ПРОЛЕТАРІ ЗСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
60 РОКІВ ТОМУ, 2 ЖОВТНЯ, в. І. ЛЕНІН ВИСТУ
ПИВ НА НІ З’ЇЗДІ РКСМ З ПРОМОВОЮ «ЗАВДАН

НЯ СПІЛОК МОЛОДІ». Мов сьогодні

звсрпієтгся до

нас Володимир Ілліч з пристрасним словом:
♦Перед вами завдання будівництва, і ви ного можете

розв’язати, тільки оволодівши всім сучасним

знанням,

уміючи перетворити комунізм з готових

заучених фор

мул, порад, рецептів, приписів, програм

у те живе, то

об’єднує вашу безпосередню роботу, перетворити кому

•АДСЬКОГО ОБКОМУ АКСМУ

нізм у керівництво для вашої практичної роботи».

Ленінський заповіт
життя вашої Спілки.

Виходить
З 5 грудня і 939 р.

«Учитися

вчитися КОМУНІЗМУ
НАШ ГОЛОВНИЙ КОМПАС НА
ШЛЯХУ ДО КОМУНІЗМУ — ЦЕ
МАРКСИСТСЬКО-ЛЕНІНСЬКЕ ВЧЕН-•НЯ ПРО ЗАКОНИ РОЗВИТКУ СУСЇІІЛЬСТВА.
(З промови Л. І. Брежнєва
з’їзді ВЛКСМ).
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Серцевиною всієї ідеологіФіої роботи, як відзпачається
в постанові Ц1<
КПРС «Про дальше лолігішепвя ідеологічної, нолітико-ввховвої роботи»,
буг'^і залишається формуваіїня у радянських людей
марксистсько - ленінського
світогляду, безмежної віддацості справі партії, комувістнчшім ідеалам, патріогизму, пролетарського
інтернаціоналізму. Почесні
в відповідальні в цьому
відношенні обов’язки нропагандистів. У своїй новсякдениій роботі БОНН по
вніші доходити до розуму
і- сердець
людей, бути
уважними і чуйними до за
питів трудящих, конкрет
но і оперативно відгукува
тися на їх потреби, роз’яс
нювати об’єктивні трудноші у вирішенні економіч
них і соціальних завдань,
спонукати слухачів до ви
сокоякісної, високопродук
тивної праці.

Нинішні умови
вимага
ють від
пропагандиста,
щоб. ножне
заняття було
I
свого роду школою життя,
;
вчило
людей самостійно
І
мислити, бачити занономірі
кості І перспективи
сус3
пільного розвитку. Пропа■I
гандист покликаний фор
мувати погляди, висоні но] < , ральці принципи, активну
З
життєву позицію слухачів,
йбго головке завдання —
І
•_______________________

озброювати
трудящих
знаннями історичної прав
ди, глибоким розумінням
закономірностей суспільно
го розвитну. Ці та інші пи
тання обговорювалися на
передодні нового навчаль
ного року в системі
полі
тичного, економічного
і
комсомольського навчання
в обласному номітеті пар
тії. На зустрічі були При
сутні члени і кандидати в
члени бюро обкому партії,
кращі
пропагандисти об
ласті.

Па зустрічі з пропаган
дистами виступив перший
секретар обласного коміте
ту партії М. М. Коби.іьчак. Він зупинився на зав
даннях, які стоять перед
пропагандистами області,
закликав усіх
активістів
ідеологічної
роботи при
страсним словом і особис
тим прикладом сприяти
мобілізації творчої енергії
трудящих, збагаченню їх
духовного світу, успішно
му виконанню соціальноекономічних завдань деся
тої п'ятирічки, гідній зуст
річі XXVI з’їзду Комуніс
тичної партії.
М. М. Кобильчак вручив
кращим
пропагандистам
області почесні
грамоти
обласного комітету партії,
якими їх нагороджено за
.плідну роботу
у справі
підвищення ефект явності і
якості політичного та еко
номічного навчання,,

•••1^ ОЛИ місяць
тому Ва.* “ ■ лентина Іванівна Іве• нова прийшла на виробни■•••чу ‘п’ятихвилинку, дівчата
« ‘із-'проМнембінвгу не зди
докладають
вувались. Так щороку. За ти? Дівчата
довго до початку
політ- багато зусиль, щс.б підви
навчання пропагандистка щити якість виробів, але
дійової
навідується в цехи, ціка ще не знайшли
виться виробничими спрл- форми відзначення тих,
перевикону
вами, розмовляє з комсс- що і норму
ють, і випускають добро
молками.
В. І. Іванова — вчитель якісну продукцію. Відзна
ка Вільшансько’і середньої чають лише передових ро
школи. У Вільшанському бітників.
промкомбінаті
(філіал
— А чи можна зробити
швейного
виробничого екран якості? — повела
об’єднання
«України») розмову на занятті. — Да
пропагандистом
п’ятий вайте поміркуємо разом.
рік. Нині очолює гурток
Вирішили: прізвища всіх
«Наш, радянський спосіб робітниць, які виготовля
життя». Радитися зі швачнами, прислухатися до їх ють доброякісні вироби,
ньої думки стало для неї заносити до одного спис
допустив
правилом. Від цього, Ва ку, а Тих, хто
лентине Іванівна переко брак, — до іншого.
Пішла мова про те, що
налася на практиці, тільки
виграє справа. Ось, на на сучасно/лу етапі в со
приклад, після
розмови ціалістичному змаганні на
про якість продукції з На першому плані стоять пи
дією Дігтяренко, Любою тання ефективності і якос
Тодсровою більше,
ніж ті. Пропагандистка відвер
звичайно, готувалася до то, по-партійному говори
заняття. Що запропонува- ла про недоліки, що є в

Сьогодні починаєть
ся новий навчальний
рік у системі політич
ного й економічного
навчання. Понад 65 ти
сяч юнаків і дівчат Кіровоградщини вивчати
муть основи марксиз
му - ленінізму, історію
КПРС, сучасну еконо
міку, політичну страте
гію і тактику партії, ак
туальні проблеми сві
тового революційного
процесу.
«Ленінська
Комуністична партія —
розум, честь і совість
нашої епохи» — така
тема першого заняття
в усіх гуртках і семіна
рах.
Головний інженер Кіро
воградської
панчішної
фабрики Ольга
Іванівна
Фоломєєва
десять років
працює
пропагандистом
системи
комсомольської
політосвіти. Сьогодні вона
ділиться думками про ро
боту в новому навчально
му році.
*3? АДОВГО до початну за*■* нять я завжди цікав
люсь,
ян працюють
мої
слухачки. От і цього разу
було приємно
дізнатися,
Що Тетяна Чумаченно, Зінаїда Карела, Світлана Ба
рабанова — переможниці в
соціалістичному
змаганні
серед молодих
робітниць
нетельного цеху, всі дієчата
успішно
виконують
змінні завдання. Адже ба
гато корисного взяли під
час навчання в гуртку ♦Ос
нови управління яністю».
Вони вивчили організацію
комплексної
системи- уп
равління яністю, стандар
ти підприємства і працю
ють за
системою безде-

Успіхи не
забарились.
Тетяна Іванова, наприклад,
ще
в лютому виконала
особисту п’ятирічку, На
дія Козаченко /лісячні зав
дання перевиконує вдвоє.
На підприємстві тридцять
дві комсомолки. Протягом
нинішнього року не було
виг.адку, щоб хтось Із них
не справився
із змінним
завданням.
•І НКОЛИ здається: в ро* боті
пропагандиста
нема
нічого складного.
Розроблено теми, є багаю
методичних рекомендацій,
посібників.
Законспектуй
— і можна йти до слуха

Напередодні
нового
навчального року тз обко
мі ЛКСМ України відбула
ся нарада пропагандистів
системи комсомольс ької
політосвіти,
досвідчені
бійці ідеологічного фрон
ту поділилися
досвідом
роботи.

На знімку: на запитання молодого пропагандиста В. НРИВОХИЖ! з НіроЕсгргда
відповідає червонозорівець О. АЛЕКСЄЄВ.
Фото В. ГРИБА.

МІЙ ШГШВШІИЙ ОВВВ'Ш
фектного
виготовлення
продунції.
Нині все більше розши
ряється сфера дії мораль
ного фантора, І я рада, що
мені
доручили
гурток
«Основи
комуністичної
моралі». Адже на сучасно
му етапі, коли радянській
народ самовіддано бореть
ся за виконання планів і
соціалістичних зобов'язань
завершального року і деся
тої : п’ятирічни в цілому,
роль пропагандиста,
як
ідеологічного бійця зрос
тає. Своє завдання бачу в
тому,
щоб
забезпечити
глибоке
вивчення всіма
слухачами творів К. Марк
са, Ф. Енгельса, В. І. Ле
ніна, основ марксизму-ленінізму, актуальних проб
лем
теорії і
політики
КПРС, праць
керівників
Комуністичної партії і Ра
дянської держави. Пов'язу
ватиму
пропагандистську
роботу із завданнями, по
ставленими
Генеральним

секретарем ЦК КПРС, у йо у громадському житті, бо
го виступах в Алма-Аті в рються за звання ударни
серпні нинішнього
року. ка комуністичної праці. Я
свої зу
Вивчення курсу будувати спрямовуватиму
му так, щоб урахувати со силля, щоб створити тану
ціальні особливості ауди атмосферу і в нашому ко
торії, використати прикла лективі.
ди з життя підприємства.
Відразу
ж після XXVI
Комсомольська організа з'їзду КПРС
слухачі поч
ція фабрики
розгорнула нуть вивчення матеріалів
серед молоді широне зма Всесоюзного форуму кому
гання під девізом
«Виро ністів. Це переді ГАНОЮ, ян
ставить
бам — комсомольську га пропагандистом,
рантію якості».
В цьому завдання особливої ваги —
русі беруть активну участь у всій величі розкрити сгуі мої слухачки, а я вважаю хачам історію нашої пар
своїм обов'язком — буду тії, багатогранну н діяль
вати заняття, торнаючись ність по керівництву сус
моральних
проблем, що пільством розвинутого со
хвилюють дівчат, тісно по ціалізму. Мій обов’язок —
в'язувати теорію з життям словом і ділом мобілізува
цеху. .
ти молодь
на виконання
Добре
вивчила досвід завдань партії.
роботи
пропагандистки
О. ФОЛСМЄЄЕА,
Я. Романової з Кіровоград
ського заводу друкарських
пропагандистка, голов
машин. Кожен
її слухач
ний інженер Кірово
готує реферати, працює за
градської
панчішної
особистим
комплексним
фабрики.
планом, усі беруть участь

щоб слухачі розповідали
яро те, що бачать своїми
очима. Вони активізуються,
прагнуть висловити свою
власну думку, що сприяє
чів. Валентина
Іванівна доброму засвоєнню теми.
іншої думки.
А наступне заняття —
З перших хвилин зустрі про вдосконалення соціа
чі зі слухачами Валентина лістичного
способу жит
Іванівна старається заво тя, виховання нової люди
лодіти їхньою увагою, не ни. І знову пропагандист
втратити головного напря іще тісніше пов’язує тео
му розмови, а факти, які ретичний матеріал
з ви
наводить,
пов'язує так, робничими справами. Бай
щоб вони слугували під дужих на таких заняттях
твердженням
сказаного. не було.
Найбільший ефект дає за
Протягом літа
записна
няття, побудоване на міс книжка Валентини Іванівни
цевих прикладах.
заповнилася лаконічнигли
Наш, радянський спосіб записами.
Здавалося б,
життя... Сьогодні комсо буденні справи. Побувала
молки працюють на склад в гостях у батьків — Іван
них потужних машинах, а Васильович і Марфа Кузь
починали на малопродук мівна справляли «золоте»
тивних. Колись кожен пра весілля за новим, радянсь
цював сам по собі, тепер ким обрядом. Чим не яс
на підприємстві дві ком кравий приклад нашого,
сомольсько - молодіжні радянського способу жит
бригади. А як
змінилася тя? Або ось іще
вдалий
Вільшанка за останнє де приклад. Під час реєстра
сятиріччя!
Зокрема, ви ції шлюбу ватажка комсо
росли корпуси лікарні, ву мольців підприємства На
зол зв’язку. Валентина Іва талі Недєлкової, що уро
нівна будує
бесіду так, чисто проходив у районно

До серця кожного
організації трудового су
перництва. Не обмежува
лась їх переліком. До на
ступного заняття слухачі
отримали конкретне зав
дання
— проаналізувати
систему морального й ма
теріального
стимулюван
ня.

комунізму» — заков

му Будинку культури, були
присутні подруги по ро
боті. Дівчата переконали
ся, що нові обряди міцно
входять у життя радянсь
ких людей. Деякі записи
зроблено за пропозицією
слухачок.
ОСВІД і майстерність
приходили з роками.
Сама Валентина Іеанівне
підкреслює, що зростепа
разом зі своїми слухача
ми. Після кожного заняття
збагачувалась і теоретич
но, і в плані методики.
Про це свідчать її числен
ні конспекти творів класи
ків марксизму-ленінізму,
документів партії та уря
ду, папки з виписками, до
бірками газетних матеріа
лів.
Нині Валентина Іванівна
Іванова — одна з кра
щих пропагандисток систе
ми комсомольської політ
освіти, нагороджене
гра
мотами обкому комсомо
лу, Вільшанськогс райкому
ЛКСМ України.

Д

Ю. ДНІПРОВСЬКИЙ.

Іде Всесоюзний огляд технічної підготовки сільсь
кої молоді, передбачений постановою ЦК ВЛКСМ,
Міністерства сільського господарства СРСР, Міні
стерства меліорації і водного господарства СРСР,
Державного комітету СРСР по виробничо-технічно
му забезпеченню сільського господарства, Державно
го комітету СРСР по професійно-технічній освіті.
Мста огляду — виявити всіх сільських юнаків і
дівчат піком до тридцяти років, які ще не мають
професії механізатора, і залучити їх до навчання
технічних, спеціальностей. Якщо ж хлопець чи дівчина
вже мають посвідчення тракториста, комбайнера, шо
фера, їм не завадить здобути суміжну професію', з
тим щоб у відповідальні періоди сільськогосподарсь
ких робіт’ приходити на допомогу своїм товаришам,’
Про тс, як молодь колгоспу
«Путь Ильпча» Знам’яиського району набуває механізаторських спеці
альностей, наш кореспондент мав розмову з головою
правління цього господарства • кавалером орденів
Леніна та Жовтневої Революції Петром Харлампіновнчем Шкаферсм.

— Петре Харлампійоеичу, механізатор починаєть
ся із шкільної парти. Будь
ласка,
кілька
слів про
зв'язок школи і господар
ства.

— І які результати?

— Хлопців і дівчат не
лякають професії батькіз,
особливо
хліборобські.
На
очах народжуються
—Зв’язки ці стали тради династії. Цього року, на
ційними. Адже учні — це приклад, старшокласники
майбутні хлібороби, тва Василь Філіллов,
Серїій
ринники. Роботу не /лож Хорольський, Андрій Вес
на уявити без машин, які нянко працювали у своїх
нині стали настільки склад батькіа-комбзйнорів
по
ними, що оволодіти ними мічниками.
Працювали,
можуть лише
люди тех добре. Можна з певністю
нічно
добре
грамотні. сказати, що з них будуть
Правильно
зорієнтувати справжні хлібороби. Вони
юнака чи дівчину у виборі пізнали не тільки романіипрофесії —- наш прямий ку праці в полі, а й її
обов’язок. Не раз розмов піт, Свій життєвий
шлях
ляли з учнями дмитріесь- вони визначили твердо.
— Де навчаються
май
ких середньої та восьми
сільські механізато
річної шкіл і я сам, і сек бутні
ри, де набувають еони цієї
ретар ко/лсомольської ор професії?
ганізації Василь
Базиле
— Форми навчання різ
вич (до речі, інженер за номанітні. Основні з них
фахом), і комбайнер, ор —• сільське професійноденоносець
Олександр технічне училище, розта
Свргійозич Ткаченко, і ін шоване на території нашо
ші хлібороби та тваринни го колгоспу, та курси при
ки.
райсільгосптехніці.
Туди

КОРМИ — ТУРБОТА
КОМСОМОЛЬСЬКА
Як аідо/ло, в червні бю
ро обкому комсомолу схва
лило ініціативу комсомоль
ців і молоді Голованівського району по збільшенню
заготівлі кормів для гро
мадської худоби
і поліп
шенню їх якості, зокрема
ініціативу
комсомольців
колгоспів «Україна» та Іме
ні XX з’їзду КПРС, які пе
реглянули
свої соціаліс
тичні зобов'язання і вдвоє
збільшили намічені раніше
показники. Кожен молодий
трудізнин села дав слово
заготовити но менше двох
тонн різних корміз та не
менша центнера гіллячко
вих кормів. Які ж здобутки
ініціаторів та їхніх послі
довників — комсомольців
і молоді
Голованівського
району?

Більшість комітетів ком
сомолу господарств і під
приємств району підтри
мали ініціативу і повсяк
денно працювали над вті
ленням її в життя. В за
готівлі різнотрав'я взяли
участь понад 4500 моло
дих виробничників, у тому
числі 3100 членів ВЛКСМ.
І Іаіікращих результатів
досяглії,
як і належить,
ініціатори
трнмісячника.
Так, комсомольці колгоспу
«Україна» заготовили 171
тонші дикоростучих трав,
або кожен член ВЛКСМ
— по 4,3 тонші. Комсо
мольська організація кол
госпу імені Енгельса має
на своєму рахунку 115
тонн.

А спілчани колгоспу імені
XX з’їзду КГІРС запасли
179
тонн дикоростучих
трав. Чималих успіхів до
сяглії їі комсомольські ор
ганізації
колгоспів імені
Ульянова, «Росія». Тут, як
і у переможців, також ді
яли кормодобувні загоїш
на чолі і: секретарями ко-

і.

„Молодяй колгуяар

2 сиаор.-

мітстів комсомолу.
Чи доелгли ми поставле
ної мати? Так. Райком ком
сомолу, районний штаб по
заготівлі
дикоростучих
трав прагнули до масовос
ті. В результаті більшість
комсомольців і молоді ра
йону внесли свій вклад у
створення достатку кормів
длл
громадської худоби.
Зазначу, що загалом юна
ки і дівчата району запас
ли в період трнмісячника
5160
тонн дикоростучих
траз. Безперечно, це ваго
мий внесок у те, що район
достроково виконав
зав
дання по
заготівлі дико
ростучих.
Аналізуючи
результати
трнмісячника, можна ска
зати, що в багатьох орга
нізаціях у дні кормозаго
тівлі нагромаджено певний
досвід. Було проведено З
районних
суботники і 18
суботників у комсомольсь
ких організаціях, постійно
діяли 8 кормодобузниХ за
гонів, 14 ланок.
Під час
літніх канікул на допомогу
нам прийшли
15 загонів
старшокласників.

І все ж заготівля гілляч
кового корму, як не прик
ро, випала з поля зору
райкому комсомолу, не на
брала широкого розмаху.
Кілька комітетів комсомо
лу не виявили тут наполег
ливості, ініціативи, не до
билися, щоб рішення ком
сомольських органів
но
підтриманню ініціативи бу
ло викопано. Це комітети
комсомолу колгоспів іме
ні Чкалова, імені Жданова
та Побузького нікелевого
заводу. Так, комітет ком
сомолу цього заводу не ор
ганізував і не провів жод
ного суботника чи неділь
ника по заготівлі кормів
для громадської худоби.
Він обмежився і досі обме
жується лише тим, що че
кає вказівок.
Тримісячних закінчився.
Але роботи по збільшенню
запасів кормів
тривають.
Заготівля
кукурудзяного
силосу і силосу з буряко
вої гички інші — головне
завдання, його втілюють
у життя 5 бурякозбираль
них комсо м ол ьс ь к о - м ол о•
діжшіх загонів, 16 механі
зованих екіпажів.
А. КУДРЯЧЕНКО,
перший секретар Голозаніоського райкому
комсомолу.

орачіа по
чався в Кіровоградсь
Конкурсом

ми направляємо випускни
ків наших
шкіл, уважно
стежимо за їхнім навчан
ням. Потім вони поверга
ються до нас.
Будь ласка, хто конкрет
но повернувся
і як вони
працевлаштовані?

— Прикладів можна на
вести чимало. Нещодавно
сіли за кермо
тракторів
Сергій Кравченко, Сергій
Рудницький, Василь Куць,
Сергій Бальц та інші. Всі
вени одержали непогану
техніку, своєю роботою в
колгоспі задоволені.
Окрім названих
форм
навчання, є якісь інші?

ми вітаємо. Бо хліоороб —
найпочесніше звання
землі.

вас
— Приходять до
вже
молоді механізатори
Готовими спеціалістамн чи
їх доводиться «дотягувати»
в технічному плані.

— Так. Узимку ми а
_ /Аолодь є молодь, їй
колгоспі
організовуємо завжди бракує і життєво
курси механізаторів, їх, го, і професійного досві
як правило, відвідують по ду. Ми враховуємо
це і
над сто чоловік. Тут мож просимо досвідчених хлі
на не тільки набути про боробів бути наставника
фесії механізатора,
а й ми молодих. Так, Микола
підвищити свій
фаховий Григорович
Рудницький,
клас. Викладають на кур тракторист першого класу,
сах головний інженер кол працює на одній машині з
госпу Олександр Климо Леонідом
Геїпоновим, і,
вич Щедрін, головний аг звичайно ж, багато з чому
роном Віталій Дмитрович йому допомагає. Добрими
Сікорський, інші товариші. і вмілими
наставниками
Після закінчення роботи стали Олексій Адамович
курсів атестаційна комісія Сичевський, Микола Гіровизначає рівень здобутих копович Нельга та багато
знань, від чого залежить інших.
потім присвоєння того чи
І останнє. Яні перепонтипи £ля навчання сільсь
іншого розряду.
— Петре Харлампійосичу,
існує взаємозв’язок
між професією
батька і
вибором професії сина?

— Безумовно. Син меха
нізатора, ударника кому
ністичної праці Івана Трохимовича Куця
Василь
став трактористом. Пішов
стежиною
трактсристабатька /Миколи Йосиповича
Рудницького син Сергій.
Таких
прикладів багато.
Звичайно, ми не думаємо,
що син тракториста пови
нен
стати
обов’язково
трактористом. Він може
бути і вченим, і космонав
том. Але народження ме
ханізаторських
династій

ких, механізаторів У вашому господарстві?

— Я вже дещо сказав
про них. Але є ще одне.
Нині у Дмитрівці будуєть
ся нове приміщення шко
ли. В колишньому примі
щенні
організуємо нав
чально-виробничий комбі
нат,
де старшокласники
матимуть і свої машини, і
навчальні класи та кабіне
ти, матимуть вони І свою
землю, Хлібороб справді
починається з парти. От
же, виховання майбутнього
механізатора — це спра
ва всіх: і вчителів, і комсо
мольської
організацій і
працівників колгоспу.

кому
районі
місячник
сранки на зяб. У
госпо
дарствах було виведене* з
загінки близько 200 трак
торів. Поряд із досвідче
ними механізаторами взя
ли участь у конкурсі ком
сомольці, неспілкова мо
лодь. Вони теж продемон
на комісія,
і Подільник»
стрували високу майстер
стежили за роботою Вале,
ність.
рія Азксентьєва. Він неща-ДЯ
У колгоспі імені Карла
давно закінчив профтехМаркса, наприклад, десять
училище, для НЬОГО це
тракторів
виставили на
борозгц
була
перша
конкурсну очанку,
місце на
тракторі 1-7
комісія
гиВимоглива
здобув ко/.\сомолець Лео
значила йому перше міс
нід Веризуб. Друге місце
це серед молодих орзчіа
на такому ж тракторі ви
господарства.
боров комсомолець Іван
Результати змагань ора
Землянський.
чів я попросив прокомен
Бригадир
тракторної
тувати головного інжечебригади Леонід Захарович
ра районногоі управлінні»
Андріяшевський, людина
господарстві
сільського
і
в роках, досвідчений ме
Андрійовича
Анатолія
ханізатор, вимогливий ке
Сербулова.
рівник, сказав не без гор
— Першість визначалася ■
дості: >
за стобальною системою.
— Добра зміна росте.
Це значить, що враховува
На честь
комсомольця
лись і технічний стан трак
Веризубг не раз піднімали
прапор у польовому табо- - тора, і регулювання плуга,
рі тракторної бригади, ос
і якість оранки
та інші
кільки на оранці
грунту
фактори. Молоді механіза- |
він добизається і високих
тори показали,
що вони,
темпів,
і доброї якості
знають техніку, вміють бо
роботи. Сумлінно працю
ротися за великий хліб, —
ють комсомольці Петро
сказав головний інженер.
Соменко, Віктор Чорноліс
— У цьому заслуга як мо- 1*
та інші.
лодих механізаторів, так і
Довелось мені побувати
профтехучилищ, які їх го
на конкурсі орачів у кол
тували.
госпі «Україна». Там зма
В. ЦВЯХ,
галося 11
трактористів,
громадський
корес
третина з них комсомольці
пондент
«Молодого
та молодь. З особливим
комунара».
зацікавленням і конкурсI

СЛУЖБА СЕРВІСУ

ПОДАРУВАТИ

НАСТРІЙ
Зробити
гарну зачіску
— цс значить подарувати
добрий
настрій людині.
Справжнім майстром сво
єї справи зарекомендувала
себе молодий перукар ремотпо-мехапі'шого заводу
Укрремтресту
1 Іаталя
Дишлова. До неї завжди
черга. І всі її клієнти, як
правило, задоволені робо
тою майстра.
На знімку;
Н. ДИШЛОВА.

перукар

Фото В. ВЕРЕТЕННИКОЗА.

м. Кіровоград.

ЗАВТРА — ДЕНЬ МОЛОДОГО РОБІТНИКА

Знати,
і тоді завдання буде вико
нано, проблеми буде роз
в’язано. Так вважає секре
тар
комітету комсомолу
тресту
«Олександріяважбуд» Тетяна Сазонова. По
даємо її роздуми з цього
приводу.
О ОБУВАЙМО
на заводі
■■ підйомно -транспортно
го устаткування. Тут на роз
ширенні його потужностей
працюють
виробничники
другого
будівельного уп
равління тресту. Звичайно,
без молодих не обходяться.
Так, дільницею керує Сер
гій Загинайко,
комплексну
комсомольсько -молодіжну
бригаду очолює наставниця
Євдокія Іванівна Урянська.
До речі, у цього колективу
повчальне трудове
життя.
Дівчата — плиткоєики і шту
катури — прийшли на об'єкт
відразу ж після закінчення
Олександрійського техніч
ного училища № 7. Об'єдна
ли їх в одну
бригаду. Є

як діяти
КМК! Та бажаного ефекту ської (а їх 17 чоловік) поліп
від цього не дістали. Ви шили виробничу дисципліну,
пускниці,
як не парадок освоїли суміжні
спеціаль
сально, до роботи ставилися ності/стали активістами гро
з холодком, частенько по мадського
й спортивного
рушували трудову дисциплі життя тресту. Це позитивно
ну. Фактично бригада була вплинуло на трудові показ
на грані розпаду. Комітети ники. I, як наслідок,
КМК
комсомолу управління
і Євдокії Іванівни Урянської
тресту добре розуміли, що — кращий серед колективіз
допускати цього аж ніяк не молодих
будівельників
можна. Бо у інших еиникне Олександрії. Безперечно, в
зневіра. Вирішили, що дів усьому цьому головну роль
бригадир, його
чатам
потрібен хороший, відіграли
досвідчений
бригадир, на досвід і мудрість. .
ставник. Ним і стала Євдо
Добре йдуть справи й у
кія Іванівна. Говорити про колективу
комуністичної
те, що відразу, мсв за по праці Григорія Володимиро
рухом чарівної палички, все вича Русакова з будівельно
змінилося на краще, було б го управління № 3. В складі
смішно. І Євдокії Іванівні, і сорока малярів — 27 комсо
н.омсо?лольським активістам мольців, один комуніст. А
чимало довелося попрацю Григорій Володимирович —
вати
над
формуванням справжня душа
бригади,
справді ділового колективу. приклад для наслідування.
До комплексу заходів уві Кожному приємно працюва
ходили особистий приклад, ти поруч такого майстра,
індивідуальні бесіди. З ча відчувати його батьківська
сом члени колективу Урян-■ піклування.

Отже — бригадир. Зро
зуміле, що тямущі керівни
ки не прийдуть зі сторони,
їх треба наполегливо готу
вати
у своїх колективах.
Заінтересовувати матеріаль
но й морально. На прикла
дах колективів Є. І. Урянс,кої і Г. В. Русакова ми пе
ресвідчились у ВИГІДНОСТІ і
необхідності таких бригад
задля загальної справи.
Нинішній
період — від
повідальний у житті КОМСО
МОЛИ. Йдуть звіти і вибори.
Мені довелося
відвідати
більше десятка зборів, І го
ловне питання, що їх роз
глядають учасники, — орга
нізація соціалістичного зма
гання по гідній
зустрічі
XXVI з'їзду ЧПРС. Похваль
но, що комсомольці знают»,
що їм треба знати і робити.
Це насамперед розширен
ня потужностей Олександ
рійського
електромеханіч
ного заводу,
заводу під
йомно-транспортного
ус
таткування, інших об'єктів,
на яких працюють
молоді
будівельники тресту «Олек
сандрі яважбу д».
Т. САЗОНОВ
секретар комітет/
сомолу тре^У «Олек-

1 жовтая 1980 рожу

3 сшор

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ
УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про нагородження Кіровоградського
державного педагогічного інституту
імені О. С. Пушкіна Почесною Грамотою
Президії Верховної Ради
Української РСР

ЗУСТРІЧ
З ОЛІМПІЙЦЯМ»

За заслуги у підготовці висококваліфі
кованих педагогічних кадрів нагородити
Кіровоградський державний педагогіч
ний інститут імені 6. С. Пушкіна Почес
ною Грамотою Президії Верховної Ради
Української РСР.

Надією і Сергієм Олиза»
рейками відбулася в Долин»
ській. Квітами та оплесками
зустрічали їх у районному
Будинку культури комсо»
мольці і молодь міста, учні
місцевих ШКІЛ.

Голова Президії Верховної Ради
Української РСР
О. ВАТЧЕНКО.
Секретар Президії Верховної Ради
Української РСР
Я. КОЛОТУКА.

м. Київ,
26 вересня 1980 року,

Сьогодні
інституту
Серед тисяч професій,
котрими оволоділо людст
во, професія
вшсгеля- —
одна з мййгумашйших і
найпочесиішпх. Адже вчи
телям народ довірив ' най
дорожче: своїх дітей —
своє майбутнє.
Кузнею
педагогічних
кадрів- називають, наш ін
ститут, нанстарішпй нав
чальний заклад в області.
Йому — півстоліття. Ба
гата фактами,
насичена
подіями його біографія.
Понад 22 тисячі вихован
ців вузу стали висококва
ліфікованими спеціаліста
ми. вчителів
української
та російської мов і літера
тур, фізики і математики,
англійської мови та історії,
музики і співів та фізкуль
тури підготував
вуз. За.йдіть у оудь-яку загально
освітню школу області,— і
скрізь ци
зустрінетеся з
нашими колишніми вихо
ванцями. Більшість із них,
працюючи на педагогічній
ниві, досягла значних успі
хів. Це — заслужені вчи
телі республіки Г. Т. Вино
курова, вчителька російсь
кої моей і літератури се
редньої школи К? б м. Зна
м'янки, Я. і. Кожевникова,
директор п’ятої десятиріч
ки м. Кіровограда, О. К. Ко
валенко, вчителька україн
ської мови і літератури Устинівсьиої середньої шко
ли та багато інших.
Добре знають в інституті
імена Антоніми «Михайлів
ни Кулин, донтора біологіч'ник наун, Івана Гуровича
Ткаченна, кандидата педа
гогічних наун, Героя Соціа-

Кіровоградському державному педагогічному
імені О. С. Пушкіна минає 50 років

секретар комітету комсо нинішнього року присвячу
молу Інституту Василь Ди ються 110-й річниці з дня
кий. організатор підпілля
з селі Гутницькій
Олск- народження В. І. Леніна
сапдрівського
району. У і 50-річчю заснування на
складі підпільної організа шого інституту. В огляді
ції в м. Кіровограді муж
боролися з ворогом ви академгруп перемогли 32-а
Славні традиції минулих ньо
пускники вузу Олена Ву- група історичного факуль
поколінь гідно продовжу р’яиоза та Петро Лахмаиі тету, 35-а фізико-матемаВійна перервала робочу
ють студенти 80-х років.
тичного, 21-а музично-пе
І велику роль у цьому ві інституту, але вже в січні дагогічного, 21-а факуль
року у визволеному
діграє тритисячна комсо 1944
від фашистів місті заклад тету іноземних мов.
мольська організація вузу. почав підготовку вчителів.
Перелік добрих
справ
Відомо, що особистість Перед комсомольською ор комсомольців нашого ву
ганізацією постало завдан
майбутнього педагога фор ня — своїми руками від зу можна було б продов
мується не тільки на лек роджувати вуз.
Заняття жувати. Але к сказане ви
ціях і семінарах. Па нього проходили в неймовірно ще свідчить
про те, що
важких умовах.
У роки
виливає весь уклад сту
окупації
фа комсомольці, комсомольсь
дентського- життя. і пере тимчасової
шисти знищили всі меблі, кий актив вузу (він налі
дусім
робота вузівської висадили в повітря гурто чує понад 700 студентів)
житок. пограбували цінну
комсомолі!.
справляються із
апаратуру, зніпцилп знач успішно
Комсомольська органі ну частину літератури. Та завданнями, що стоять пе
зація — ровесниця вузу. студенти не пасували пе ред комсомольською орга
труднощами. Після за
Кожен час ставив
перед ред
нять вони працювали на нізацією інституту.
вузівською молоддю спої відбудові міста, промисло
Студентські буди! — це
з азда і ш я.
Комсомольці вих підприємств. зокрема не тільки щоденна, напо
заводу
«Червона
зірких
леглива
робота на лекціях
30-х років брали активну 19-45 року відбувся перший і практичних
заняттях, у
участь у ліквідації непись повоєнний випуск — пу бібліотеках і лабораторіях.
менності серед населення, тівку в життя дістали 14-1 Багатьох хлопців і дівчат
затоплюють
наукові дос
виступали з лекціями і до спеціалісти.
Сьогодні студенти стали лідження. Так. у вузівсь
повідями
па заводах і
кому турі VIII Всесоюзного
фабриках, брали активну гідними продовжувачами конкурсу студентських ро
участь
у суботниках по традицій вузу. Ніші у нас біт із суспільних наук, іс
ВЛКСМ та міжнарод
впорядкуванню міста. Го двісті двадцять п’ять від торії
ного молодіжного
руху
ді в школах міста не бу мінників навчання, серед взяли участь 2380 студен
ло звільнених вожатих, яких ленінські стипендіати, тів. Випускник філологіч
факультету Володи
тому комсомольська орга студентка факультету іно ного
мир Мамакін етап
пере
земних
мов
Алла
Пашолох,
нізація
вважала своїм
можцем республіканського
студептк
а
фізико-м
а
тема
•
туру
з
російської
мови.
обов'язком направити піоНемислиме студентське
факультету Ва
нерзожатимп в них своїх тпчкого
без третього, трудо
лентина Сапальоза, пуш- життя
кращих спілчан.
вого семестру. Літо-80 ос
кінський стипендіат Ірея таточно підтвердило
той
Мулпіїсть, сміливість, вігфакт, що хлопці і дівчата
явили студенти вузу в гріз
Гречпшкіпа...
люблять і вміють труди
ні роки Великої ВІТЧИЗНЯ
Школою ідейного гарту тися. В чотирьох інститут
НОЇ війни. Напередодні виз
волення Кіровограда від ні стали Ленінський залік та ських будзагонах працюва
мецько-фашистських
за Ленінський огляд акаде ло 105 бійцЮ. які за час
роботи освоїли 310 тисяч
гарбників у катівнях іегкарбованців. Молодь у ро
тапо
загинув
колишнії! мічних груп, підсумки яких

лістичної
Праці.
Марії
Андріївни Орлик, заступ
ника Голови Ради Мініст
рів Української РСР, які
свого часу теж училися в
Кіровоградському
педаго
гічному.

У ПОШУКУ—„РЕЗОНАНС“
ІЗГ АРОДНИП театр Кіровоградськсго педаго
гічного
інституту імені
О. С. Пушкіна цілком ви
правдовує свою назву —
«Резонанс».
Колектив, театру та но
го глядачів
об’єднують
спільні інтереси,
пробле
ми, які хвилюють все су
часне радянське. студент
ство, зокрема
майбутніх
вчителів.
Студентський
театр — постійно в пошу
ку нових гем. форм. Де
сятиліття
його творчого
життя (з травні цього ри
ку «Резонанс» і його ша
нувальники
святкували
ювілей) засвідчило, що в
нашому місті існує посправжньому молодіжний
театр, у якого є обличчя,
^і'їм стиль.
Ь*ііі починався із звпчаіі-

СТУДЕНТКА III КУРСУ ФІЗИКОМ АТЕЇСТИЧНОГО
ФАКУЛЬТЕТУ ПЕДІНСТИТУТУ ЛЕНІНСЬКА СТИПЕН
ДІАТКА ВАЛЕНТИНА САПАЛЬОВД.
Фото В. ГРИБА.

ного драматичного гуртка.
Студенти-аматори сміливо
зверталися
до сучасної
драматургії й до класики.
Першими виставами були
«Таия» О. Арбузова, «Со
лов’їна ніч» Єжова, «Кащирська старина» Лверкієва Знаменним для театру
був 1973 рік — саме тоді
колектив утвердиз себе.
Відтоді постійним режи
сером
«Резонансу» став
тоді ще студент філологіч
ного факультету Валерій
Дейиекін — людина фана
тично віддана театру, мис
ляча й талановита. Зовсім
невипадково самодіяльні
артисти з педінституту за
цікавилися «Кришталевим
черевичком» — кіносцена
рієм Є. Шварца до фільму
«Попелюшка». Ця чарів
на казка про добр} Попе
люшку
га благородного

Принца, про злу мачуху
та її заздрісних, егоїстич
них дочок була потрібна
їм, щоб сказати своє сло
во на користь справедли
вого і доброго в людині.
Вона потрібна була і їх
глядачам, щоб замислитися
над цінністю людських по
чуттів.
Майбутніх вчителів пе
редусім хвилює тема вихо
вання людини в різнома
нітних її проявах. Зтілечнл
на сцені народного театру
педінституту
«шнільноі»
теми було цілком законо
мірним. Театр
звернувся
до п’єси молодого україн
ського драматурга Яросла
ва Стельмаха «Привіт, сяничио!» Драматургія стави
ла питання: що має ви
брати чесна і порядна мо
лода людина, стоячи перед
складною
життєвою аль
тернативою — золота ме
даль, одержана сумнівним
шляхом, і з нею подальші
яегні успіхи, чи свою, чис

ту, нічим незабруднену со
вість?.. Актори розв’язува
ли його для себе, приму
шували замислитися над
проблемою глядний зал, де
були студенти, винлацачі,
учні професійно-технічних
училищ і старших класів
середніх шкіл міста.

Чи ис стала постанов
ка «Привіт, синичко!» в
чомусь переломною для
«Резонансу»?!
Може від
неї студентський
театр
візьме курс на нову для
себе драматургію. І з'явля
ться на його афіші, поряд
з класикою, госгрохарактерні сучасні твори, нові
імена.
Л. ФЕДЧЕНКО,

помічник
головного
режисера з літератур
ної частини Кірово
градського обласною
українського муіичнодраматичного театру
імені М. Кропязниць-

кого.

бочих спецівках з ембле
мою «Кіровоградський пед
інститут» можна побачити
на тюменських
бурових,
на спорудженні важливих
промислових об’єктів, на
колгоспних ланах.,

А ще Кіровоградський
педагогічний — це чотнр.надцять колективів
ху
дожньої самодіяльності, з
яких три — гаицювальніш
ансамбль «Юність», хорова
капела і.студентський те
атр — носять високе зван
ня народних.
Святкуючи своє п'ятде
сятиріччя, ми звертаємо
ся зі словами вдячності до
комуністів - наставників,
чию підтримку і допомогу
постійно відчуває комсо
мольська організація пузу,
і в першу чергу до колиш
ніх секретарів
комітету
комсомолу
закладу, які
сьогодні продовжують пра
цювати разом з нами! Це
Андрій Прокопович Бой
чук, Сергій
Гаврилович
Мельничук, Іван Пилипо
вич Гапжела.
Піввіковий ювілей ІНСПІгугу — знаменна дата в
історії вузу. Досягнуте зо
бов'язує нас
працювати
ще краще, історія надихає
на нові'звершення у вихо
ванні висококваліфікова
них спеціалістів, продов
женні славних
традицій
комсомолу.
Л. КУЦЕНКО,
секретар
ко^літету
комсомолу педінститу
ту.

ЕКСПРОМТ
У в осінній музиці,
Ніби юнь століть,
На Шевченка вулиці
Інститут стоїть.
Вій сміється вікнами,
Молодіє він.
Як до тебе звикли ми,
Рідний наш педіїї.

Та легкими кроками
Нам тут не дзвеніть.
Облітаєм роками,
Наче маків цвіт.
Посивіли кучері.
Мов серед зими
Сніговими кручами
Обнеслися ми.

Ув осінні j,f золоті
Гра студентський май.
Здрастуй, паша молодієп.!
Здрастуй і... прощай.
Валерій ГОНЧАРЕНКО,
випускник Кіровоград
ського
педінституту
1967 року.

Надії
назаьжди запам'я
тався один із днів Москов
ської Олімпіади, а точніше
— 27 липня, коли
иона з
подругами по легкоатлетич
ній збірній
О. Мііівєвою 1
Т. Провпдохіпою піднялася
на п’єдестал пошани. Вона
серед них иайщасливіша. бо
стала олімпійською чемпіон
кою з бігу на 800
метрів і
світовою
рекордсменкою,
показавши час 1x1л. 53,5 сек.
Трохи пе поталанило Сер
гієві. Фаворит нашої коман
ди у «стипль-чезі» — бігу на
З тисячі метрів з перешко
дами — дістав травму і зі
йшов з дистанції. Що поро
биш — спорт с спорт.
Про участь в Олімпіаді,
про дружшо атмосферу, яка
панувала між молодими пос
ланцями країн
світу.
що
брали участі, в іграх, а та
кож про свої
тренування,
дальші плани розповіли при
сутнім на зустрічі олімпійці
Надія і Сергій Олизаренки
Вони також
відповіли на
численні запитання земляків
(Сергій навчався свого часу
в Долнпській
восьмирічній
школі № 3. тут почав зай
матися спортом).
Неї згадку про зустріч мо
лоді долинці вручили подружжіо Олпзаренкіг. сувені
ри. квіти

3. ВАЛАНТИР,
другий секретар Долхмськсго райкому комсо
молу.

За час перебування в дру
гій лізі ці суперники зустрі
чалися вісімнадцять разів,
у шести
матчах перемогу
здобувала «Зірка», у восьми
— ужгородці, чотири матчі
закінчилися нульовою нічи
єю. У першому колі чемпіо
нату наші земляки програли
— 0:2.
І ось із самого
початку
звітної гри господарі ста
діону намагалися нав’язати
суперникові свою
манеру
гри. Але закарпатці
— на
той колектив, якого легко
зломити. Команда
вольова,
технічна, вміє діяти по-свосму. Ще не встигли всі убо
лівальники зайняти свої міс
ця на трибунах стадіону, як
центральний
нападаючий
«остей Юрій Гада
відкрив
рахунок — ударом у дальній
нижній кут воріт
Валерія
Музичука.
Це сталося на
третій хвилині. За хвилину
— атака
господарів поля.
Ударом головою її завершує
Валерій Самофалов
— 1:1.
Кіровоградці
продовжують
наступ.
На одинадцятій
хвилині
за
недозволений
прийом
проти Самофалова в бік во
ріт «Говерли» призначається
пенальті.
його бездоганно
пинонує
сам потерпілий.
Потроїти рахунок
на 28-й
хвилині реальну можливість
мав Олександр
Алексеев.
Та удар був неточним. Коли
до
відпочинку
лишалося
п’ять хвилин, помилку Ми
хайла Порошина і Музичука
використав захисник Мирос
лав Кабиця і встановив рів
новагу.
Після перерви
ситуація
майже но змінюється. Наші
земляни
роблять усе, щоб
записати у свій
актив два
переможних очка. Це їм уда
сться. На 57-й хвилині прострільну передачу Самофа
лова з правого краю завершус взяттям
воріт Імеріта
Майороша Андрій Нарп’юк.
Решта часу до фінальної
сирени судді республікансь
кої категорії полтавчанина
Геннадія Самойлова змін У
результат не внесла.
Наступний тур — У «п’ят
ницю 3 жовтня «Зірка» в
Чернівцях гратиме з місце
вою «Буковиною».

•

До мікрофона підходить
директор науково-методич
ного центру народної твор
чості і культурно-освітньої
роботи В. А. Сплін. Він за
питує рапорт
учасників
«Вересневих
самоцвітів»
заступникові голови облви
конкому, голові оргкоміте
ту по проведенню
свята
6. М. Чабаненко.
Євгенія Михайлівна при
ймає рапорт
і відкриває
свято.

МИНУЛОЇ субот осіннє
надвечір’я виповнило
Кіровоград сонячною по
розмаєм квітів,
вінню,
стрічок і радісних усмішок.
Вулицею Леніна до площі
С. М. Кірова вилаштував
ся святковий парад Мельномени. Юнаки і юнки в
барвистих
національних
костюмах, гаряча мідь ду
хових інструментів, у пер»
Врних транспарантах’ агігавтобус, усе цс злилося в
театралізований
кортеж
• учасників десятого свята
театрального
мистецтва
«Вересневі самоцвіти»...
На лискучий граніт по
стаменту пам’ятника С. М.
Кірову кладуть квіти гос
ті з Києва, артисти театру
імені І. Франка, представ
ники громадських органі
зацій і культармійці міста.
На площі паїгує тиша.

і

і
,

кениту

З високого постаменту
лупають урочисті і водно
час щирі, задушевні слова
вітання
Мельпомепи (її
образ відтворила кіровоградка, заслужена артист
ка УРСР М. Яриш). Вона
називає кращі колективи
художньої самодіяльності,
аматорів
театрального
мистецтва Палацу культу
ри імені Жовтня, Будинку
культури імені М. І. Калініна,
Кіровоградського
педагогічного
інституту
імені О. С. Пушкіна та ін
ших.
Площа розцвітає мпєеом
стрічок 1
національних
костюмів. Площа перетво
рюється у дзвінкий нест
римний вир іскрометних
танців. Площа
вибухає
дружними, теплими оплес
ками.
Високо в небо злітають
пісні у виконанні
заслу
женої хорової капели Пала
цу культури імені Жовтня.
Оксамитовий вечір обсну
вав імпровізовану сце.іу
довгими вервечками гляда
чів і вихлюпнув на веле
людні вулиці
нуртуючу
хвилю світлого настрою
«Вересневі самоцвіти» опуетили завісу в приміщенні
обласного
українського
музично-драматичного те

8 00 — «Час».
8.40 —^Гімнастика. 9.05 — Мульт
фільм «Чарівні окуляри».
6.15 — Телефільм «Каніку
ли Кроша». 1 серія. 10.30—
{Адреси молодих.
По за
кінченні — Новини. 14 30
!(— Новини. 14.50 — До 20річчя університету Дружби
'ііародів їм. Патріса ЛумумЦ0И. Док. фільм «Слово уні
верситету».
15.10
—
Ю. Смуул. Сторінки життя
1 творчості. 15.55 .— Кон
церт дитячого народного
(Хореографічного ансамблю
'(■»Шкільні роки»
Будинку
Культури
автомобілістів.
іЯО.40 — Кінопрограма до
національного свята Ніге
рії—Дня проголошення не
залежності.
17.00 — Роеійсьиа мова. 17.30 — «Від
гукніться. сурмачі!» 18.00
— Виступ хору Держтеле
радіо Молдавської
РСР.
ІЗ 8. ЗО — На ланах країни,
08.45 — Сьоюдпі у світі,
09.00 — Спортивна програмд Кубок володарів кубків
з футболу; «Динамо» (Тбі
лісі) — «Касторія» (Греція).
2 тайм; Кубок європейсь
ких чемпіонів з футболу:
«Спартак» — «Женесс-еш»

«Молодой коммунар»
орган Кировоградского
областного комитета
ЛКСМ Украины.
11а у ирвинском язь.не.
БК 00333.

троку

атру імені М. Л. КропнвНнцького. Тут було вруче
но почесні грамоти і наго
роди найактивнішим само
діяльним акторам. Л по
тім...
Розсунулись глухі мури
далекого часу. Ожили ті пі
давноминулих подій. І пе
ред сотнями кіровоградців
розгорнулася драма до
жовтневого
села, драма
соціальної несправедливос
ті, де за
клапоть землі
топтались у багно честь,
совість
і навіть родинні,
відносини. .
На сцені
кропивничап
«Вересневі самоцвіти» за
вершили кияни виставою
«Украдене щастя» за п’є
сою 1. Я. Франка. Перепов
нені ряди театру німували
і. здавалося, вбирали в себе кожне слово діалогу
Ганни 1 Миколи.
Впродовж усієї вистави
якась безвільна, надломле
на постать Миколи
ніби
сходила з авансцени в зал,
сідала поруч глядачів J,
низько схиливши голову,
тривожно затихала. Цей
образ, що його так глибо
ко, емоційно й своєрідно
розкрив народний артист
УРСР Богдан Ступка, вра
жає своєю людяністю і не
вимушеністю. Складалося
враження, що актор не
грав, а жив болями і три

вогами свого героя в коле
ній мізансцені, в кожному
жесті, слові.
Перед початком вистави
я зустрівся в
Богданом
Ступкою і попросив його
поділитися
враженнями
від «Вересневих самоцві
тів». «Ваше свято
давно
вже вийшло за межі об
ласті, — сказав він, — але
мені здається, що йому
треба набирати ще шир
шого розмаху.
Щоб про
нього знали не тільки в
республіці, айв усій кра
їні. Воно цього цілком за
слуговує»,
...Теплим,
хвилюючим
було прощання
кірово
градців з киянами. До
франківців з побажанням
високих злегів у творчості,
успішних гасі рольних до
ріг,
особистого
щастя
звернулася Є. М. Чабанен
ко.
Завісу свята
опущено.
Скоро підніметься завіса
нового театрального сезо
ну кропивничап.

гіВШІІ
РЯДІСТЬтл
Під таким загоясеком у
нашій газеті
за 23 серпняцього року було надрукова
но фейлетон, у якому йшлд-^
ся про незадовільну роботу
ьвтовоизалу, що знаходить
ся в районі
ЧеремушОК
(м. Кіровограда). Тимчасово
виконуючий сбов язки на
чальника об єднання АС*>
10199 В, .В, ААаєвський пові
домив редакцію, що факти
підтвердились.
Далі в листі говориться:
Г₽І
Ділерського
аеропорту почітб будівни
цтво міжміського автовок
залу Vа 200 чоловік, а від
нині діючого курсуватимуть
автобуси 'приміського зв язку».
На згаданому автовокза
лі в районі Черемушок по
ставлено навіси з таким роз
рахунком, щоб у літній пе
ріод пасажири могли ку
пувати квитки в касах, ЩО
знаходяться на повітрі.

В. ВАСИЛЕНКО.

На знімках: учасни
ків свята вітає Мельпомена-Яриш; виступає народ
ан
ний самодіяльний
самбль
танцю «Юність»
Кіровоградського педінсти
туту.
Фото Б. ГРИБА.
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Найближчим часом буде
поновлено засоби
наочно?
інформації і газетну вітри-

Звичайно, єсе це приємно
чути. Тільки
дивує те, ЩО
В. В. Маєвський у.своїй від
повіді чомусь
«скромно»
умовчав, чо/ау автобуси приааіського
зв’язку нерідко
порушують графік, більше
того — Іноді взагалі йог а
зривають.
Редакція не втрачає надії
стримати відповідь но це
запитання. Тим більше, що
її чекають багато молодих і
літніх пасажирів нашої об
ласті.

Друга програма

т
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УМАЄВІПІСНІ I СЛОВА

(Люксембург). 2 тайм. 21.00
— «Часи». 21.35
— Кубок
У ЕФА з футболу: «Динамо»
(Москва) «Локерен» (Бель
гія). 2 тайм; < Левскі-Спартак» — -Динамо» (Київ). 2
тайм. У перерві — 22.20 —
Сьогодні у світі.'

Перша програма

f

10.00 — Новини. 10.15 —
«Палітра». 11.15 — Фільмконцерт «Дует молодих».
11.40 — «Шкільний екран».
10 клас. Історія. «Великий
подвиг на «Малій землі» (за
книгою Л. І. Брежнєва
«Мала земля»).
12.10 —
Художній телефільм «На
дійна людина». 2 серія.
16.00 — Новини. 16.10 —
Для малят. «Срібний дзві
ночок». 16.30 — Фільм-ксп*’
церт
«Ритми
рідного
краю». 17.00 — «Транспортні артерії республіни». ;17.30 — Музичний
фільм «Пісні сонця». 18.00
— «Єдність слона і діла».
Карне. 18.15 — «День за
днем». (Кіровоград). 18.30
— Сьогодні — Міжнарод
ний день музики. Б. Лятоиіннський. 2 ' симфонія.
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — «Комсомольсь
ка
традиція». 20.25 —
«Сільсьноготодарсь к и й
тюкдень». Телеогляд. 20.45
— «На
добраніч. діти!.»
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній фільм «Повість про
двох' солдатів». 22.55 —
«Вечірня серенада». По за
кінченні — Новини.

Третя програма
Ї9.00 —, «Служу Радян
ському Союзуіі»
20.00 —
«Вечірня казка». 20.15 —
«Міжнародна
панорама».
21.00 — «Літературні чи
тання». 21.40 — «Ясь і Янінаї» Телевізійний художній
фільм.

Газета
виходить
у В>В1 ероК,
четвер

Третя програма

Четвер, 2 жовтня
Перша програма
8.00 — «Час».
8.40 —
Гімнастика. 9.05 — «Від
гукніться. сурмачі!» 9.35 —
Клуб кінсподорожей. 10.35
'— Концерт солістів Вели
кого театру опёрп та бале
ту БРСР. По закінченні —
Новини. 14.30 — Новини.
14:50 — Док. телефільм
про профтехосвіту. 15 40
— С. Рахманінов. Третій
концерт для фортепіано з
оркестром. 16.30 — «Гори
зонт». 17.30 — Голоси на
родних інструментів. Ба
лалайка. 18.15 — Ленінсь
кий університет мільйонів.
Багатство культури — на
— Сьогодні
родові. 18.45
"
. '
у світі. 19.00 — Людина 1
— ’І. Брамо.
закон. 19.30
”.
Рапсодія для голосу, чо
ловічого хору та оркестру.
19.55 — Телефільм «Кані
кули Кроша». 2 серія.
21.00 — «Час». 21.35 —
«Заспіваймо, друзі». Му
зична програма. В перерві
— 22.30 — Сьогодні у сві
ті.

Друга програма
16.00 — Новини. 16.10 —
Для малят. «Срібний дзві
ночок». 16.30 — Музичний
фільм «(Концертіно». 16.45
•— «Людина і світ». 17.15
— Документальний теле
фільм «Дівчата з Білого
острова». 17.45 — «День за
днем». (Кіровоград). 18.00
— «Корисні поради». 18.30
— «Екран запрошує». (Кі
ровоград). 19.00 — «Акту
альна камера».
19.30 —
К. т. «Вересневі самоцвіти».
(Кіровоград). 20 45 — «На
Добраніч, діти!»
21.00 —
«Часі» 21.35 — Художній
телефільм. (Кіровоград).

наша

І суботу.

Обсяг 0.5 друк. ари.

21.00 — Концерт. 21.40—•
«Вечори
на хуторі біля
Дикапьки»,
Художній
фільм.

Перша програма
8.00 — «Час».
8.40 —
Гімнастика, 9.05 — Вірші
постів про
радянських
космос. 9.35 — Телефільм
.
«Канікули Кроша». 2 серія.
10.40 — Народна творчість.
Телеогляд. По закінченні—
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Док фільми. 15 30
— М. Мусоргський. «Кар
тинки з виставки».
16 10
— «Звіздар». Тележурнал.
16.55 — Справа московсь
кого комсомолу.
17.25 —
Лірика С. Єсеніна. До 85річчл з дня народження
поета. 17.55 — Зустріч
юнкорів телестудії «Орля»
з директором ПТУ № 27
м. Калінінграда А. С. Калабаніпим. 18.45 — Сьогодні
у світі. 19.00 — Пісня дале
ка та близька. 19.50 — Те
лефільм «Канікули Кро
та». З серія. 21.00
«Час». 21.35 — «Що? Де?
Коли?» 'Гелеві кторииа. ІІо
закінченні — 22.45 — Сьо
годні у світі.

Друга програла
10.00 — Новини. 10.15 —
Фільм-концерт
«Етюди».
10.40 — «Неспокійні сер
ця». В перерві —.11.40 —
«Шкільний
екран».
10
клас. Російська література.
16.00 — Новини. 16.10 —
Для малят. «Срібний дзві
ночок». 16.30 — Концерт.
16.40 —
«XXVI
з’їздові
НПРС — гідну зустріч».
17.10 — Документальний
телефільм
«Симфонія
барв». )7.25 — «Музичний

316050, МСП
м, Кіровоград,

вул. ЛІу каїрського, 36.
Індекс 61107.

фільм «Стартуємо піснею».
18.00 — «День за днем».
(Кіровоград).. 18.15 — Те
лефільм.
(Кіровоград).
18.30 — «Людина і закон».
(Кіровоград). 19.00 — «Ак
туальна камера». 19.30 —
М. Кропивннцькнй. «Дай
серцю волю, заведе в не
волю». Вистава. 20.30 —<
«Гарантовано Конституці
єю». «В здравницях Кри
му». 20.50 — «На добраніч.
Діти!» 21.00 — «Час». 21.35
— Продовження вистави
«Дай серцю волю, заведе
в неволю».
В перерві —
Новини. По закінченні —
Кубок СРСР з
гандболу.
' Жінки.

Третя програма
21.00 — Концерт. 21.-40
Художній фільм «Біля
самого синього моря».

Субота, 4 жовтня
Перша програма
8 00 — «Час».
8.40 ■
Гімнастика. 9.05 — Мультфільмн
«Висока гірка»,
«Рекс-актор<>. 9.35 — Теле
фільм «Канікули Кроша».
З серія. 10.45 — Симфоніч
ні мініатюри М. Глінки. Но
закінченні
—
Новини.
14.30 — Новини. 14.50 —
Док. фільми
«Балтійці».
«Ділова розмова». 15.35 —’
Шахова школа.
16.05 —'
Тележурнал «Наставник».
16.35 — «Па космічних
трасах». Концерт. 16.55 —■

Е гостях у казки. «Фільм
-«Пригоди
жовтою чемо
данчика». 18.30 — 40-й ти
раж «Спортлото». 18.45 —■
Сьогодні у світі.
10,00
«Подвип». 19.30 — Концерт
в участю О. Стрельченко,
Т. Сннявської. О. Вороши
ло, П. Кобзона, М. Маго
маева. 19.50 — Телефільм
«Канікули Кроша». 4 серія,
21.00 — -«Час».
21.35—ї
Ермітаж. Живопис Франції
XVIII ст.‘ 22.05 — Сьогодні
у світі.
22.20 — Твори
Л. Бетховена та II. Чаймовсьиого. - -

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 —
Концерт • української ра
дянської п.;Л1р}Ц. 10.45 —<
здоров’я».
16.00 — Новини. 16.15 —
«Пародгіі ¥йлаі(тиі>. 16.45-і
«Вахта врожаю». 17.00 —
Виступає
ансамбль «Хо
ронит». 18.00 — Доиумсн-і
тальнмй телефільм «Пов^
ТОроД». 18!30 — «Актуальна
камеращ 19.00 — Чемпіо
нат СРСР з хокею: «Сокіл»
— «Динамо» (Москва). 1 і
2 періоди. 20.25 — «Гаран
товано
Конституцією».20.45 — «Па добраніч, діти!» 21.00 — «Час». 21.35
— Хокей: «Сокіл» — «Дина
мо»
(Москва). З період,
22.10 — Концерт артистів
балету.
По закінченні •
Новини.

Третя програма
21 00 — Концерт. 21 40
— «Промені у силі». Ху
дожній фільм.

Наступний номер ^Молодого
4 жовтня ц. р.

комунара» вийде
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