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ПЕРША КОЛОНКА

АТЕСТАЦІЯ
У комсомолі почалася
громадсько-політична
атестація учасників Ленінського заліку «Рішення
XXV з’їзду КПРС — у життя!», яка
увінчує со
бою цілий етап роботи комсомольських організа
цій. • ,< . .
Досвід переконує: атестація — одна з найго
ловніших складових Ленінського заліку — стане
серйозним іспитом, вимогливою самоперевіркою
юнаків і дівчат, примусить їх іще раз замислитись
нзд виконаною роботою, над своєю життєвою по
зицією. Атестація, безперечно, підвищить актив
ність і неспілкової молоді. Використати цю подію
для дальшого поліпшення ідейно-виховної роботи
е? иолемтивах, для кількісного І якісного зростання
первинних організацій — обов'язок комітетів
комсомолу.
Громадсько-політичній атестації передує важли
вий етап у житті комсомольців — вони прагнуть
гідно зустріти XXVI з’їзд партії, вписати свій ва
гомий рядок у рапорт форумові комуністів.
Прикладів самовідданої, натхненної праці юнаків
І дівчат, їхніх нових досягнень на ниві Ідейно-полі
тичного й морального загартування — доста: про
це розповідає кожен прожитий нами день.
Тож уже безпосередньо
в ході звіту комсо
мольців дуже важливо зберегти
цю урочистість
красивого молодечого поступу, що зародилася в
переддень громадсько-політичної
атестації. То
му, готуючись до атестації, її організаторам необ
хідно продумати все до дрібниць, що так чи Інак
ше сприятиме значному виховному впливові цієї
події. Насамперед треба подбати, щоб по-ділоеому й відверто пройшли попередні індивідуальні
співбесіди з кожним комсомольцем. Слід Іще раз
переглянути й уточнити склад атестаційних комі
сій, до яких мають увійти найбільш
авторитетні
люди трудових колективів — представники адміні
страції, партійної, профспілкової, комсомольської
організацій, передовики виробництва, наставники,
сетераки партії та комсомолу. Важливу роль ві
діграють і святкове оформлення приміщень, де
проходитиме атестаміч і точне дотримання гра
фіка, і ділова атмосфера.
Одним із найважливіших завдань громадськополітичної атестації є перевірка того, як вивчають
учасники Ленінського заліку проект ЦК КПРС до
XXVI з’їзду партії «Основні напрями економічно
го і соціального розвитку СРСР на 1981—1985 ро
ни і на період до 1990 року». Адже в процесі цієї
роботи юнаки і дівчата мають глибоко засвоїти ті
конкретні завдання своїх трудових колективів, що
випливають з Основних напрямів розвитку країни,
й відтак розробити особисті комплексні плани на
1981 рік. Почесний обов’язок комітетів комсомо
лу, пропагандистів гуртків комсомольської політ
освіти і наставників молоді — подбати
про те,
аби ці | плани мали творчий характер, були відо
браженням конкретних
можливостей учасників
Ленінського заліку й випливали з планів і завдань
трудових колективів, первинних комсомольських
організацій.
Ватажкам комсомоли слід пам'ятати, що осо
бисті комплексні плани юнаків І дівчат — це той
фундамент, на якому грунтується вся робота осе
редків. А ця робота в кінцевому підсумку повин
на бути спрямована на гідну зустріч XXVI з’їзду
КПРС, успішне виконання завдань першого року
одинадцятої п’ятирічки,
на дальше поліпшення
ідейно-політичного й морального виховання мо
лодих будівників номунізму.
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ПРАЦЮВАТИ ЕФЕКТИВНО
Соціалістичні зобов язан- сдинадцятої п'ятирічки но
ня комсомольсько-молодіж вими трудовими здобуткакомсомольськоної групи доярок молочно МЙ, наш
товарної ферми
Н2 2 кол молодіжний колектив бере
госпу імені Свердлова Доб- такі соціалістичні зобов’я
ровеличківськего
району зання:
(групкомсосг
Алла Ніжин
— з допомогою ефектив
ська) на 1981 рік
Зустрічаючи XXVI з їзд ного використання кормів,
рідної партії,
дбаючи про впровадження наукової ор
дальше зростання ефс'.гив- ганізації праці і догляду за
ності своєї роботи, прагну тваринами надоїти при ба
чи ознаменувати перший рік зисній жирності по 3600 ні-

лограмів молока від кожної
корови;
— до дня
відкриття на
ступного
XXVI партійного
з їзду одержати від корови
500 кілограмів молока;
— 98,5 процента молока
здати першим сортом;
— добитися стопроцент
ного виходу телят. Повністю
зберегти поголів'я молод
няка.
Соціалістичні зобов'я
зання
обговорено
ё
прийнято
на зборах
колективу.

ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
СПРАВА ВСІЄЇ ГРОМАДСЬКОСТІ
НА ТАНУ ТЕМУ

ПРОВОДИТЬСЯ СЬОГОДНІ В ОБЛАСТІ ЄДИНИЙ ПОЛІТДЕНЬ

Одним з голосних завдань партії в
комуністичному будівництві с форму
вання нової людини. Особливе значен
ня, як підкреслено в матеріалах XXV
з’їзду КПРС, партія приділяє вихованню
підростаючого покоління.
Важливе місце в ленінському вченні
про роль молоді е побудові
комуніс.
тичного суспільства відводиться ком
сомолові — вірному помічникові Ко
муністичної партії. Понад 62 роки Ленін
ський
комсомол бере
найактивнішу
участь у політичному, господарському
й культурному житті нашої країни. Ак
тивними борцями за здійснення планів
партії є комсомольці 1 молодь КіцЛоградської області.
Чимало
комсомольсько-молодіжних
нолективів
промислових підприємств
області зобов’язалися
виконати план
першого кварталу нинішнього року до
дня відкриття партійного
форуму. Се
ред
них — номсомольсько-молодіжні
бригади, зварників механоскладального
№ 2 заводу
«ЧерЕона
зірка»

(бригадир О. Попов), тонаріє механіч
ного цеху заводу тракторних гідроагре
гатів (бригадир В. Бадов) та інші.
Успішно розв’язують важливі на
родногосподарські
завдання
комсо
мольці і молодь колгоспів та радгоспів
КіроЕоградщини.
Слід сказати, шо в
русі «Тваринництво
— ударна справа
комсомолу»
сьогодні
беруть участь
п’ять тисяч комсомольців, в області на
мітилась тенденція до збільшення чис
ла молодих механізаторів, підвищуєть
ся їхня кваліфікація.
Значну увагу приділяють
партійні,
профспілкові, комсомольські організа
ції трудовому вихованню молоді і в ін
ших галузях народного господарства, у
вузах І школах.
Лектори і пропагандисти
сьогодні
розкажуть про те, як
комсомольці і
молодь області підвищують свій ідейнополітичний рівень, про виховання мо.
лоді на героїчних
бойових і трудових
традиціях партії і народу, про мораль
не та інтернаціональне вихоеання мо
лодих будівників комунізму.

МЕХВСЕОБУЧ

Добре організоване підготовку механізаторів на нурсах мехв» еобучу в селі
Аджамці Кіровоградського району Тут навчається 40 чоловік з колгоспів імені
Карла Маркса, імені Жданова та «Россия».
„ п „„тарна
на знімку: про будову двигунів розповідає винладач^С.,Д- ЛИТОВ^КА.^
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РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ РЕЙД«ДЕ ЗНАЙТИ ПРИХОВАНИЙ РЕЗЕРВ?»

РЕЗЕРВ—МОЛОДІ КАДРИ
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Комсомольсько молодіжний колектив... Безперечно, це справжня шнолт ви
ховання молодих доярок. Тут молода людина має більше можливостей вияеитм
себе, відчути, Що йона - частна одного великого цілого.
виявити

На жаль, у Новоархангельському районі досі у тваринництві жодного НМН
5іЄ ІСНУЄ,

.... Z-J1””' лираз іде підготовна до створення комсомольсько-молодіжних rnvn
н<*„фермах колгоспів імені Нарла Маркса, імені Кірова, - розповідає Гавіл^ю
чии Відділом комсомольських організацій райкому комсомолу Микола Нанонеч
і
Ча 3 наД₽амн молодих доярок у нас важнуеато. Правда, починаючи Ч
Іацьогоявно н^досить*./” додатмоио напРаЕИЛИ У тваринництво 48 чоловік,
■

ж;

«ПІШЛА Б НА
ФЕРМУ, ЯКБИ...»
■— Не йдуть працювати
на нашу ферму дівчата, —
констатував керуючий відділко/и № 2 колгоспу іме
ні Карла Маркса В. Г. Ста
ренький. — І, ви знаєте, я
їх до деяної міри
розу
мію. Нецікаво жити в на
шому селі. На центральній
садибі господарства, що в
селі Нерубайці, — І гар
ний Будинок культури €<
■ Де багато гуртків, і цікаві
• кінофільми
показують, і

ертисти туди приїжджають.
Нарешті, там краще нала
годжено
виробництво. Є
під’їзди до ферм, кормо
виробництво
на вищому
рівні.
Нашому
ж селу
правління
господарства
приділяє зовсім мало усаги. Дороги до нас ніяк не
збудують...
Село Небелівка, про
яке йде мова, чималеньке.
І не можна сказати, що
думка про його завтра не
хвилює сьогоднішню мо
лодь. Говорить
дев'яти(Закінчення на 2-й стор.).

ЖИТТЯ
іШОМ
пикш

'л

БУДАПЕШТ. Б перській
столиці почалися традиційні
тижні вибору професії. Уч
ні шкіл і гімназій відвіда
ють вищі навчальні закла
ди, науково - дослідні інсти
тути, промислові підприєм
ства, зустрінуться з передо
виками
виробництва, по
чують Шкапі розповіді про
професії. У виборі професії
молоді допоможуть і спів
робітники створеного і.едзв; по спеціального
иаухево! дослідного центру, які ви
значать здібності шн. дарів,
дадуть їм корисні
поради.
В останні роки
серед
угорської молоді продовжує
рростатп інтерес до робітІиичих спеціальностей.
УЛАН - БАТОР. Немає,
мабуть, у народній Моиго| лії
дії жодного міста, селища,
громадської організації, про
мислового або сільськогос
подарського підприємства;
де б пе працювали члени
асоціації монгольських ви
пускників радянських нав
чальних закладів. З успіхом
застосовуючи на практиці
здобуті в Країні Рад знан
ня. вони сприяють дальшо
му зміцненню дружби, роз
виткові всебічного співро
бітництва між монгольсьбітпнцтва
ким і радянським пародапарода
ми. Нещодавно ця одгіа з
найавторитетніших
грсмадськнх організацій рсспубліки відзначила дев’яту
нічницю свого існування.
І
БОНН. Випускники ви-1
щих навчальних закладів«
І провели у Фрсйбурзі (.земля І
Баден-Вюртемберг) демон- І
страцію
протесту
проти І
;ростаючого безробіття се- І
рел молоді.
Як свідчить газета <3юлдойче цайтушт», тепер V в
ФРН
налічується
понад І
40.000 безробітних учителів, І
І інженерів, економістів, ар- І
[хітекгорів, лікарів та інших І
дипломованих спеціалістів. |
Загальна ж кількість •»■зай
вих люден» віком до 20 ро- І
ків досягла г. груді*} 19801
і року 93 тисячі.
І ЛОНДОН. Безробіття се-1
рел іммігрантської
молоді І
■в Англії досягло критичної І
■точки, лише гз-ета «Файт.еиіпл тайме».
Згідно із статистикою,
в
за
Лондоні лише за 12 міся
ців — з лютого 1979 р по І
лютий 1980 р. — кількість І
безробітшіх
представник і в
етнічних меншостей віком.
16—18 років збільшилась из І
25 процентів. Цифри ці. од
нак, далеко не відбивають ]
повної
картини,
вважає
«Файпенш тайме*: зростаю- '
ча кількість підлітків з тем
ною шкірою просто не реє-1
струється на біржі праці,
вважаючи
це абсолютно
марною справою.
ЛИССАБОН. На знак про
тесту проти гострої нестачі
викладачів зайняли примі
щення ректорату студенти
університету міста Порту
В заяві для преси вони під
креслили, що становище, яке
склалось, робить неможли
вим своєчасне
виконання
навчальних програм і нау
кових робіт.
ДЕЛІ. обов
Забезпечення
за Ц
’язкогої безгальної початкової освіти ц
платної з невідкладних сопі— одно завдапь. які стоять й
альних
перед урядом Індії.
І
За
роки
незалежності №
значно розширилась мере- Н
жа державних шкіл. Тепегс І
к
їх кількість перевищує ЯОС ■
тисяч. По всій Індії запро
ваджено безплатну понятно-«
ву освіту. Протягом потов-1
ного шостого п’ятирічнегє І
плану соціально - економів-І
ного розвитку країни не- д
редбачено щороку створю
вати умови для додатково „
го набору в початкові кля- В
сп 1,7 мли. дітей.
)ТА₽С)

27 січня ±981 рову

„Молодий комунлр^

2 сімор.

УРОК ПРАЦІ

11 БРИГАДА ВИХОВУЄ
!і М

НО8А ПРОДУКЦІЯ

ГІДРОАГРЕГАТНИКІВ
Великою трудовою перомогею зустрічає колектив Кіровоград
ського ордена «Знак Пошани» заводу тракторних гідроагрегаїів
XXVI з’їзд КПРС: уперше з нашій країні він почав дослідно-про
мислове виробництво нової продукції — гідростатичних
транс

місій.
Нова продукція заводу дасть можливість конструкторам і на
далі вдосконалювати сільськогосподарські машини. Застосування
кожної трансмісії дозволяє економити 2 тонни металу на зипус.су
одного комбайна. Продуктивність
праці при експлуатації такої
техніки підвищується на 18—ЗО процентів.
За роки десятої п ятирічки
на підприємстві багато зроблено
для дальшого поліпшення якості продукції, що випускається. Це
дало змогу збільшити моторесурс техніки на 25 процентів.
Кіровоградські гідроагрегатники зобов язалися до дня відкрит
тя XXVI з’їзду КПРС відправити комбайнобудівникам Херсона і

Тернополя першу партію нозої продук
ції — 200 гідростатичних трансмісій, ад
також виготовити
додатково до плану!
тисячу гідронасосів.

Р. ЄПЕЙКІН.
На знімках; дільниця автоматичних"
ліній нового цеху, де

вилуснається носаа

продукція; бригадир комплексної комсо-!
мольсько-молодіжної

бригади

моподийЯ

комуніст м. 8АХРАНЄЄЗ; майстер

діль 1

ниці автоматичних ліній Олександр Гри

горович МИЛЕНТЬЄЗ
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немає. Хоча полозина до
ярок ферми — молоді лю
ди, але ніякої наставниць
кої роботи з ними на аедеться. Певно,
що й це
один із факторів, які впли
вають на здобутки моло
дих, а здобутки ці більш
ніж скромні.

(Закінчення.
Поч. на 1-й сюр.),
класниця Люба Косарецька:
— Люблю своє село. Як
і подруги, хотіла б зали
шитися
а колгоспі. Якби
тільки було у нас цікавіше.
Та щоб дорогу
збудува
ли...
Цікава розмова вийшла
з молодим
спеціалістом
головним
зоотехніком
колгоспу імені Жовтневої
революції Олексіє/л Ташланом.
Донедавна
₽.ін
працював завідуючим мо
лочнотоварною
фермою
№ 4 — передовою в г ->сподарстаї.

— Зміцнення
трудової
дисципліни, кормової ба
зи, поліпшення племінної
роботи, — сказав
він, —
ось у якому напрямі по
винні ми
вишукувати ре
зерви.
А
найперше —
треба працювати з людь
ми, виховувати їх. Тим ча
сом у нас є ще такі керів
ники, які під вихозанням
розуміють грубий окрик,
моя уть незаслужено об
разити
людину. Думаю,
що таких треба виховувати
в першу чергу... •

ДЕ ШУКАЮТЬ,
ЯК ШУКАЮТЬ
На низькому рівні в цьо-

му колгоспі племінна ро
бота. Штучного осіменіння тут не проводять. На
томість
повернулися до
використання
бугаїв, які
не відповідають
елемен
тарним вимогам щодо до
бору племінних тзарин.
Тому-то на фермі № 2,
наприклад, отелилося по
ки шо тільки,
близько 20
процентів усіх коріз, а до
бові надої молока від ко
рови становлять 4 кілогра
ми.
Матеріальної заінтере
сованості
працівників у
дотриманні санітарно-гігіє
нічних вимог, боротьбі за
високу якість
продукції

Ще одна проблема цієї
ферми
—
відсутність
під їздів до
приміщень,
що ставить виробництво в
залежність від примх по
годи. Ніяк не
налагодять
чіткої роботи водопрово
ду і гноєтра.нспортеріз.
— Ремонтна
бригада з
районного
центру,
яка
постійно обслуговує нашу
ферму, — розповів МОЛО
ДИЙ дояр Ізан
Гордій, __
робить усе за
правилом
«стук-грюк —аби з рук», з
ділом не дуже поспішає. А
контролю
за її роботою
практично нема...
Багато згаданих
вище
недоліків характерні й для
роооти другої молочною-

ОЛОДІЄ
село
Нова
Прага на Олсксапдрійщині. Сорок процентів ви
пускників школи щороку
йдуть працювати в рідний
колгосп. Торік сімнадцятеро
відразу ж після випускного
Еечора приступила до робо
ти. Ше чотирнадцятеро по
вернуться & село згодом,
здобувши у вузах і техніку
мах міцні знання за вибра
ною в школі спеціальністю.
Путівку в життя їм дає
шкільна виробнича бригада.
За роки навчання в десяти
річці юнаки і дівчата зна
йомляться з багатьма сіль
ськогосподарськими профе
сіями. Шості класи догля
дають кролів (створено спе
ціальну ланку «Пушинка»),
сьомі — займаються шовко
прядами, восьмі — вирощу
ють овочі, а найстарші (де
в’яти- і десятикласники) —
рільники-мехаиізаторн. Крім
того, з числа старшокласни
ків створено групу, що
допомагає тваривиикдм, а
наймолодші,
хто прилуча
ється до виробництва (п’я
тикласники), складають гру
пу «Супутник», тобто вони
допомагають усім іншим.
Колгосп виділив школі
275 гектаріз
орної землі.
Сорок із них відведено під
навчально-дослідне
поле.
Юні дослідники підтриму
ють з’язки з Одеським селекцііі.чо-генетичші'і інсти
тутом,
Кіровоградською
сільськогосподарською ДОС
ЛІДНОЮ станцією. Стосунки
ці тривкі, творчі. Учні вико
нують практичну частину
дослідів
відомих учених.
Так, за дорученням Героя
Соціалістичної Поаці, ака
деміка ВАСГНІЛ Ф. Г. Кпрнчепка школярі стежили
за посівами житш»о-пшешічного та брукво-капустяиого гібридів. Кіровоградсь
кий генетик М. І. Іванчс’.іко
надіслав
до Нової Праги
насіння шести сортів сої, уч
ні досліджували строки їх
достигання.
Ця робота сприяє кращо
му засвоєнню тих чи інших
предметів.
— Тут і хімія, і фізика, і
математика, і біологія, і ще
багато чого, — усміхається
учень десятого класу, брига
дир учнівської бригад»: Сер
гій Покотило. — Найпрості
ший приклад: для того, щоб
виміряти ділянку, визначи
ти схожість . посівів, треба
мати
певні
математичні
знання.
Розклад занять у школі
планується так, аби щодня
(особливо під час важливих
сільськогосподарських кам
паній) в одному з дев’ятих

варної ферми
колгоспу
імені Кірова. 1 тут продук
тивність тзарин майже та
ка ж низька. 8 результаті
на обох
фермах велика
плинність надріз, І це теж
негативно
позначається
на виробництві молока.
Рейд
засвідчив, що в
тваринництві району ще
багато невикористаних ре
зервів і, отже, є можли
вості для підвищення про
дуктивності тваринницгвз,
піднесення його на різечь
сучасних вимог. Для цього
треба тільки використати
їх, оті резерви,
що, як
бачимо, часто—густо ле
жать на зидноті.

А. ЧЄКМЕНЬОЗ —
заступник начальника
обласного
штабу
«Комсомольського про
жектора», Л. МАРТИНЮК — працівник ра
йонної газети «Колос»,
П. СЄЛЕЦЬКИЙ
—
спецкор
«Молодого
комунара».

— десятих класів проводи
лось трудове навчання. Та
ка практика дає подвійний
ефект: поле отримує потріб
ні йому робочі руки, а учні
набувають міцних
знань і
практичних навиків.
Улітку діти живуть у та
борі праці й відпочинку, ор
ганізованому при десятиріч
ці. За свою роботу вони одер
жують
заробітну
плату.
Частина грошей іде па прид
бання нового обладнань»
розширення
для кабінетів,
бази школи,
матеріальної
Решту 30—40 карбованців,
що видаються кожному на
руки, учні використовують
на туристські поїздки тощо.
Багато дітей
побувало у
Саіглсводську, Умані, Оча
кові. Кане»:, Києві. Москві,
а також у Болгарії.
Про випускників десяти
річки
кажуть із повагою?
«Людина
невопразькоґо
гарту». У школі вони діста
ють справжнє загартуван
ня, вивчають техніку, осію-*
ви землеробства, нарівні з
дорослими працюють на по
лях і фермах. Беруть на се
бе відповідальність дорос
лих. Якось
у дев'ятиклас
ниць Ольги Земляиської та
Люби Золтан захворіли ма
тері. Учениці
вийшли на
ферму і цілий місяць підмі
няли їх.
Минулого літа учні здали
державі 120 кілограмів ко
конів тутового шовкопряда
і допомогалп у вирощуванні
ще 130 кілограмів.
Важливим стимулом у ро
боті є те, що до складу ради
бригади, крім учнів, увіхо
дять директор школи, завуч
по виробничому впховамню,
вчитель трудового вихован
ня, голова
колгоспу, агро
ном, бригадир тракторної
бригада. Це дає змогу розв язуватн питання як шкіль
ні так і колгоспні. Точніше,
вони стають спільними.
Діти завжди раді гостям,
Коли хтось приїздить поди
витися, поцікавитись досві
дом, вони завжди щиро ка
жуть:
«Приїздіть до нас
іще. Приїздіть
тоді, коли
все у нас цвіте чи достигає».
Торік бригада
зайняла
перше місце в республіці се
ред шкільних
виробничих
бригад. її нагородили вим
пелом ЦІ\ Л’КСМУ і Мінїстерстра вищої освіти. До
багатьох нагород, які отри
мала бригада
за двадцять
шість років свого існування,
прибавилась
іще одна. Та
головне, звісно,
тс, що в
бригаді виростають справж
ні люди — люди хлібороб
ської ДРЛІ.
3. АФАНАСЬЄНКО.

Майстри
мистецтв —
робітничій зміні
Першими цінителями но
вих творів львівських пись
менників, композиторів і ху
дожників, які вони присвя
тили XXV«
з’їздові КПРС,
стали вихованці професійнотехнічних училищ
області.
На
Львівщині
почались
творчі звіти
майстрів мис
тецтв області
перед май
бутніми робітниками.
Романтикою
трудовик
буднів юності овіяно скульп
турні
портрети, виконані
НАРОДНИМ
художником
У СР Е, Миськом, і художні
полотна
М. Андрущенка. 8
Майстернях
і ЦД ПОЛЬОВИЙ
станах народився «.Марш уч
нів профтехучилищ» народ*
ного
артиста республіки,
композитора А. Кос-Анатольського. Цілу галерею порт
ретів юнаків
і дівчат, Щ°
освоюють професії будівель
ників, механізаторів, прила
добудівників, їх наставників
створили члени Львівського
міського клубу творчої мо
лоді.

Кор. РАТАУ-
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Стеценка вже другий тиждень поЦ дорожувала щойно визволеними райо
нами Правобережжя. Була осінь 1920
року.
Після Миронізки
капеляни . кілька
днів простояли у Смілій. Кожен ранок
> починали з подорожі на базар, Разом
з усіма на базар ішов і Павло Тичина,
Штовхалися, стрибали через голоблі.
Сьогодні особливо підвезло. Купили
цілу хлібину. Ділили її там же. у хма
рах куряви з-під зозів.
Поїзд минуз зруйновану залізничну
будку і стишив хід.
— Прибуваємо до Новомиргорода. —
звернувся до Тичини композитор.
Станційні колії були пустими. Одино
ко бовванів лише водонабірний кран,
ніби чатуючи на когось.
Капели ніхто не зустрічав. Тому хо
ристи змушені були самотужки шукати
місцеву гімназію. Але й там було по
рожньо. Ключниця пропустила артистів
до актового залу, де зі сцени на при
сутніх з-під кудлатої
шапки дивився
Шевченко. Портрет, очевидно, викону
вав хтось із місцевих
аматорів. Він з
особливою старанністю вималюааз са
му шапку.
—• Що робитимемо? — спитав упов
новажений капели у Стеценка.
— Слухачів катма, — вирішуючи
щось своє, поволі сказав Кирило Гри
горович, — не ясно лише, чому.
Капелянам нічого не лишалось, як
повернутися до вагонів. Уже надвечір
з’ясувалося, що до Новомиргорода з
боку Златополя підступила куркульсь
ка банда. І саме цієї ночі бандити ма
ли намір захопити містечко. Голсзз
ревкому зв'язувався
по телеграфу з
Помічною та Бобринською. Просив до
помоги. З обох станцій обіцяли. Однак
після обіду зв’язок було
перервано.
Все ж надвечір на станцію таки прибув
бронепоїзд з Помічної.
Червонозрмійці провели розвідку з
районі Златополя, але банди не зиязили. Необхідно було
перевірити шлях
на Бобринську. Місцеві жителі попе-

Його поезії увібрали
в себе вог
ненний колір червоного стяга і арфні
звуки срібнолистих тополь, глибоку
задуму матері і яблуневоцвітну усміш
ку малюка. В усьому він був єдиний
і неповторний.

Дороги поета пролягли від глухого
українського села до найвідоміших
столиць світу. Але найближчі й наккоротші його дороги — ДО людсько
го серця.
Павло Григорович Тичина — видат
ний співець Радянської України. Сьо
годні йому виповнилось би 90 років.
Поет не раз бував на Кіровоградщині. Але вперше
її відвідав він у
20-х роках разом з капелою компо
зитора Стеценка.
Саме цю сторінку біографії Павла
Григоровича ми й хочемо відтворити
в день його славного ювілею.

редили, що там розібрано рейки, обір
вано телефонні дроти.
Загін червокоармійців уже зібрався
біля теплушок, у яких мандрували капеляни.
У вагоні Стеценка не було. Він іще
завидна подазся
до резкому. Тому
прибулих напразили до Пазла Григо
ровича.
— Я командир бронепоїзда, — звер
нувся до Тичини невисокий,
кремез
ний чолоаік у потертій шкірянці.
— Тичина, —
відрекомендувався
Павло Григорович.
— Тичина? А часом не рідня ви Ти
чинам з Пісків, що на Чернігівщині?
Павло Григорович здивовано глянув
на командира бронепоїзда. Той був
без кашкета. Русявий чуб спадав на
очі. І в очах, і в пшеничному чубі, і з
м’яких рисах обличчя було щось до
щему знайоме.
Згадався шлях від Пісків до Черніго
ва, яким два роки підряд возив батько
Павлуся до міста, лаштуючи
сина з
бурсу, хор Троїцького монастиря, де
він співав разом з іншими бурсаками.
Тоді до них було приставлено високо
го семінариста — Миколу Подвойського. Мало хто з хору відав, що належав

вихователь
до соціал-демократичної
партії. З часом навколо Миколи об'єд
нався гурток /лолоді. Серед гуртківців
був і русявий хлопець Микита з сусід
нього з Пісками села. Разом з Павлусем він теж співав у хорі
Троїцького
монастиря.
— Гора з горою не сходиться, а лю
дина.., — говорив Павло Григорович,
тиснучи руку давнього товариша.
— А як же з концертом? — звернув
ся до Тичини командир бронепоїзда.—
Хлопці мої довідалися, що ви подоро
жуєте з Києва, просять виступити.
За якусь годину
повернувся з міс
течка змоклий під дощем Стеценко.
—• Банда за чотири версти від вокза
лу, — повідомив він, — примусити капелянів виступити не маю права. —
Кирило Григорович замислився. — А
взагалі — кличте людей.
Коли капеляни дісталися до залу,
там уже була сила народу. Зійшлись і
жителі ближніх
вулиць. За сценою
душне. Хтось приніс відро з водою.
Кирило Григорович вийшов до публі
ки.
— Товариші і громадяниі — гукнув
фальцетом композитор. — Прошу не
курити. Бо важко буде співати. І ще, З

Він увійшов у нашу літературу як
неповторним відблиск заграви Вели*
кого Жовтня. Суворий і ніжний, ус*
поет виводив
міхнений і мрійливий,
свою музику
на велелюдне роздо
ріжжя нового віку, щоб гордо заяви
ти на весь світ:

Я — есть народ, якого правди сила
Ніким звойована ще не була.

вашого дозволу
будемо працювати
без перерви.
Після «Інтернаціоналу» капела викоьала «Маки». Особливе ж захоплення
викликала «А вже весна». Діти, які си
діли у проході, аплодували несамови
то. Оченята у них блищали, щічки бу
ли наче макові пелюстки.
Внсчі бандити
так і не наважились
напасти на містечко.
А ранком загін
червоноармійців виступив у бік Ьрбринської.
Бандити причаїлись у придорожнім
ліску. Перші постріли звідти пролуна
ли раптово, розтинаючи ранкову ін
шу. Потім з обох бокіз дороги почали
стріляти з кулеметів. Стріляли по па
ровозу, платформах. Поїзд зупинився.
Далі на Бобринську рейки було зняти,
колії розібрано. Червоноармійці, сірі
ляючи на ходу, зіскакували з платформ.
Командир
бронепоїзда командував
спочатку на поїзді. А коли
Бандитів
стали аідтісняти в глиб лісу, то з пісто
летом у руці кинувся разом із загоном
наздоганяти куркуліе. Тут його й пора
нило.
... На ранок у вагоні стало холод.
Не допомогла
й тепла шинель, яку
Павло
Григорович
накинув позер.,
ковдри. Не спалося. На душі оуло мо
розно.
Тичина підвівся. Відчинив двері теп
лушки. Вітер разом з дощем узірзався
в двері, погасив каганець. Той зачадів,
потягся білястою стрічкою.
Сьогодні—завтра капела мала мандру
вати на Черкаси. Там якраз перебуизі.
група Гната Юри, його доброго знайо
мого, хорошої людини і чудового ак
тора.
Довкола ще стояв сутінок. Не 6ул_
видно й златопільських церков.
Коли Павло Григорович уже зачиняв
двері, раптом десь далеко почулися
постріли...
Матеріал за спогадами П. Г. Ти
чини, опублікований у періодич
ній просі, підготував Г. ГУСіЙНСВ.
с. Помічна
Новоукраїнського району.
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ПРИЄДНУЄМО
М голоси
У день відкриття Всесвіт
нього форуму молоді і сту
дентів за мир,
розрядку і
роззброєння
ми, комсо
мольці 9 класу
десятиріч
ки № 34 м. Кіровограда, ор
ганізували і провели
урок
миру. Запросили
вчителів
О. Л,
Корсунську і Т. Д.
Гончарову, секретаря комі
тету
комсомолу
школи
Чинабекову. Першою ви
ступила Оля Ситникова, наш
класний комсомольським ва
тажок. Вона
сказала, що
цей урок ми проводимо на
знак солідарності з прогре
сивною молоддю всієї пла
нети, представники якої ни
ні зібралися в Хельсінкі. А
ще Оля розповіла про істо
рію створення Всесвітньої
федерації
демократичної
молоді, про
її великий
вклад у боротьбу
за мир.
Ігор Дельдюжов повідомив
про мирні ініціативи Феде
рації, про роботу
конфе
ренції з питань воєнної роз
рядки і роззброєння в Єв^»опі, яка теж відбулася з
столиці Фінляндії 1975 ро
ку.

Про активну участь радян
ських юнаків і дівчат у бо
ротьбі за мир,
дружбу і
солідарність молоді усього
світу розказала Люда Боричевська.
Тут же на уроці, ми вирі
шили направити а Хельсінкі
31 зльнсго листа від учнів
нашої
школи і заявити а
ньому, що ми теж за ут
вердження права людей на
Жит:я і мир на землі.
С. ЛІДОСЬОНОВА,
X/ченмця 9 класу
се
редньої
школи М2 34
м. Кіровограда,

Ми з моїм семирічним
сином Васею давно спо
стерігаємо за кільчастим
шовкопрядом. А приверну
ли нашу увагу до цього
«об’єкта» акуратні, навіть,
я б сказав, красиві кільця
на гілочках. Вони особли
во красиві, коли дивитися
на них через збільшуваль
не скло.
Будують
їх жовіобурі
метелики, розмах крилець
яких не більше трьох сан
тиметрів. У серпні самки
відкладають свинцево-сірі
цилчідрнчні яєчка, склею
ючи
рідиною з широке,
досить міцне (рукою 1-е
розі.мис^і) кільце навколо
тоненької гілки. Звідси й
назва
комахи.
Яєчка в
кільці красиво } кладені по
спіралі.
Кладка зберігається на
дереві до весни. Приблизно
у квітні гусінь, ЩО ВИВО
ДИТЬ з яєчок.
одержує І
їжу у вигляді ніжних зеле
них листочків, і зручне
місце для утворення паву
тинного
гнізда, в якому
вона деякий час тримаєть
ся разом, а потім розповза
ється по кропі
дерева. І
якщо гусіні
багато, вона
майже
повністю об’їдає
листя, залишаючи після се
бе голі гілки. Доросла чер-

ьоно-бура гусінь з кольо
ровими смужками вздовж
тіла будує білі кокони, в
яких обертається в лялеч
ки. Через деякий час по
являються метелики.
Кільча’стин шовкопряд
уражає не тільки берези,
дуби, в’язи та інші лісові
дерева, а й плодові, що
ростуть у садах. Тому з
ним ведуть боротьбу, обрі
заючи гілки з кільцями та
оббризкуючи гусінь отру
тохімікатами.
Якось Василько знайшов
у садку дві груші, на пло
На знімках: угорі — кладка яєць кільчастого
доніжках яких акуратни шовкопряда на гілці (у збільшеному вигляді); внизу
ми кільцями були відкла — кільця шовкопряда на плодоніжках груш.
дені яєчка кільчастою
Фото автора.
шовкопряда. Товщина пло
доніжки відповідала тов
щині гілок, що на них бу
дує цільця комаха.
І так буває нерідко.
Сприйнявши
«хвостик»
груші чи яблука за гілоч
ку, шовкопряд інстинктив
но відкладає .на ньому яєч
ка. Фрукти потім або опа
дають, або їх зірвуть. В
обох випадках кладка ги
не. Як бачимо, у природі
інстинкт не завжди на ко
ристь,
м. ножнов,
громадський
корес
пондент
«Молодого
комунара».

СЛУЖБА СОЛДАТСЬКА

МАЙСТЕРНІСТЬ
НЕ ЙДЕ ВЗАПАС
Вікова
забайкальська
тайга дзвенить молодими
голосами: все далі на схід,
-пржталс„я

шлючи позаду себе сели
ща і міста, що зароджуються.
з одному
З підрозділів
ян
зоїнів.залізничнинів
полога реліквія зберігаєть
ся’ вимпел переможця со
ціалістичного
змагання
тих років. Його було вру
чено сержантові Альчаноза швидке і вміле зве
дення палатой. Першу руб
явну палатку поставили за
ніхто тоді й не думав, що

ці немудрі
споруди набу
дуть з часо.м цінності му
зейних експонатів.
На будові йде зміна по
колінь: ідуть звідси ватзрани, приходять новачки,
та головне лишається —’
чудові
трудові традиції,
комсомольський ентузіазм.
У ході соціалістичного зма
гання тисячі
молодіжних
колективів, у тому числі Й
військових,
борються за
дострокове введення В дію
об’єктів
БАМу, готують
трудові дарунки XXVI з’їз
дові КПРС.
У числі передових ном.
сомольсько-молодіжний но
лентив, очолюваний стар
шим лейтенантом Володи
миром Шеришовим. За до-

У приміщенні обласного
Будинку вчителя відбулося
чергове
засідання кірово
градського міського учнівсь
кого наукового товариства
«Глобус». Перед юними ге
ографами з лекцією «Ідео
логічна боротьба К.ПРС на
сучасному етапі» виступив
старший викладач пєдагоі ічного інституту імені О. С,
Пушкіна, лектор Ленінської
районної організації това
риства «Знаття» м. Кірово
града П. А. Тарасспко. Зміс
товно й дохідливо, на окре
мих прикладах він розпо
вів, яку велику роботу про
вадить КІТРС но вихованню
молодого покоління в дусі
радянського патріотизму і
соціалістівцісго інтернаціо
налізму.
ЗЛ
■
і"’
Р. ДАЙДАКУЛОВ,
керівник міського уч
нівського наукового то
вариства «Глобус», дій
сний член Географічно
го товариства СРСР.

на практиці вміло здійсню
сягнення висоних виробни Прокоп’єв. Так вважає ко ють девіз
«Майстерність
чих показників воїнів-ме- жен бамівець.
Фраза «БАМ будує вся не йде в запас». Для цього
ханізаторів
занесено до
створені і напружено пра
країна»
стала
крилатою,
і
Книги пошани Тилу Зброй
цюють технічні гуртки, на
них Сил СРСР. П’ятиріч вона відповідає дійсності. лагоджено обмін передо
так давно мені дове
ний план вони
винонали Не
лось побувати в роті, де вим досвідом, наставницт
достроково.
служить комсомолець ря во.
«Школа Лобанова»... На довий
У теплих, батьківських
Минола Петров. Це
БАМі можна нерідко почу багатонаціональний
словах привітання товари
ти ці слова. І не випадково тив. Тут зустрінеш коленша
Л. І. Брежнєва будівни
хлоп
в усіх екіпажах та обслу
Байнало-Амурської
з
Латвії і
Грузії, кам
гах підрозділу, яким ко ців
магістралі
відзначено^ й
1 Таджикистану,
мандує лауреат премії Ле зМолдавії
самовіддану працю воінівУкраїни
і
Башкирі!
’
.
Жи

нінського комсомолу капі вуть дружно. Традиційни залізничниців. У відповідь
тан
Володимир Лобаноп,
на високу
сцінну їхньої
повна
взаємозамінюва- ми стали вечори, на яких праці воїни продовжують
ність. На кабінах багатьох воїни розповідають това нарощувати темпи споруд
автомобілів, інших машин ришам про свою республі ження тайгової магістралі.
світяться яскраві зірочки ку. область, край.
величезної
Заглиблюючись у тайгу, «Документом
— свідчення високої про
ваги для
нас, — сназаз
фесійної виучки спеціаліс долаючи болота і марі, вої- капітан Володимир Рудитів. Комсомольці роти — ни-залізничники прорубу • ков, — є проект ЦК КПРС
просіки, насипають
ініціатори
патріотичного ють
з’їзду партії. В
майбут до XXVI
руху «Зроблено по-номсо- земляне полотно
ньої
залізниці, будують ньому велику увагу приді
мольському
— зроблено
мости,
укладають труби, лено дальшому розвиткові
відмінно!»
транспорту. Визначено зав
«Не можу уявити свого обладнують тимчасові жит дання й нам, будівникам
лові
містечка.
Будівельні
Життя без БАМу. без хлоп
стали для БАМу. І ми не рідведемо».
ців і дівчат, з якими тягне об’єнти БАМу
В САФОШКІН,
мо
сталеву
магістраль. них своєрідним випробним
ПІДПОЛКОВНИК.
Упевнені, що робимо дуже полігоном.
З перших днів прокла
потрібну справу», — напи
(Прес-бюро
«Комсо
сав до редакції
багатоти дання БАМу багато ком
мольской правды»).
організацій
ражки комсомолець Віктор сомольських

£- стор.
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ткчпнх країн. 15.45 — Чого
і як навчають в
1ГГУ. Про
підготовку працівників для
підприємств консервної та
енергетичної промисловості.
▲ ЦТ
8.00 — «Час». 6.40 — Гім 16.20 — Фільм-концерт «Спі
настика. 9.05 — Концертний вак із народу». 16.45 — Те
зал телестудії «Орля». 9.35 лежурнал «Звіздар». 17.30 —
— Художній телефільм «Оче Російська мова. 18 00 — Від
ретинка на вітруї».
1 серія. гукніться. сурм'ачії 18.30 —
« Переполох ».
31.05 — ГІ. Брамс. Угорські Мул і.тфіл ьм
— Сьогодні
у світі.
танці у виконанні заслуже 18.45
19.00
—
Чемпіонат
СРСР з
ного артиста РРФСР Е. Гра хокею:
ЦСКА — «Динамо»
ча (скрипка). По закінченні (Рига). В перерві
— чемпіо
— Новини. 1-і.ЗО — Новини. нат СРСР
з
велоспорту.
14 50 — Документальні теле
фільми «Київ”.
«13 пам’яті Трек. 21.00 — «Час». 21.35 —
народній». 15.35 — Поезія Міжнародний турнір з фут
на приз щотижневика
С Ощюва. 16.05 — Спортив болу
«Педеля». Фінал 2-й тайм.
ний клас. 16.35 — Докумен 22.20
— Сьогодні
у світі.
тальний телефільм «Крила».
— Концерт
артистів
17.35 — Спортивна програ 22.35
балету.
ма: кубок світу з лижного
спорту. .Чоловіки.
15 км. А УТ
Жінки. 20 км.; кубок світу з
10.60 — «Актуальна каме
гірськолижного спорту. Сла- ра». 10.35 — «Імпульс». Рес
ком-гігант. 18.30 — У кож публіканський телеконкурс
ному
малюнку — сонце. винахідників і раціоналіза
18.45 — Сьогодні
у світі. торів. 11.25 — «Фотозама.
1960 — Життя науки. Ака льовка».
«Зимовий
Київ».
демія
наук Туркменської 11 ЗО—Фільм-концерт 11.55—
РСР. 19 45 — Народні мело Студія
«Золотий ключик».
дії. 20.00 — Прем'єра бага 12 55 — Документальний те
тосерійного документально лефільм.
;3 45 — «Джере
го телефільму >«Ц1липаі>. За ла» 10.00 —і Новини. 16.10—
книгою тов. Л. І. Брежнєва. «Срібний дзвіночок». 16.35—
1 серія. 21.00 — «Час». 21.35 Телевізійна олімпіада з ро
— Концерт народної артист сійської літератури. 17.15 —
ці СРСР М. Бієшу. 22.20 — «Комсомольський автограф».
Сьогодні у світі. 22.35 — Ку 18.00 — «День за днем». (Кі
бок європейських чемпіонів ровоград).
13.15 — Оголо
з баскетболу:
«Жальгіріс* шення. (Кіровоград). 18.20 —
(Каунас)
— СК «Модерн» ІГ. т. Молодіжна програма
(Франція}. 2-й тайм.
• Обрій». (Кіровоград) 19 00—
«Актуальна камера».
19.30
ГА УТ
КІІРС —
10.00 — «Актуальна
ка — «XXVI з'їздові
мера». 10.35 — Леся Дичко. гідну зустріч». «Роки трудо
Чернігівська
Кантата «В. І. Ленін». 1105 вої доблесті».
У передачі бере
— «XXVI з’їздові КПІ'С — область.
гідну зустріч». -Роки трудо участь першим секретар об
Компартії України
вої доблесті». Ровснська об кому
дасть. 12 20 — «Дійсні особи М В. Уманець. 20.45 — «На
добраніч.
діти-. 21.00 —
та виконавці». ІЗ 10 — Ху
дожній телефільм «Середина «Час». 21 35 — Художній те
ЖИТТЯ». 1 серія. 16.00 — Но лефільм «Середина життя» 2
По закінченні — Но
вини. 16.10 — «Срібний дзві серія
ночок». 16.35 — <Д.’>І відпо- вини.
рідає па запитання». 17.05 —
Фільм-концерт. 17.25 — «За
кон 1 ми».
18.00 — Доку
ментальний телефільм. 18 І0
— «День за днем». (Кірово ▲ ЦТ
град).
18 Зо — В. Моцарт.
14.30 — Новини. 14.50 —
Соната для скрипки І форте
піано. 19.60 — «Актуальна -Документальні фільми теле
Камеро. 19 30 — Романси студії країни «Під знаком
українських • композиторів органічною синтезу». «На
виконує народна
артистка ді»». «.Чай. баранки і кіно».
СРСР II. Ткаченко. 19.50 — 15.50 — Шахова школа. 16 20
Тележурнал «Старт». 20.40— — XXVI з’їзду КПРС — гід
«На добраніч, діти!» 21.00 — ну зустріч. 16.35 — Народні
України. 17.20 —
«Час». 21.35 — «Співець чут таланти
тя єдиної родини». Еідеоре- Кубок Коряча з баскетболу.
Чоловіки.
«Динамо»
(?.Іоскп:і)
Нортаж літературного вечо
ра, присвяченого 90-річчюз — «Ортел» (Франція). 2-й
тайм.
18
00
—
Ленінський
дня народження П Г. Тичи
університет
МІЛЬЙОНІВ. 11(10
ни. В перерві — Новини
роль
сім’ї
у формуванні
культури людини
18.30 —
Веселі нотки
18 45 — Сьо
годні у світі. 10 00 — Пошта
програми «Час».
19.35 —
А? ДТ
Вальси С. Прокофьева, А. Ха
8.00 — «Час». 8.40 — Гім чатурян.
М. Ракова. 20.05
настика.
9.05 — Вперед. — Прем'єра багатосерійного
Хлопчики. Ї0.05 — Художній документального телефільму
телефільм
«Очеретина на «Ці.'інп; >.
За книгою тов.
ї»ітру» 2 серія. По занінчеп- .’І. І. Брежнєва. 2 серія. 21.00
— Новими. 14 50 — Доку — «Час- 21 35 — «Заспівай
ментальні фільми соціаліс- мо, друзі». Музична про гра-

Вівторок

Четвер

Середа

З 27 січня
по J лютого
1981 року
ма. В перерві
світі.

— Сьогодні у

А УТ

16.00 — Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.40 —
Телевізійна олімпіада з ук
раїнської літератури. 17.10—
Грає Е Ржанов.
17.30 —
♦ Гарячий
цех республіки».
18.00 — Для школярів. «Зе
лений вогник» 18.30 — «Лі
ричні пісні». 18.45 — «Акту
альна камера». 19.15—Чем
піонат СРСР з хокею: «Со
кіл» — «Динамо» (Мінськ). 2
і 3 періоди.
20.45 — «На
добраніч, діти!»
2100 —
«Час».
21.35 — Художній
Фільм «Тютюновий капітан».
23.00 — «Три
зустрічі з
олімпійцями». По закінчен
ні — Новини.

П’ятниця

ра». їй 33—Художній фільм
«цемент». І серія. 11.45 —
«Доброго
вам
Здоров’я».
12.20 — «Горизонти
велич
них
звершень».
12.35 —
«Дюймовочка».
Лялькова
вистава. 13.30 — Тс.іеог.чяд
«Знімається кіно». 14.30 —
• Атеїстичні діалоги». 15.10—
Фільм-концерт.
15.30 —
Спортивні телефільми. 16.15
— «Майстри мистецтв». 17.15
— «Назустріч XXVI з'їздові
КПРС». «Під сонцем братер
ства». Програма телебачен
ня Молдавської РСР. 19 00 —
♦ Актуальна камера». 19.30—
«Новини кіноекрана». 20.50 —
«На добраніч, діти!» 21.00 —
«Час». 21.35 —■ «П'ять хви
лин на роздуми». Молодіж
на розважальна передача.
По закінченні — Новини.

чок» 16.30 - «Па допомогу
школі».
Російська
мова.
«Омоніми і антоніми». 17.
— Для дітей. «Олівець-ма новепь»
17.35 - «В ефірі Шсня». 17 45 - «Моя и ягш
річка». Пор ірет-нарнс., 18 00 А, ЦТ (IV програма)
_ «День за даєм». (К.роао
8 00 — Документальні те
град).
18.10 — Ієлснн^ь
лефільми. 8.50 — «Наш сад».
(Кіровоград).
„а.' 9.20—«Шахова школа». 9 50
«Плани партії — плани на
— •Ранкова пошта:». 10.20 —
роду»
Виступ заступника «Кінокамера
дивиться
у
завідуючого
обласним п,Я” світ». 16 15 — «Життя нау
ділом охорони здоров я 1. 1. ки». 17 00 — Російські рево
Антонен КО.
(Кіровог Р’М).
люційні пісні. 17.20 — • Су
18 зо — фільм-концерт. 19.00 путник кіноглядача». 17.50 —
_
«Актуальна
камера», «Спортклуб».
18.50 — Бас
ід зо
’_ ]{._ т. «Більше то кетбол. Чоловіки. «Динамо»
варів для нагоду». (Кірово (Москва)
— «гКалев». 2-й
град). 20.00 — С. Прокоф єв. тайм. 19 30 — «Музичний кі«.Ромсо і Джульетта». Биста- сск». 20 00 — «Вечірня каз
г,я 20 45 — «На добраніч, ді ка». 20.15 —
«Здоров’я».
ти» 21.00 — «Час». 21.35 — 21 00
— Ф.
Мендельсон.
Продовження вистави
«І о- Симфонія № 1. 21.40 — Хумсо і Джульетта». В перер дожнііі (більм «Монолог».
ві _ Новини.

А ЦТ (IV програма)
19 00 — «Клуб ніноподорожей». 20.00 —
«Вечірня’
казка». 20.15 —
Сторінки
творчості
письменника
п Фурманова. 21.00 — Кон
церт.
21.40 — ТелефІЙЬм
«Молодша сестра».
_____

«Кіітрусин кінозал». 10)5-,
Музичний фільм.
10.55 -ь
.Кпопрограма »Вітчизно моя
неозора». 17 45 — «Зустріч
з піснею».
19 00 — «Акту
альна
камора».
19 30 —4
• XXVI з'їздові КПРС — Гіді
ну зустріч» «Роки трудової
доблесті». Кримська область;
У передачі бере участь пер
ший секретар обкому Ком
партії України В. С. Мака
ренко. 20.45 — «На добра
ніч. діти!»
21.00 — «Часі;
21.35 — Художній телефільм
«Якщо ти підеш».

А ЦТ (IV програма)
8.00
— Документальний
телефільм. 8.15 — «Разом--(■
дружна сім’я». 8.40 — «Щ»
тям про
звірят». 9.10 -~«Російська
мова». 9.40 -?
♦ Наша адреса — Радянсь«
кий Союз». 10.30 — «У сві
ті тварин».
11 30 — «Для
вас. батьки». 12.00 — Доку
ментальний телефільм. 12 15
— «Музичний
абонемент:».
13.00 — Художній телефільм
«Стоптані черевички». 14 00
— Хокей: « Хімік» — «Крила
Рад». 20.40 — Твори М. Ра
веля. 21 40 — Художній те
лефільм «Дивні допослб».

ТЕАТР
кСеої люди
— поквитає
мось» (27. 28. ЗО січня). «Вісім люблячих жінок» (20 січ-*
ня). «Шрами» (31 січня)^“
<Дума про Британну» (1 лю
того) — о 19 30.

КІНО

А ЦТ

«КОМСОМОЛЕЦЬ». «Чудо
8.00 — «Час». 8.40 — Гім висько» (27—29 січня) — о
8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Д. Скарлат- 10.00.
11.50.
13.40. 15.30,
настика 9.05 — Мультфіль
ті. Сонати. 9.30 — Будиль 17.20. 19.10. 21.00 «Ескадрон
ми
«Новорічні
пригоди»,
ник. 10.00 — Служу Радян гусар летючих». 2 серії (ЗО
«Дідусь Мазан і занціо. «Каському Союзу! 11.00 — «Здо січня — 1 лютого).
пітоілка». «Поні бігає, по ко
ров'я». 11.45 —
Музична
лу». 0.50 — Художній фільм
програма «Ранкова пошта».
«МИР». «Лікар Айболить»
«Чекайте листів». По закін
12.15
— Наука і техніка. (27 січня — 1 лютого)
— 6
ченні —
Новини 14.30 —
12.30
— Сільська година. 9.10. 13.10. 14.30. «ДсжиеєиО
Новини. 14.50
— Докумен А ЦТ
Обговорення Основних нап до понеділка» (22 січня — 1'
тальний (більм «До зірок ра
8 00 _ «Час». 8.40 — Гім рямів розвитку країни 13 30
зом,». 15.20 — Наша алпсса настика. 9.10 — ЛБВГДсйка. — Музичний кіоск. 14 00 — лютого) — о 10.50. «Коханий
— Радянський Союз. 15.50 — 9.40 —Для вас. батьки. 10 10 «Чеховські сторінки». Фільм- Раджа». 2 серії (27 січня
Рідна природа. 16.15 —Твор — Більше хороших тсвапів. Енстапа Московського XV- 1 лютого) — о 16.00. 18 20,
чість народів світу. 16.45 — 10 40 — Паша адреса — Ра пожнього театру Союзу РСР 20.40.
Москвичі — з'їзду
партії. дянський Союз. 11.15 — Цс імені М. Горького. 16.10 —
ІМ. ДЗЕРЖШІСЬКОГО «Ря
17.15 — В гостях
у казки. ви можете. 12.05 — 5-й ти Комуністи Дону. Передача 3.
тівник» (27 січня), «Хазяїн
Художній телефільм «Стоп- раж «Спортлото».
12.15 — • Що посієш».
Про
поботч
Кербою»
(28 січня — 1 лю
»ані черевики». 18.15 — Лот. Переможні. Клуб фронтових комуністів по вихованню мо
дика і закон. 18.45 — Сьо друзів. 13.45 — Коло читан- лоді 16.55 — Футбольний ог того) — о 9.20 11 20. 13.20л
15.20. 17.20. 19.00. 21.00.
годні у світі. 19.00 — Голоси шь 14 30 — Новини. 14.45 —
ляд. 17.25
— Мультфільми
народних інструментів. Гіта Очевидне
— неймовірне. «Півник 1 сонечко». «Лісові
«ХРОНІКА». Хронікально*
ра Передача 2. 20.00 — Пре 15.50
— До
XXVI з'їзду
«Перша ."п- документальний «Палєстннм'єра багатосерійшго доку КПРС Розділи великої кни мандрівники».
м-'і».
18.00
—
МІжпаподга
ці.
Право на життя» (27 —Зб
ментального
телефільму ги. Фільм 9-й. «Особиста
панопама. 18 45 — Худож січня) — з 9.00 по 15.00, О
«Цілина».
За книгою топ. відповідальність».
16.50 — ній фільм
«Голубий
порт

18.20. (31 січня — 1 лютого)’
Л. І. Брежнєва 3 сепія. 21.00 X. Сланко Перший конпспт
20 10 — Клуб кінопо- — з 9.00 по 11.00.
Мульт
— «Час». 21.35 — Чемпіонат для арфи і клавесина. 17 00 рет»
дорлжей.
21.60
— «Час». фільм «Ревю на льоду-ї (31.
СРСР з хокею: «Спартаки — — Людина. ЗемЛя. Всесвіт. 2135
—
Кінопапорама.
По
січня — 1 лютого) — з 11 С0
-Трактор»
(Челябінськ). В 17.45 — Бесіда політичного
закінченні — Новини.
по 14.00. «Козерог». 2 сеті
перерві — Сьогодні V світі.
оглядача Л Вознесенського.
(27 січня) — О 15 00, 20 00,
18.15 — Мультфільм «Рука А ут
А УТ
«Небезпечні ярузі»
<28—29
студія.
10.00 — « Актуальна каме вичка». 18.25 — 9-а
10.00 — «Актуальна каме січня) — о 15.30. 20.00. «По
ра». 10.35 — Для старшо Ведучий — політичний огля ра». 10.35—Художній Фільм рушена • вірність» 2 серії
класників. «Товариш». 11.20 дач В. Зорій. 19.25 — Худож ♦ Цемент». 2 серія. 11.55 — (31 січня — 1 лютого)
— О
в якому я ♦ Вперед, оглята!»
— Художній ’»слефі п.м «Се ній фільм «Дім.
12.20 — 15.00. 20.00.
редина лаптя». 2 сепія 12 25 живу». 21.00 — «.Час». 21.35 «Резонанс».
Науково-попу
■
: —
— «XXVI з’їздові КїіРС — — Прем’єра музичної тєле- лярний кіноогляд. 13.20 —
ГІДНУ зустрі
-Роки тру- гшста_ви «Сільва». По закін «Народні таланти». 14 00 —
лове! доблесті».
Чернігів ченні — Новини.
Редактор
«Слава солдатська». 15 00 —
ська область. 16 00 — Нови А УТ
«Горизонти величних звер
М. УСПА^ЕНКО.
ни 16 10 — «Срібний дзнінг10.00 — «Актуальна маме- шень». 15.15 — Для дітей.

А ЦТ

Субота
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Великого поширення набрав автоматичний між
міський телефонний зв’язок. Він дає можливість або
нентам без допомоги телефоністки вести /міжміські
переговори по телефону, підключеному де Кірово
градської міської телефонної мережі — АїС-2, 3, 4,
7.
Щоб здійснити розмову з іншим містом, треба
зняти трубку і, почувши сигнал, набрати цифри «8е?»,
код потрібного
міста і номер телефону абонента,
якого ви викликаєте, а потім номер телефону, по
якому ви розмовляєте.
При правильному наборі через 2—5 секунд ви по
чуєте два коротких сигнали висонсго тону, через 20
—ЗО секунд відбудеться з’єднання, а потім надійде
сигнал «вільно» або «зайнято». Якщо через ЗО секунд
з єднаня не відбулося, негайно кладіть трубку і
звертайтеся до техніка АМТС по телефону 2-58-20 чи
2-82-18.

Цифри слід набирати
з паузами тривалістю не
більше 5 секунд.
При користуванні автоматичним міжміським зв’яз
ком розмова тривалістю одна хвилина і менше опла
чується в розмірі вартості хвилини розмови. Роз/лова тривалістю більше однієї хвилини оплачується похвилинно.
Облік тривалості розмови починається з моменту
відповіді будь-якої особи по телефону, який би ви
кликаєте.
При виклику абонента через комутаторну установ
ку відрахування тривалості розмови
починається з
моменту відповіді телефоністки установки.
Номер телефону абонента в іншому
місті можна
знайти через довідкове бюро цього міста.
Коди і телефони довідкових
бюро АТС міст, з
якими є автоматичний міжміський телефонний зв'я-

«Молодой коммунарл —
орган Кировоградского
областного комитета
ЛКСМ Украины.
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316050, МСП

* м. Кіровоград,
аул. Луначарського, 36.

На украппском языке.
ВК 641.50.
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Фастів
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Обсяг 0,5 друк, еріь

Індекс 61107.

3-22-22
90-21
9-13-88
2-12-82
2-14-44
2-17-59
21-02
9-14-4*5
9-13-87
2-15-8С
9-16-44
9-13-03
9-13-08
34-34
9-15-50

При відсутності потрібного вам міста слід звернути
ся по номеру 07 — (стіл замовлень МТС).
Міжміський телефонний зв’язок надається для роз
мов:
з установ, підприємств, організацій, готелів;
з квартир де є телефони індивідуального й квар
тирного користування;
у кредит з подальшою оплатою рахунків;
з переговорних пунктів та міжміських телєфеніп«івтоматів — за готівку;
з будь-яких телефонів,
використовуючи раніше
придбані талони на право разової телефонної роз
мови.
Для внесення в замовлення змін і доповнень слід
звертатися в довідкову службу МТС-29.
Для зручності користування з’язком Кіровоградсь
ка МТС подає населенню, установам, підприємствам
та організаціям такі додаткові послуги:
виклик до телефону абонента;
попередження абонента, якого викликають, про
час розмови;
розмова за абонента (передача телефоністкою те
лефонної станції за його дорученням тексту розмови
абонентові в іншому місті);
наведення довідки про номер телефону в іншому
місті, особи, яку названо абонентом, при відсутності
замовлення на розмову.
Оплата міжміських телефонних розмов і дод-лгкобих послуг проводиться згідно з чинними тарифами.
Рахунок за розмову, що надається б кредит, пови
нен бути оплачений у строк, зазначений у рахунку.
При несплаті телефон відключається.
За повторне
еилючєнчя береться плата в розмірі 2 крб.

ДОВІДКИ:
начальник зміни — в робочі дні з 8 до 23 години

d

комутаторному залі, тел. 2-80-54;
бригадири — тел. 2-54-09, 2-57-52;

розрахунковий відділ і тел. для довідок щодо аван
сових рахунків — 2-54-23, для довідок щодо перего
ворів у кредит — 2-80-75.

Адміністрація Кіровоградської ITC.
«Зам. 5.

ТЕЛЕФОНИ: відділ листів і масосої
роботи, відділ пропаганди — 245-36;
шдпооідальний секретар відділ учнів
ської молоді — 2-46 87; відділ комсо
мольського ЖИТТЯ, ВІДДІЛ ЕІЙСЬКОЕОлатріотичного виховання та спорту —
*.-45-35; фотолабораторія — 2-56 63;
нічна редакція — 3-03.53.
Зам. № 46.
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