телефільм 
«Задача з трьома невідо
мими». 1 серія. 21.00 —
«Час». 21.35 — Кінопано- 
рама. 23.05 — Велогонка 
Миру. Фініш. (ЧССР). По 
закінченні — 23.30 — По
вний.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.20 — 

Фільм-концерт. 10.40 —
«Погляд у майбутнє». 11.30
— «Доброго вам здоров’я».
12.00 — Для дітей «Ляльки 
на тслеекранії». 13.00 — 
Пошта передачі «Галузь: 
досвід, проблеми». 13.45 -• 
І. Нечуй-Левнцький. «Кай- 
даптева сім’я». Телевис,га
ва. 15.45 — Музичний
Фільм. 16.30 — «ІІам’ягь». 
Літературний театр. 17.15

«Солдати Вітчизні?».
18.30 — Концерт. 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.20
— «Сьогодні День болгар
ської освіти 1 культури. 
слав’янЬької писемності та 
болгарської преси». 19.40
— «Щаслива сторінка».
21.00 «Час». 21.35 — Ху
дожній фільм «Піднята ці
лина». 2 серія. По .так’.н- 
чгппі — Ногппи. »

Середа, 21 травня

П'ятниця, 23 травня

Перша програма
8.00 — «’Час». 9 05 —

— Фільм «Тихий Дон». 1 
серія. 10.50 — Концертний 
зал телестудії «Орля». По 

/закінченні — Новини. 14.30 
— Новини. 14.50 — По Си
біру і Далекому Сходу. Кі- 
иопрограма. 15.35 — Росій
ська мова. 16.05 — Соняч
ні міста. Про радянське 
монументальне мистецтво 
70-х поіАв. 16.35 — Вперед, 
хлоп'ята. 17.35 — Разом 
— дружна сім'я. 18.05 — 
Пошта ппограмп «Час». 
18.35 — Кіножурнал «Хочу 
все знати». 18.45--«Сьогод
ні у світі». 19.00 — Муз. те
лефільм «Мотиви Талїіі.чсі». 
>9.10 — Фільм «Тихий 
Дон». 2 сеоія. 21.00 —
♦ Час». 21.35 — Чемпіонат
Європи з футболу серед 
молодіжних команд. Фінал 
Збірна СРСР — збірна 
НДР. У перерві — 22.20 — 
Сьогодні у світі.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 — 

«Адреса досвіду». 10.50 — 
Концерт. 11.15 — Докумен
тальний телефільм «Це 
місто на Волзі». 11.40 — 
«Шкільний екран». Сус
пільствознавство. 10 клас. 
16.00 — Новини. 16.10 — 
«Срібний дзвіночок». 16.30
— «За гуманізм і мило
сердя». 17.05 — М. Флет
чер. «Вибачте, ви помили
лись номером». Телевиста- 
ва. 17.45 — Фільм-концерт. 
18.00 — «День за днем,?. 
(Кіровоград). 18.15 — Ого
лошення. (Кіровоград). 
18.20 — «І псе ж таки 
р.альс» (Кіровоград). 19.00
— «Актуальна камера».
19.30 — Фільм-концерт.
19.50 — П. Загребельний. 
«Дума про невмирущого». 
Літепатурна композиція. 
20.45 — «На добраніч, ді-

Індекс 61197.

Перша програма
8.00 — «Час». 8.40 —

Гімнастика. 9.05 — Фільм 
«Тихий Дон». З серія. 11.00
— Грає лауреат міжнарод
них конкурсів- Насєдіеін 
(фоотепіано). По закінченні
— Новини. 14 ЗО — Нови
ни. 14.50 — Людина на
землі. Кінопрограма «Тал- 
синськнй експеримент». 
«Батьківською стежкою». 
«Сільське господарство».
15.35 — Учителю — урок
музики. 16.40 — Веселі
старти. 17.25 — Підмосков
ні зустрічі. 17.55 — В гос
тях у казки. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Між
народна зустоіч з футболу: 
збірна СРСР — збірна 
Франції. В „перерві — 19.45
— Велогонка Миру (ЧССР).
21.00 — «Час»'. 21.35 —
Док. телефільм «Леонід 
Матинсіз. Земна ноша».
22.35 — Сьогодні у світі. 
22.50 — Вечірні мелодії.

Друга програма
10.60 — Новини. 10.15 — 

«Твоя земля, ровеснику». 
11.10 — «Транспортні ар
терії республіки». 16.00 — 
Новини. 16.10 — «Срібний 
дзвіночок». 16.30 — «Для 
школярів «Старти надій». 
17.15 — Музичний фільм 

«Сибірський сувенір». 17.40
— Телевізійна олімпіада з
української літ ератури. 
1.8.00 — «День за днем». 
(К-д). 18.15 — «Тваринниц
тво ударний фронт.».
«Ререзші птахівництва — 
в дію». (К-д). 18.30 — 
Фільм-концерт. 19.00 — 
••Актуальна камера». 19.30
— Концерт. В перерві «Па 
добраніч, піти!» По закін
ченні — Новини.

Перша програма
8.00 — «Час». 8.40 —

Гімнастика. 9.05 — АБВГ- 
Дейка. 9.35 — Для вас. 
батьки. 10.05 — Ради і жит
тя. 10.35 — Телеклуб «Мос
квичка». 11.50 — Тираж
«Спортлото». 12.05 — Коло 
читань. 12.50 — Наша ад
реса — Радянський Союз. 
Програма з участю худож
ніх колективів Києва. 13.40 
— Комора Сонця. 14.30 — 
Новини. 14.45 — Концерт 
художніх колективів соціа
лістичних країн. (НДР). 
15.30 — Очевидне — ней
мовірне. 16.30 — Зустріч 
спортсмепів-олімпійців з

відділ листів І масової роботи, відділ 
пропаганди — 2-45-36; відповідальний 
секретар, відділ учнівської молоді — 
2-46-87; відділ комсомольського життя, 
відділ військово-патріотичного вихо
вання та спорту — 2-45-35; фотолабо
раторія — 2-56-65; нічна редакція —

Зам. № 256.

Перша програма
8.00 — «Час». 8.40 —

Гітлнастлка. 9.05 — Грає 
лауреат міжнародних.кон- 
купсіз Д’лйтрієв (баян).
9.30 — Бучильнії:«. 10.00 — 

Служу Радянському Союзу’
11.00' — «Здоров’я». 11.45
— «Ранкова пешта». 12.15
— Док. фільм «Піонерські
старти». 12.30 — Сільська 
година. 13.30 — Музичний 
кіоск. 14.00 — Телефільм
«Ад’ютант його превосхо
дительства». 2 сеоія. 15.30
— Телефільм «В нашому 
місті над Окою». 16.00 — 
Ритми Африки. Концерт.
16.30 — Клуб кіпоподоро- 
жей. 17.30 — Мультфільми 
«Страшна істооіяі». «Чарів
не кільце». 18.00 — Міжна
родна панорама. 18.45 —• 
Народні мелодії. 18.55 
Сьогодні — День хіміка. 
19.10 — За вашими листа
ми. Музична поограма по 
Дня хіміка. 19.55 — Теле- 
фі л l м < Задач а з т рьо м а 
иевідомимиї». 2 серія. 21.00
— «Час». 21.35 — «Театр і 
час». До 75-річчя з дня на- 
роджения О. Є. Корнійчука. 
По закінченні — 22.35 —- 
Повний

Друга програма
10.00 — Новини. 10.20 — 

«Ще раз про Червону Ша 
почку». Лялькова вистава. 
11.15 -- «Співає Юрій Гу
ляєш. 11.30 — Сьогодні — 
День хійіка. 12.40 — Кон
церт. 13.25 -- -І пам’ятає 
світ врятований». 14.55 — 
О. Корнійчук. «В степах 
України». Філ і-м-вистава. 
16.45 — «Слава солдатсь
ка». 17.45 — Документаль
ний телефільм. 17.55 —
• Інтерклуб». 19 00 — «Ак
туальна камера». 19.30 — 
«Незабутні». Олександр 
Корнійчук. До 75-річчя з 
дня народження. 20.45 — 
«Па добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 21.35 — Худож
ній фільм «Піднята цілина» 
З серія. По закінченні — 
Новини.

ПОГОДА
Сьогодні вдень передба

чається мінлива хмарність, 
у другій половині дня ко
роткочасний дощ. гроза. 
Вітер західний, 7—12 мет
рів на секунду. Температу
ра повітря по області 16 — 
21, по місту 17 — 19 граду
сів тепла.

21 —22 травня буде 
хмарна з проясненням по
года, місцями короткочас
ний дощ. Вітер західний. 
5 — 10 метрів на секунду. 
Температура новітня вночі, І 
5 — 10. вдень 13 — 18 граду- Д 
сів тепла. І»
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