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^ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

иОЛЬНЫЙ ЭКЗвМП

СУБОТНИК
Постанова ЦК КПРС,
Ради Міністрів СРСР,
ВЦРПС і ЦК влкем
«Про Всесоюзне соціа
лістичне змагання за
успішне виконання і пе
завдань
ревиконання
п'ятирічодинадцятої
ни» зустріла палкий від
гук у всіх юнаків і дів
чат
КіроЕОградщини.
Сьогодні наша розпо
відь — пре діла і по
мисли молодих труді
ників села.

ХРОНІКА
УДАРНИХ БУДНІВ

ГАИВОРОН.

ОРГАН КІРОВО

гообкому

Ціна
2 неп

Виходить
з 5 грудня {939 р.

УЛЬЯНОВКА
ввмшмж
У Всесоюзне СОЦІаЛІС• 7’114110 змагання за усніиівиконання і переви
ховання завдань одинад
цятої п'ятирічки активно
ВКЛЮЧИЛИСЯ молоді хлібо
роби
району. Сьогодні
їхне місце, там. на весня
ному полі— передньому
■ щ>аї боротьби за високий
урожай.
Одними з перших у ра
йоні закінчили сівбу ран
ніх ярих трудівники кол
госпу імені Карла Марк
са. Немала заслуга в цьо
му членів комсомольськоколектиьу
молодіжного
Молоді
механізаторів,
трактористи Володимир
Валерій
Добряиський,
.Чг-иливський і Юрій Сумарока щодня викопува
ли но півтори норми на
ва'критті вологи, ШВИДКО
і на високому агротех
нічному рійні посіяли 95
гектарів гороху.
О. КРОЦЬ.

КОМПАНОВКА
«Працювати ефективно і
якісно!»- так записано й
постанові ЦК КПРС. Ради
Міністрів СРСР. ВЦРПС
і II,К ВЛКСМ «Про Всесо
юзне соціалістнчне змагання за успішне виколапня 1 перевиконання
Завдань одинадцятої п'я
тирічки». Ці слова стали
керівництвом до дії для
хліборобів
колгоспу
«Дружба». Вони в стислі
Строки провели передпо
сівний обробіток грунту.
На 120—130 процентів
Виконував змігші завданрчці Анатолій
Гудзь. На
’/єсть молодого механіза
тора піднято прапор Сли
ни господарства.
Швидкими
темпами
йде. в колгоспі сівба ран
ніх ярих зернових. І зно
ву попереду
— молодь.
Комсомольсько -молодіж
ні екіпажі Степана Чор
ненького і Григорія Чор
нені лідирують у змаган
ні сівачів.
М. ЖИТНІЙ.

АЕНС, ще з осені, тиха, нув у кузов, обійшов кру
заросла гінким очере
том і лепехою (плеса-блюд- гом машини. /Лашину він
років шо
ця лише де-не-де прозира любить. П'ять
ють)
Кам’янка, що отам ферує молодий комуніст
від Волової балки боязли
во проситься в Новгород у колгоспі. А вибрав собі
шофера,
цу, — давно
не чула з спеціальність
обох своїх берегЇЕ друж мабуть, тому, що й бать
ного змагання колгоспних
Дмитро
тракторів. А сьогодні еони ко, Володимир
вич, шофер.
Іак боно й
змагаютьще з досвітку
-------—
ся. „
ведеться в роду хлібороб
Буває, що
й замовкне
хвилину, ському — науку переймає
хтось на
яку
Кам’янка може бєзпомил- мо від батьків...
ново вгадати, чого замовк.
А на лівому березі під
Звикла від самого ранку.
Якщо на лівому, пологішо сівають багаторічні трави.
му березі, то не замовк — Рівненько ЕЄДЄ свій ЮМЗ
тс погримкотів агрегат на В. М. Дубина? Сумнівати
другий кінець гін, і гог.ос ся годі — /аеханізатор з
його загубився, хоч і не
надовго. А на правому — досвідом. Через це й Во
значить,
заправляють сі лоді Бояру так легко правалки зерном (з іншої при цюється на цьому агрега
чини агрегат не змовкає
— з цього боку гони ляг ті. Еолодя тільки-но почи
ли вздовж річни).
нає сеоє самостійне життя

годні — перший день сізби... Он —
заметушився
коле сівалок, мабуїь, сош
ник ЯКИЙСЬ Забився ЧИ ЩЄ
щось. На механізаторсь
ких курсах знання дають
міцні, та коли сам покопирсаєшся, коли
пучкою
перемацаєш кожен Еузолі
— отоді вже із заплюще
ними очима можеш лаго
дити, регулювати техніку.
Володя про
це пам'ятає.
Практика
у нього тільки
починається. А де кінець
її? Бояр напевне знає, що
не через
ПІЕМІСЯЦЯ, як
це Еизначено програмою.
Хліб вирощувати — наука
мудра. І не один рік тре
ба попрацювати коло зем
лі, щоб
осягнути хлібо
Ось і зараз буде тимча — нині навчається на ме робське ремесло. Сьогод
сове затишшя на правому ханізаторських курсах при ні ж для Володі Бояра —
березі — Віктор Проводі- Новгородківському СП ГУ урок № 1...
ян привіз ЯЧМІНЬ. Он ЕІН (правління
колгоспу на Г° РИМКОТЯТЬ, змагаютьуже виліз із нобіни, чуба- правило), а оце якраз на в ся трактори по обид
.Ц?й і трохи засмаглий на час ьесняно-польових ро
ва боки Кам’янки. Жаль
березневому сонці, загля- бі і випала практика. І сьотільки, що всього два аг-

КПРС-

И?Є й0 В Е
ІДРОСТАТИЧНІ
транс няно небагато часу. Та чи
місії, що виготовляти не можна цей день набли
муться в нових корпусах зити? Делегати XXVI з’їзду
Кіровоградського
заводу Компартії
України А. І.
тракторних гідроагрегатів, Бабич і XXVI з’їзду КПРС
займуть у нинішній п’яти Я. М. Киртона звернулися
річці провідне місце у ви до будівельників тресту
пуску заводської продук «Кіровоградмашважбуд» і
ції. Використання цих вуз субпідрядних організацій,
лів на сільськогосподарсь трудівників
заведу трак
ких машинах дасть мож торних
гідроагрегатів із
ливість підвищити їх про закликом достроково ввес
дуктивність на 15 — 20 про ти в дію важливий об’єнт,
центів. При цьому значно розгорнути
змагання під
поліпшаться умови праці девізом
«Достроково збу
механізаторів.
дуємо — достроково осво
До введення в дію цих їмо».
норпусіе лишилося порівГотуючись до провєден-

Г

X

дксму
регати
видно, інші ебо
десь далі в степу, або ще
лише готуються до завт
рашнього дня. Бо весня
но-польові роботи в кол
госпі імені
Леніна не в
розпалі, земля як слід не
прогрілася. А
всього у
квітневій посівній кампанії
візьмуть участь більш як
двадцять комсомольців і
молодих
механізаторів
господарства Хлопці дали
слово з певною віддачею
трудитись у першу весну
ноесї п’ятирічки.
Вже перші дні засвідчу
ють, що їхнє слово хлібо
робське тверде. Так, при
міром, Федір Лисенко зо
бов'язався щодня зорю
вати 9 гектарів
поля, а
перекриває норму майже
на два гектари.
Добре
справляється зі своїм зо
бов’язанням і Микола Бу
ряк. На своєму
/А13-50
розкидачем РМГ він під
живлює багаторічні трави
на площі 26,5 гектара. А
це також — більше нор
ми. Кілька днів
поспіль
механізатор «тримає мар
ку». Сьогодні про це по
відомили
«блискавки» в
тракторній бригаді, біля
контори.
— Соціалістичному зма
ганню молодих хліборобів
правління
господарства
приділяє велику увагу, —
каже секретар номсомслоської організації Наталія
Тначенно. — А постанова
ЦК КПРС. Ради Міністрів
СРСР. ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ
«Про Всесоюзне соціаліс
тичне змагання за успіш
не виконання і перевико
нання завдань одинадцятої
п’птирічни». щойно опуб
лікована в пресі, зобов'я
зує нас іще раз перегля
нути організацію соціаліс
тичного змагання в госпо
дарстві. обдумати, затвер
дити додаткові заходи по
широкому
розгортанню
трудового суперництва се
ред хліборобів.

... Вийшли е гони трак
тори. Перші зерна лягли в
ріллю, щоби до жнив по
множитись у добірне ко
лосся, ’ у великий
Батьківщини.

До
Всесоюзного
муністичного
суботника
тут готуються
заздале
гідь. Давно затверджено
штаб. Керує шил перший
секретар райкому комсо
молу В. Демченко.
Нещодавно
відбулося
засідання штабу, на яко
му затверджено обсяг ро
біт, здійснено розстановку
сил. Усього в день «черво
ної суботи» працюватиме
9800 чоловік КОМСОМОЛЬЦІВ
і молоіі, 2,5 тисячі поле
вік з них — на своїх робочи.ч місцях, Воші планують виробити в цей день
продукції на 12 тисяч кар
бованців. Благоустроєм та
озелененням міста і сіл ра
йону буде зайнято також
2,5 тисячі чоловік. Школя
рі збиратимуть металолом
та макулатуру.
В. САВРАНСЬМИЙ.

БОБРИНЕНЬ

Кілька тижнів тому із
комсомольською путівкою
в руках я переступила по
ріг контори колгоспу імені
XX з’їзду КПРС. Так ста
ла телятницею. Колектив
ферми № 2, в якому я ниві
працюю,
дружний, пссслнй. І радощі, і прикрі не
вдачі — все дівчата ділять
пополам. Чи не тому й ус
піхи мають вагомі: серед
ньодобові
прирости молодняка у нас найвищі в
господарстві.
вагання
Без усякого
підтримала
я ініціативу
подруг — у день комуніс
тичного суботника доби
тися найвищої продуктив
ності худоби. Знаю, дівча-1
та допоможуть. Такі ж зо- І
бов’яззпвя взяли члени Б
комсомольсько - молодіж- І
ного колективу . доярок І
Катерина Рибачепко, Ра'іса Тимцсва, Наталя Жосак. Поліна Іваичснко, Те
тяна Шурунга.
. Надпланові'рейси зроб
лять у цей
день молоді
водії автомашин
госпо
дарства Станіслав Чернен
ко, Олександр
Бі.чоусов,
Сергій Линников. Леонід
Сирота і Федір Курнула.
А члени комсомольськомолодіжної механізонаної
ланки по вирощуванню
кукурудзи вестимуть сівбу на своїй ділявці. Словом,
роботи
вистачнть
усім.
Н. ВЛАСОВА,
телятниця
колгоспу
імені XX з’їзду КПРС.

В. ТЕЛІЖАН.

Нова п ятнрічка
буде
серйозним . екзаменом для
БУДІВЕЛЬНИКІВ.
Ха
рактерна її риса — всемір
на концентрація
сил па
якнайшвидшому
завершенніДопуску тих підпрнємств, які здатні забезпе•інти найбільший
прирісг
продукції, розшити вузькі
місця.

ще оточений ЕЛГСНЧИНамИ
та кранами. Тут на друго
му й третьому
поверхах
Будівельники ведуть опо
ряджувальні роботи. А на
першому вже почала пра
цювати
технологічна лі
нія. З нонвейєра сходлть
перші гідростатичні транс
місії, такі потрібні народ
ному господарству. Це —
реальне втілення ініціати
ви «Достроково збудуємо
— Достроково освоїмо».
Ще до дня
піднриттл
(Із Звіту НК КПРС XXVI XXVI
з’їзду КПРС
моледі
з їздові партії).
будівельники
з бригади
А. І. Бабича виконали ■рммісячне планове завдання.
Нині на їхньому трудово
му
календарі
травень.
Вчасно
надавши фронт
робіт субпідрядним органі
заціям, колектив нині го
ня Всесоюзних комсомоль тує.
до пуску
ще один
ських зборів, молоді буді об’єкт — виробничу базу
вельники і заводчани від спеціалізованого управлін
гукнулися на почин пра ня N ди. на місяць рані
вофлангових
змагання
ше строку вирішили хлоп
Нині комсомольсько-моло ці ввести її в дію. і щодня
діжні бригади, окремі мо виконують змінні завдан
лоді виробничники працю ня на 150 процентів. Такі
ють« з випередженням ви високі й сталі темпи робо
робничого графіка. Зроби
ти досвід нращих здобут ти — гарантія нових тру
злетів. Життя вису
ком ножного молодого бу дових
ває перед молодими буді
дівельника тресту — про вельниками
щораз нові,
це піде мова
на зборах
енладніші завдання. І- як
комсомольців трестV
свідчить
досвід
ініціаторів
ЦЕЛИ НИИ
світлий кррпочину, еони їм під силу.
,
пус
новозбудоеаного
мєхансснладалькоге
цеХу
Ю. ДНІПРОВСЬКИЙ.

Електрозварювання
-• дуже важлива ділянка в
суцільному фронті будівельних робіт. Від її якості,
швидкості багато в чому залежить, як працюеатимуть робітники-опоряджувальнини. І слід єназатм, що
в комсомольсько-молодіжних колективах,
зайнятих
на спорудженні ноеого виробничого корпусу підпри
ємства, е справжні майстри своєї справи.
На знімну, електрозварювальні роботи викону
ють члени бригади М. КУЧЕРЕНКО та М. ДУБНИК.

Фото автора.

ИМ-Голадвй

КОР.: Два роки тому
випускників
Беразівсьноі ^середньої школи одно
стайно вирішили працювати
и колгоспі. Торік 22 весілля
справило село. І хай навіть
не зсі т» випускники дотри
мали слова; припустимо, ідз
і якомусь
подружжю зіпрагнегься шукати своєї долі в інших краях, — проте
це аж Ніян не
применшує
того факту, що молодь у Бе
резівці
зостається охоче.
Миколо
Івановичу, що, на
нашу думку, сприяє лікві
дації проблеми закр лленнл
молоді на селі, ' які заходи
слід намітити і провести в
життя тим господарствам,
Де й досі скаржаться:
ни
нішня
молодь не любить
працювати біля землі, тікає
із села/

||ЯВ
•Ч^
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«іРММЛЯТЬ весілля на селі
сьогоднішні
1 весілля — за прадавніми традиційними сценапіями з дружками-боярама, з жартівливими укра
їнськими переспівами, з танцями аихристи.т.и и мезГ ,мовними. Гримлять весілля! значить, живе село,
тоуяиться, ве< слиться. Все нові и но31 сім і народ
жуються а ньому. Тож нічого турбуватись тетеранам поо завтрашній день села, про його майбутніх
господарів. Бони вже
сьогодні - молоді,
дужі,
справжні, повноправні хазяї землі.
Далеко нє ножне село може похвалитися такою
цифрою: минулого року наприкінці
літаї на по
чатку осені, - коли збирають
урожаї і комори
повняться збіжжям, коли тлуста свійська
пти^я

МОЛОДЬ

лоазку: до названого числа — 22
ввійшли тіль
ки ті весілля, призвідці яких нині трудяться в кол
госпі імені Петровського. Цифра
зацікавила на
шого кореспондента. Сьогодні він спродує поясня
ти її читачам разом з керівниками кращого в ра
йоні господарства.

М. І. Добровольський, го
лова колгоспу:
Проблема
закріплення молоді на селі
в нашій республіці сьогодні
важлива
проблема. І
розв язувати її треба комп
лексно—спорудження, при
міром, чудового Будинку
культури проблеми не зні
ме, вона може стати лише
складовою в ланці важли
вих соціально-економічних
завдань,
перетворень, які --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------планує господарство.
Нас завжди
хвилювала і
хвилює досі (хоча підстав,
якщо брати до уваги саме
М. Я. ЧЕРНЕЦЬКИЙ,
іо- езедено в дію. Планоза по
ному молодь. Слід уточни
Березівку, для цього май
же немає) згадана пробле ловиий зоотехнік колгоспу: тужність — 250 тонн кроля ти: з 28 працюючих 23 —•
тобто члени 8ЛКСМ. А ще ж тіль
ма. Багато причин є і об’єк Вважати тзаринництзо удар чого м'яса на рік,
на селі, — »10 тисяч кролів. Уже ни ки одна черга в дії! Скаже
тивних і суб'єктивних,
які ним фронтом
якщо
змушують молодь залишати так написано в «Оснозних нішнього року ми вироби мо навіть більше:
економічного й мо 100 тонн кролятини. Чи хлопці в селах зостаються
село, нам їх розв’язувати, напрямах
Думаю, охочіше (трактори для них,
шукати виходу. Давайте по соціального розвитку СРС? під силу це нам?
то
дівчата
міркуємо. Молода людина на 1981 — 198а роки і на пе що так — за перші два мі автомобілі),
виїжджає жити до міста, а ріод до 1990 року». Для нас сяці з нашої фабрики краї дружно їдуть до міста. У
важливі рядки: на отримала 20 тонн смач нас же для них - — ширше
часто за покликом серця — особливо
поле діяльності.
Сумлінно
до незвіданих, необжитих «Посилити увагу до розвиг- ного дієтичного м'яса.
Вирощувати норок ми бу трудяться
на фабриці Вакраїв. Чому? Роботи боїть ку кролівництва і хутрового
Рядки, які демо ще не скоро, та вже лентина
Дяченко, Наталя
ся? Аж ніяк. І в місті, і на звірівництва...»
Е-АМі, приміром, праця не безпосередньо стосу ІОТЬСЯ тепер тримаємо у себе не Боросан,
Надія Ліщенко,
легша від сільської, може нашого господарства. Вва- велику кількість ЦИХ звіря". Нел я Середа, інші — мину- >г
небагато часу Дза ззіроаоди доглядають лого року майже по тридй навпаки
— важча. Зна х.аємо, що
фабрика по їх, вивчають
звички, щоб цять
чить, не від
роботи тікає мине, і наша
кроленят одержали
кролячої о згодом не виникало труд вони від кожної кролемагмолодь. Чималий життєвий виробництву
доцзід підказує мені — мо- ,м’яса вийде на свою про- нощів.
ки.
Будівництво фабрики за
лодих кличе
розмах інду- затну потужність. А позами
Я хотів би додати ще од
наприкінці оди не: чи
будівницт за, нулої п’ятирічки, коли зва- вершимо
стріального
триматиметься мо
справа,
на їхній
погляд, жували
доцільність будіз- надцятої п’ятирічки. Еконо лодь на селі — це залежим
першорядної ваги. 1 одна з ницгва
фзбрики, про це місти підрахували, що під значною мірою (що ду
причин (я підкреслюю — ь.и могли лише мріяти, і'о- приємство матиме МІЛаЙОН же важливо, по-моєму) від
одна з причин,
про інші порили тоді багато, зважу карбованців прибутку що того, наскільки механізозаговориіь но виробничі процеси. На
скажу пізніше), що Березів вали, вирішували.
Микола року, Ця цифра
ка на
сьогодні багата ні Іванович їздив на оглядини сама за себе. Я хотів би нашій фабриці приютузанмолодь, —
оця ж: у нас багатьох
кормів, очифабрик: з авто лише додати: при такій від- ня і роздачу
ставиться велика звірокро- номні республіки — Татар дачі
фабрики
колгосп щення приміщень механізо
лефабрика Будівництво, як ську, Башкирську, Кабарди- швидше як за
п' ятирічку вано буде повністю.
на
одне
господарство, но-Балкарську, побував і на тіозерна державі кошти, які
М. І. ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ:
справді масштабне — щоро підприємствах
нашої рес ми нині вкладаємо у будів Протягом багатьох років я
ку ми освоюємо
капіталоспостерігаю таке язище _—
публіки
— з Полтавській, ництво.
МОг*.: Миколо Яковичу, го
вкладень у
два з лишком
Кримській, Дніпропетровсь лова правл.ння сказав, що молодь охочіше зостається
рази більше від Устинівсілселі, де
СИЛЬНИЙ
кій областях. Загальну дум фабрика,
на його псгляд, в тому
кого міжколгоспбуду.
По ку висловив
таку:
якщо повинна відіграти важливу колгосп, де родить вагомий
роль
у
розв
язанні
пробле

будовою фабрики ми, до братися
за
будівництво ми закріплення
молоді на колос. Гак воно й повинно
речі, вирішуємо
ще одне фабрики,
то обов’язково селі...
бути. Хлібороб
віддається

весіль

одгриміло торік у Березівці Устн-

молодята працюють у колгоспі імені Петровського

*
Ось І ВІН. твій диплом,
Щойно урочисто вручений
кинДокумент. Невеличка
І
Ъксчка, іу якій чітким каліграфічним почерком — твоє
'прізвище, ім'я, по-батькові.
Йілтжіі в графі «спеці альцість» впериіе
—.... . — не прз^ерк, а так вагомо: техиіктехнолог, тсхнік-мсканік...
їг і Щороку 650—670 моло
дик спеціалістів направляє
'для народного господарства
^республіки Кіровоградський
.^машинобудівний технікум.
Ось і цими днями 490 ви
пускників технікуму одер
жали путівки в самостійне
трудове життя.
! Знаменний икніїипій ви
пуск у технікумі. Адже сту
денти захищали свої дип
ломні у дні роботи XXVI
з'їзду К.ГІРС. 157 одержали
на цьому найважливішому
екзамені оцінку «відмінно»/
Багато гарних слів сказа
ли на прощальному вечорі

своїм вихованцям директор
технікуму 3. 1. В.іасрва, ве
терани війни і праці, викла
дачі М. М. Євдокнмов, 1. X.
Дерев’янко, А. Л. Адаиськіііі. Заслужили вони- це:
добре вчилися, завзято пра
цювали. Більше 20 студентіп нішішиього випуску ма
ють вже власні вп на ходи і
впроваджені у виробництво
пропозиції по модернізації
верстатів, автоматичних лі
пні, діючих моделей. 55 сту
дентам оголошена подяка
викладачів за добрі успіхи
в навчанні, активні участь
у громадському житті.
... Вчора — студент, сьо
годні — вже дипломований
молодий спеціаліст. Прий
май, п’ятирічко, поповнен
ня!
Здрастуйте,
заводи,
фабрйки, будови!
Па знімку: група випуск
ників Кіровоградського ма
шинобудівного технікуму.

важливе народногосподар подбати про те, щоб на ній
ське заздання. Про це вам розводили звірів. Так ми й
розповість Микола Якович зробили.
Чернецький.
Нз сьогодні першу чергу

М. Я. ЧЕРНЕЦЬКИЙ:
Я
цілком згоден з Миколою
Іеановичем. У нас сьогодні
і<а фабриці працює в основ-

своїй роботі сповна, бо лю
бить її. Тож треба віддячу
вати йому за це. Ми повинпоставити роботу так,

Фото В. ГРИБА.

ОСТАННІЙ АКОРД '

ПІСЛЯМОВА КОТИГОРОШКА
3яім
Справжнім
друзям
кажуть на прощання: «До
нових зустрічей!» Це саме
і я хочу сказати, поверта
ючись у свій рідний Іва
но-Франківськ, де наступ
ного
року
відбудеться
вже друга ОЮФ. Слозами Олени Березозської я
хотів би
висловити своє
захоплення Кіровоградом,
де ми себе кругом почу
вали як дома^

нах: персмож

ОЮФ;
ТАРАСЮК
отримала

газети

приз

«Моло-

дий комунар».
Фото
8. ГРИБА.

жоа, народжена творчістю»

>1
л %

минул
тиждень
першої
республіканської
ОЛІМГІІЛДИ юних філологів,
що зібрала
в Кіровограді
старшокласників
з усієї
України. Ці дні були ’зме
режані цікавими знайом
ствами ’з ровесниками різ
них областей
республіки,
викладачами.
лі гературознавцжмп, артистами і міс
цевими поетами,
Ці дні
були змережані дорогами
незабутніх
маршрутів по
визначних місцях Кіровоградщнни.
Особливо нам’ятним
„
........ ...........
для
учасників
ОЮФ зостанеться день, ко
ли вони відвідали садибуиаповідшгк І. к. К'арпеиклКарого — хутір. Надію.
... В актовому залі Кіро-

воградської
школі і-інтер
нату линуть світлі мелодії
духового оркестру. Схви
льовані 1 збуджені учасни
ки ОІОФ
заповнили ряди
крісел, очікують результа
тів двох
останніх турів,
яким передували відбірні
конкурси на кращий твір
з української літератури в
селах, районних центрах і
містах.
Зі щирим слозом-вітаїїням до присутніх звернув
ся завідуючий відділом на
родної освіти Кіровоград
ського облвиконкому В. П.
Хижняк.
Потім місце за
трибуною зайняла заступ
ник голови жюрі Н. И. Во
лощина. Вона назвала -.іме
на переможців ЦЬОГО своз-

рідпого герцю ЛЮбИТСЛІП
красного слова.
Перші місця гзавоювали
НІспетівдесятикласниця
СЬКОЇ 11ЩО.ЧН №’? 2 Хмельнпцької області Олена &ЕРЕЗОВСЬКА, восьмикласни
ця
Неводнірської школи
Волинської області Наталя
ТАРАСЮК, восьмикласні к
о
Тпншівської
школи №
області
Кіровоградської
Сергій КУЛИНИЧ, десяті іКРОХкласппкп
Олена
МАЛЬ
із
Жмеринської
школи Вінницької області,
Світлана ІЛЬЄНКО із Запо
різької школи № 2У. Світ
лана ДЕРЕВЕНКО з Ошихлібської школи Чернівець
кої області 4-а Олександра
ІЛЬКІВ із школи № 76 міс-

та Львова. Всім їм вручено
диплом першого ступеня і
Цінні подарунки.
Дипломами
другого н
третього ступенів та цін
ними
подарунками нагоОЮФЄП° ЩЄ 22 Учас"»ь-і°
І рамотами оргкомітету і
я.торі за особливі
уУСГІІХН,
—=
досягнуті на першій
Т рес!•/ бліканській
олі:
олімпіаді
юних філологів,
відзиачено понад
сто учасшпсів
олімпіади.
Десятьох
олімпіад І вців

нетаи.
од 71 ’е но
истановленнми

П рцзам 11,
комсомоль^‘•НПМН. профспілковими і
1 ,о-',аДе ькі і ми організаці нмп Кіровограда. Приз <МокомУ’,аРа> вручено
ОІОШ одши нереможниці
ОЮФ __ восьмикласниці з
Тарасюк? °бЛасті Иата”

Словами
Олександри
Ільків я волів би поділити
ся з читачами хвилюючим
.враженням,
яке охопило
всіх юних філологів на ху
торі Надії, Здається, столітні дуби
«Микола Садовський», «Панас Саксаганський», «Марія Занькавецька» кивали вслід нам
крислатими кронами і ше
потіли напутні мудрі сло
ва.

Як і на
Московській
спортивній
Олімпіаді, на
нашій лунала своя пісня,
яку гуртом склали учасники команди з Вінницької
області, Щоправда,
музику до неї ще раніше
(під час тієї ж Московської Олімпіади-80) написала Олександра Пахмутова:

Дорогі наші друзі —
учасники,
Ось прийшов нашій
казці кінець.
Але дружба, народжена
творчістю,
Заплететься в яскравий
вінець.
Полюбили назавжди
град Кірова,
Край чудових
людей-трударів,
Сухомлинсьного край
і Гіталовз
Степових чудо-богатирів.
Не забудемо друзів
по творчості:
Волинян, полтавчан,
харків’ян...
«На прощайте» говоримо
в пісні цій,
«До побачення» кажемо
вам.

Матеріал разом із
Котигорошком
готу
вав спецкор «Моло
дого
комунар»”
В. ГОНЧАРЕНКО.

2

квітня 1981 ржу

аби людина могла отриму
вати за свою працю й від
повідну зисочу матеріальну
плату.
М. М. ДІЖЕВСЬКИЙ, го

ловний агроном

колгоспу.

За минулу п’ятирічку вро
жайність зернових у нашо
му колгоспі зросла на дев ять центнерів (кукурудзи
зокрема — на 32 центнери)
І становить 31,3 центнера з
гектара. Торік ззрнояі вро
дили по 35 центнерів. XXVI
з'їзд КПРС намітив важливі
завдання в галузі сільсько
го господарства. Ми роби
мо все, аби йти в ногу з ча
сом. Щоб не бути голослів
ним, наведу кілька прикла
дів. Нині по всій республіці
дедалі ширшого освоєння і

важать. Це заходи соціаль
ного розвитку села, підви
щення народного добробу
ту. їм а Основних напрямах
відзедено чимало
місця.
Багато ми встигли зробити
ще минулої та позаминулої
п’ятирічок:
збудували лі
карню на 50 ліжої-, ■ торго
вельний
центр (кілька магазинів),
побуткомбінат.
Але це не значить, що зав
дань
зменшилось. Той же
ііобуткомбінат уже мало задовольняє людей,, а дитячі
ясла на 75 місць стали тіс
ними. Треба ставити й но
ву школу, тож заклали вже
перший
каміїг» у фунда
мент. І, звичайно,
дороги.
Усі ці заходи — турботі
про наших берсзівчан.

ДВОЄ
пінського району. Нині

всі

застосування набирає інду- подих
сіріальна технологія виро найголовніша,
найзриміша
щування окремих к/Лптур. — турбота про кожну мо
/Ли також вважаємо — за лоду сім ю конкретно.
нею майбутнє. Цього року Недарма окремим пунктом
всю кукурудзу вирощ/заги- соціального розвитку краї
мемо виключно за цим ме ни передбачається це зав
тодом. Метод вимагає особ дання на десятиріччя в Ос
ливої, можна сказатй, юве новних напрямах. Про жит
лірної роботи. Тож нині ме ло для молодят
ми стали
ханізатори складають іспит конкретно дбати ще напри
кінці позаминулої п’ятиріч
•— і а поле.
Основні напрями перед ки, коли Анатолієві і Галині
ключ од
бачають докорінне
поліп Щічкам вручили
шенню
кормовиробництва, першого будинку на вулиці
зосередження
зусиль на Молодіжній. Сьогодні в то
розз язанні
проблем кор му будинку вранці проки
мового білка. Що плануємо дається трирічний Серьож— Наталка,
напрямі ка, в іншому
^зробити в цьому
ми? Насамперед --- Я <ОМО- Петрусь, Гетянка... Юні гро
га ефективніше анкор» сто- мадяни Березівки. Вируша
угіддя. З ють до школи, в дитячі яс
вувати земельні
— одна з
землі МИ ла. Молодіжна
одного гектара
збираємо 250 центнерів ку кращих вулице у селі, ши
курудзи на силос.
А кор рока, гарна, справді моло
мових буряків, які вирощу діжна. Нинішнього року
ватимемо на поливі, мріємо одна вулиця виросте в
зібрати до тисячі центнерів. лі. Будується молодь...
Я думаю, що багато
Певно, є різниця.
8.днині
значно більшу площу відве треба потрудитися, щоб за
демо під
багаторічні тра безпечити сільському гос
ви. Саме вони мають роз- подарству завтрашній день.
створити най
в язати проблему кормово Необхідно
більш сприятливі умови для
го білка.
КОР.: Миколо
Івановичу, високопродуктивної
праці,
але ж яних би успіхів не чудові житлові
й побутові
добивалося господарство, це
кардинально
не вирішить умови, умови для відпочин
— про
справи.
юбго — проблема ку населення,
молоді
може
зостатися треба думати щоденно,
проочемою.
ді, тільки тоді
молодь
М. І. ДОЬРОЗОЛЬСЬКИИ: вернеться обличчям до
Ще на початку розмови я ла, тільки тоді так часто й
сказав — цю проблем/ тре гучно гратимуть
весільної
ба розв’язувати комплекс- на селі музики.
^но. Про окремі ’заходи еже
Розмову
вів спецкор
мовилось. Хочеться сказати
«Молодого ком/нара»
й про інші, які таком: багато
В. БОНДАР.

— З сиаор.-------- -—
БУДАПЕШТ. (Кор. ТАРС).
Перехідний Червоний пра
пор ЦК Угорської комуніс

Меридіани

тичної спілки молоді зайняа почесне місце а Ленін

дружби

ГОСТІ
З ОСТРОВА

СВОБОДИ
і через тисячоліття. Бо з
усіх талантів найяскраві
шим є талант
учителя.
Того, хто серце
віддає

дітям», — такий
запис
зробила з книзі відзивів
державного педагогічно

го музею
В. О. Сухомг.инського кубинська де
легація, що недавно по
бувала в’Павлиші.
з
Юнаки
і дівчата
острова Свободи багато
чули про видатного пе
дагога з України і були
раді ближче познайоми
свід

ками

діяльності.

його

Вони побували в кварти
рі вченого, переглянули
документальну
стрічку
про В. О. Сухомлинського.
Тепло зустріли гостей
учні Павлиської школи.

Вони охоче
водили їх
своїм містечком, показу
вали теплиці, кімнату ка

зок, телецентр, розпові
дали про шкільні справи,

продовжувати які запо
відав їм Добротворець.
— про

«Віза, Куба!»»

щалися з гостями павлиські школярі.

М. ЛИТВИНЕНКО.
Онуфріївський район.

ПІСЛЯА
ВИСТНПМу1

ПОЧАТОК
ВІД КРАПКИ»
Під таким
заголовком
було вміщено в нашій га
зеті за 7 лютого нинішньо

значено у Злітній допові

кольці. Уже вчетверте

ді ЦК КПРС XXVI з’їздові
партії. Досить сказати, що

я піднімдюсь но гору Геплерг. День сонячний, яс

лоді металурги одержують
цю нагороду
за актизну

врожайність
тара,

голубий поостір. Біля під
монумента Визво

лення багато квітів. Угор
щина зустрічає 36-у річни
цю визволення від фашиз
му.

Підходжу до
бар’єра
оглядової площадки. Лю
ди стоять мовчки — пано

рама

заворожує,

міста

кий двоповерховий

О.
Г1.
до ре

дакції повідомила, що га
зетну статтю розглянуто
на
засіданні
президії

міської ради ВТВР 26 лю
того 1981 року. Критику
визнано
справедливою.
Начальникові відділу нау
ково-технічної інформації,
раціоналізації

та винахід

ництва
підприємства
Ю. В. Малікову
вказано
на факти зменшення чис
ла авторів і зниження еко
номічного

ефекту

від

впровадження запропоно
ваних ними нововведень.
Керівництву
заводської
ради ВТВР рекомендовано
переглянути питання роз
витку технічної творчості

на підприємстві
і надалі
повніше використовувати
всі можливості для широ

кого залучення
працю
ючих, і особливо молоді,
до новаторського руху.

54

Характерна
риса нового
п ятмрічного плану країни
— це натиск на ефектив
ність виробниціва, підви
щення
продуктивності
праці та її якості, еконо
мію сировини, матеріалів,
енергії.
... Від «нульового» буда
пештського
кілометра

угорського

комсомолу, високі показни

продов

ки в праці,*гідне

ження революційних тради
робітничого

цій

Мішкольця.

їх

класу

важлизим

у

починанням

трудовим

минулому році стало шеф

ство
нзд
спорудженням
нозого конверторного цеху,

ударною бу

оголошеного

довою п'ятирічки.

дала

Молодь

першу

слово здати

чергу з строк і додержала
його — цех почав працюва-

особ

няк на гомінкій пештській
вулиці, де жив скульптор
Жигмснд
КішфалудіШтробль—автор монумен
та Визволення.

Десь там

ПЛАНЕТА

простягнувся

проспект заводів Ваці. Тут
розташовані,
наприклад,
Угорський судно- і кранобудівний
завод, продук

о

цію якого добре знають у
Союзі,
Радянському
«Едьєшюльт
об'єднання
іззо» — його трудівники
дружать
із робітниками
електроМосковського
лампового заводу. Понад
400
бригад
з
«Едьє
шюльт іззо» взяли найак
тивнішу участь у трудово
му змаганні
на
честь
XXVI з'їзду КПРС. Соціа
лістичне змагання, при
свячене форуму радянсь

ких комуністів,

дістало в

Уюрщині
широкий роз
мах, що свідчить про міц
ність братерської дружби
«Величезна
наших країн.
заслуга наших партій полягає в тому, що радячдружба
сько-угорська
стала надбанням мільйонів

і мільйонів радянських та

угорських трудящих»,
говорив
тозариш Л.

І.

Брежнєв.

Кожна нова вільна вес

ється і стане ширшим міст

раціоналізаторів
Сталенко в листі

—

участь у житті

мо

Око
вихоплює знайомі
прикмети
— парламент,
Дунай,
перекреслений
мостами, Чепель.
Мечі
здається, я бачу й малень

ки в роботі з кадрами мо
лодих новаторів
на Саітзаводі чис

кукурудзи

з гек

центнеріз. Реальні доходи
населення
1980
року
більш як утроє
переви
щили показник 1950 року.

і вершина — перед наги
відкривається безкрайній
ніжжя

пшениці до

сягла 47 центнеріз

го року критичний матері
ал, де йшлося про недолі

Голова
Світловодської
міської ради Всесоюзного
товариства винахідників і

КіровогоадськнЙ завод тракторних агрегатів імені
XXV з’їзду КПРС. Тут вперше в країні освоєно випуск
гідростатичних трансмісій.
.. л
Н а з п і м к у: бригадир комплексно! іоомі^^сько
молодіжної бригади Н. С. Вахранеєв. Ою.'
колектив У короткий строк ОСВОЇВ робоп‘ О... А
трансмісії.
фото Р’ ЄПЕИКІНА,

... Весняний зітер тугим

на щось додає до обличчя
Будапешта.
Реконструю

ловодському
тих металів.

вих підприємств республіки
— металургійного комбіна
ту ім В. І. Леніна
а Міш-

струменем б'є в обличчя.
По круто збігаючій дорогі

кравий. Люди Йдуїь із сі
м’ями, багато дітей. Ось

«Перед ним схиляти
муться люди земної кулі

тися з історичними

ській кімнаті молоді одно
го з найб'льших промисло

4 КВІТНЯ — 36 А РІЧНИЦЯ ВИЗВОЛЕННЯ
УГОРЩИНИ ВІД ФАШИСТСЬКИХ '
ЗАГАРБНИКІВ

Арпада. Виріс новий і -алац спорту.
Десь унизу, на п єдестзлі білий овальний

камінь.

Це «нульовий» кілометр,
від якого починаються ос
новні автомагістралі Угор

щини. Є в цьому
на символіка,

бо

своєрід
ні д лік

багатьох
подій у ^країні
йде від Будапешта, В березні 1980 року тут прокоУ
див XII з’їзд
- горської

соціалістичноїї

робітничої

партії, який намітив нозі
рубежі в будівництві роз
винутого
соціалізму. Ви
ступаючи

на з їзді, тоза

риш Янош Кадар сказав.
«Жертви, принесені зара
ди нашого визволення, ч-

були марними і ніколи не
будуть забуті. Наш народ
під
керівництвом партії
зумів скористатися здоб/тою свободою»
Динамічно розвивається
угорське народне

госпо

можна скласти
маршрут
поїздки в різні кінці краї
ни. Наприклад,
відвідати
її
будози, двадцять із
яких нині а Угорщині на
зивають головними. Ціка
во побувати з Пакші, де
зводиться
атомна елек
тростанція. Будова ця ін
тернаціональна, з ній бе
руть участь братні соціа
лістичні країни. Радянсь
кий Союз поставляє сюди
устаткування, тут працю
ють радянські спеціалісти.

Висока

нагорода
металургів
ти напередодні

Пакш лише одна з ад
рес радянсько-угорського
співробітництва. Про мас
штаби наших зв'язків, їх

приємства

розмах говорить, наприк

зустріти

лад, те, що
варооборот

взаємний то
нинішнього

святкуван

ня річниці Великого Жовт
ня.

Тепер молодь нашого під
готується гідно

з’їзд

наступний

УКСМ, сказав у розмозі

кореспондентом ТАРС

з

сек

року має досягти
шести
мільярдів
карбованців.
Еажливим етапом у роз
витку радянсько-угорсько

ретар комітету комсомолу
комбінату І. Сюч. Цей Фо

го співробітництва
стане
реалізація
Довгочасної
програми розвитку спеці
алізації та кооперування
виробництва між СРСР і
УНР до 1990 року.
і
«Радянський
Союз
Угорську Народну Респуб
ліку, народи країн соціа

вати новими трудовими ус

лістичної
співдружності
об’єднує спільність цілей

та основних інтересів, —
говорив Перший секретар
гозариш Янош
ЦК УСРП
XXVI
з’їзді
Кадар на
КПРС. — У нас епігоні ра
і турботи. Всі ми
дощі
знаємо, що згуртованість,
єдність,
співробітництво
примножують наші сили, і
тому прагнемо
їх зміцнювати».

всемірно

ознамену

рум ми хочемо

піхами. Цього року

комбі

нат дасть країні понад міль

сталі, в успішне

йон тонн

підприємством

виконання

свій вклад і

плану внесуть

соціа

бригади

молодіжні

лістичної праці.
У ці дні Перехідним Чс(о-

вонигд Прапором ЦК УКСМ
відзначена праця молоді ба

гатьох інших
мислових

великих про
підприємств

них —

Серед

Угорщини.

молоді робітники

Боршод-

ського хімічного комбінату,
які внесли в минулому році
важливі раціоналізаторські

мета

пропозиції, колектив

лургійного

в

комбінату

вияв цієї спільносіі —
щоденно. А в цей весня
ний, святковий день вона

Шальготар’яні, де досягну

відчувається по-особпивому — і а тому, як багато

Молодь

приходить людей на гору
Геллерт, як багато
квітів
біля монумента Визволен
ня, на цоколі якого висі
чено імена
радянських
воїнів, котрі віддали жит
тя за свободу Угорщини.

дарство. Вміло налагодже
ну роботу сільськогоспо
дарських
кооперативів і

Галинэ ГЕРАСИМОВА,

підприємств УНР було від-

Будапешт—Москва,

то значної економії енергії.

багатьох

підпри

ємств булс? удостоєна

цієї

почесної нагороди за вели

кі успіхи у розвитку
руху
бригад соціалістичної праці.
Тепер юнаки і дівчата ста
новлять майже третину двомільйонної армії учасників

цього руху.

кор АПН.

А. КУЗЬМИ!

4 стер.

,, ІВОЛГО Д'

2 квітия 1981 року

КОМуВ&р(І

Учора у школярів закінчилися весняні канікули.
Якими вони були?

і

Під час березневих кані
кул у Палаці піонерів міс
та Кіровограда вірні друзі
дитинства
Буратіно і
Мальвіна відкрили перший
весняний бал. Вони приві
тали
всіх із настанням
иайпрекрасиішої пори ро
ку. Л потім разом із шко
лярами закружляли в лег
кому вальсі.
Цікаві ігри, веселі кон
курси, жартівлива ноші а,
бальні танці припали до
душі всім учасникам свя
та. Піхто не нудьгував. А
все тому, то гурткіені і
працівники Палацу піоне
рів старанно готувалися
до весняних канікул.
Піонери із захопленням
подивились прем’єру виста
ви драматичного
гуртка
«В якомусь королівстві:»,
концерт театру ляльок.
Кожен день канікул у
Палаці піонерів був щед
рим на усмішки,
веселі
жарти, весняний настрій.
І. ЧЕРЯЧУКІНА,
юнкор.

НА ПЕРЕДНЬОМУ ПЛАН! жест пластину танцю. Са
СТРИМЛЯТЬ
УВІТКНЕНІ
ме завдяки
такому по
ВІСТРЯМ У ПІДЛОГУ ТРИ єднанню
спектакль вида
ШПАГИ: РУКОЯТКА КОЖ сться багатоплановим. Ми
НОЇ ПОВ’ЯЗАНА
КОЛЬО бачимо, що ляльки — ие
РОВОЮ
СТРІЧКОЮ,
герої казки, бони мов під
ЗБРОЯ
СИМВОЛІЗУЄ ДУХ німаються над усіма інши
ФРАНЦІЇ
ЧАСІВ ШАРЛЯ ми.
ПЕРРО... * КІРОВОГРАДСЬ
У деяких місцях режи
КИЙ ТЕАТР
ЛЯЛЬОК 27 сер
оголює таємничість
БЕРЕЗНЯ ВИНІС
НА СУД «лялькоеодіння».
Діти,
ЮНОГО ГЛЯДАЧА
СВОЮ яким завжди
все цікаво,
НОВУ РОБОТУ — СПЕК змогли побачити техніку
ТАКЛЬ
ЗА
МОТИВАМИ лялькового мистецтва. Во
КАЗКИ Ш. ПЕРРО «КІТ У ни з великим інтересом
ЧОБОТЯХ». СЦЕНАРІЙ НА спостерігали
за тим, як
ПИСАВ Я. РОХЛІН. ПОСТА приводяті-ся в дію руна,
НОВКУ
ЗДІЙСНИЛИ: Р£- тулуб,
голова
ляльки.
ЖИСЕР-СТАЖЕР
ЛЕНІН Справді цікаво!
ГРАДСЬКОГО
ДЕРЖАВНО
Неповторне
— як і в
ГО
ВЕЛИКОГО
ТЕАТРУ кожному спектаклі — ху
ЛЯЛЬОК ВІКТОР
ДЖАГА- дожнє оформлення. Видно,
РА. ХУДОЖНИК і СКУЛЬП що В. М.
Остапенко пра
ТОР
—
ЗАСЛУЖЕНИМ цює над
ним з душею,
ПРАЦІВНИК
КУЛЬТУРИ старається,
щоб
кожна
УРСР ВАСИЛЬ
ОСТАПЕН лялька мала яскраво вира
КО, БАЛЕТМЕЙСТЕР— ВА жену зовнішність, із якої
ЛЕНТИН ТЕРЛЕНКС, ФЕХ можна було б судити про
ТУВАННЯ
— ЮРІЙ ЖЕ внутрішній зміст казково
РЕБЦОВ, КОМПОЗИТОР —
го героя. Один раз глянув
ЯКІВ ВАИСБУРГ.
ши на поважного Кота в
З перших хвилин глядач чоботях
і капелюсі, діти
переконується в тому, що зразу ж
відчувають, що
подібної вистави підмостки він_ Добродушний, кмітли
«Колобка» ще
не знали. вий,
безстрашний. (Роль
Цінава вона передусім ре Кота зіграв Євген Ушаков.
жисерським
вирішенням:
Це його дебют. І, снажемо,
В. Джагара
поєднав три вдалий. Малюки протягом
види мистецтва
— театр усієї вистави
вболівають
ляльок,
театр та балет. за долю Кота, радіють ус
Тобто на
сцені артисти піхам, щораз переконують
грають як з ляльками, так ся
у
правильності того
і без них. Вони не просто враження, яке склалося у
пересуваються по сцені, а них при першому «знайом
вкладають у кожен рух і стві» з Котом).

цікаео виконано
деко
рацію...
Кілька раз по сцені про
їжджала карета з нороліпсьним гербом. Як нажут:».
іеніальнс те,
що просте.
Шматок
фанери, на ній
намальовано бокову части
ну карети, в нижній час
тині розміщено двоє коліс
із дроту. Актори крутну То
колеса, потім
поволі пе
ресувають нарету. Склада
ється враження, що вона
справді котиться дорогою.
І неначе бачиш зелені лу
ни, безкраї погя, вдихаєш
куряву дороги, відчуваєш
прохолоду лісу...
Кілька слів про музику.
Вона є саме тією канвою,
на якій снується мереживо
спектаклю.
Весела й ба
дьора мелодія
проносить
на легких крилах
події
казни. І от уже бідний син
мірошника стає зятем ко
роля...
Ну, а коли говорити про
виконавську майстерність,
то спід відзначити блиску
чу гру артиста М. Гевина,
його герой
— Людоїд. І
зіграний він на одному подисі, без жодної задирки.
Є деякі
й недоліки. Та
вони незначні.
А тому
можна з певністю сказати,
що для наших лялькарів
стало традицією дарувати
дітям під час канікул но
вий хороший спентанль.

Е. АФАНАСІЄНИО.

БОРОТЬБА
КЛАСИЧНА

Можна
сподіватись

«Маяк»,
«Чайка»,
Весело й цінавс провели ба»,
еесйяиі канікули школярі уманська «Надія», криворі
голованівСеітловодська. Вони взяги зький «Сокіл»,
участь у багатьох спортив сьна «Юність», запорізь
них поєдинках. Найбільш кий «Дніпровець», світлоюних
масовим
був футбольний водські колективи
турнір пам’яті героїв під футболістів «Сокіл» і «Са
турн».
пільної комсомольської ор
Упевнено фінішували на
ганізації «Спартак». У поє
динках з міні-футболу взя турнірі вихованці кірово
ли участь спортсмени ки градського тренера В. Г.
ївського «Факела», кірово Черняховсьного, який тре
градські
команди «Друж- нує «Чайку» (жек N° 5). їм

І вручено
почесний приз
обкому комсомолу.

!. КАРАНТ,
громадський
корес
пондент
«Молодого
комунара».
На знімну: перемож
ці турніру з міні-футболу
— юні спортсмени кірово
градської «Чайки».
Фото В. ХРИСТЕНК£.

У Миколаєві, на рес
публіканському
юнаць
кому турнірі пам’яті Ге
роя Радянського Союзу
А. А. Андрєсва, збірна
Ніровоградщини
після
/ликолаївців
була дру
гою.
В особистому заліку у
своїх вагоеих категоріях
три представники нашої
області здобули «золо
то»: Олег Ступа ■ (Носомиргород), Микола Чор
ний (Нсвоукраїнка), ігор
Шевченко (Кіровоград).
А «срібло»
дісталось
Ігорю ГолоЕичу (Світлсводськ), Валерію Дмитріеву та Анатолію Войнову
(Кіровоград). Треті міс
ця зайняли світлоеодець
Сергій Кравченко та кіревоградець
Еалентин
Редька.
' •
1 ми ще раз
пересвідчилися, що біль
шість членів збірної зро
била неабиякий
крок
уперед на шляху до май
стерності.
М. СУШКО,
старший тренер обласної ради
ДСТ
«Трудові резерви».

Дса дні тривав традиційний мотокрос
На приз імені С. М. Кірова. В гостях у кі
ровоградських спортсменів були кияни,
дніпропетровці, харків’яни, одесити, мо
тоциклісти з Інших міст України та
РРФСР. Командою перемогли наші зем
лі ки. На другому
місці — черкащлни.
На трє.ьому — спортсмени Магнітогор-

ська. А серед команд спортивно-техніч
них клубів місця розподілились так: на
першому — представники жовтоводсько
го СТК «Ювілейний»,
на другому
«збірна СТК
Комланіївського
райкому
Д1СААФ,
на третьому — ростовський
спортклуб «Дон».
.....
Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

«Молодой коммунар» —

А ЦТ

8.00 — «Час». 8.40 -- Гім і
настика. 9.05 — Відгукніть
ся, сурмачі! 9 35 — Докумен
тальний фільм
«Народні
умільці». 9.45 — Фільм «Бі
лий пароплав». По закінчен
ні — Новини. 14.30 .— Нови
ни. 11.50 •— Науково-попу
лярний фільм «Карта небес
них гір». 15.05 —• На приз
клубу «Золота шайба». Фі
нал всесоюзних
змагань.
.15.50 —
До національного
свята Сенегалу — Дня неза
лежності.
Концерт націо
нального ансамблю танцю
Сенегалу. 3 6.35 —
Підмос
ковні зустрічі.
17.05 — В
гостях у казки. Фільм «Три
горішки для Попелюшки».
18.45 — Сьогодні
у еліті,
19.05 — Відверта
розмова.
19.35 — Романси О.
_. Дарго.
мііжського виконує лауреат
міжнародних
конкурсів
В. Панкратов. 19.55 — Те
лефільм
«Саламандра».

Э16050, МСП
м. Кіровоград,
еул. Луначарського, 36.

областного комитета

ЛМСМ Украины.
БК 06411.

Індекс 61107.

Обсяг 6,5 друк. арк.

8.00 — Програма докумегь
тильних фільмів. 8.55 —
«Шахова школа». 9.25 -9.55 —
«Російська мова».
«Ранкова пощіта». 3 9.3 0 тг«Музичний кіоск». 19.40 —
Науково популярний
_____ J фільм
«З’їсстав
Курбе». 20.00 —
«Еечірня казка».
20.15 —

Субота

ТЕЛЕФОНИ: відділ листів І масової
роботи відділ пропаганди — 2-45-36;
відповідальний секретар, відділ учнів:ьноі молоді — 2-46 87; відділ комсо
мольського життя, відділ військово"Ж^ичного виховання та спорту —
/-45-35; Фотолабораторія ♦— 2-56-65;
нічна редакція — 3-03-53.

Вам. № 165,

А ЦТ (IV програма)

21.00 — «Час». 21.35 — Кіііс- Чсмпіонат СРСР з футболуз
папорама. 23.05 — Сьогодні «Динамо» (Тбілісі) — «Дина
у світі. 23.20
— Співають мо» (Мо'сква)
— 2-й тайм.
Ділі Іванова і Бісер Киров 21.00 — П. Чайковськпй. Се
(Болгарія). .
. .
ренада для
струнного ор
кестру. 21.40 — 1. Кальмащ
А УТ
«Сільва».
Вистава.
10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 —
Концерт ху
дожньої самодіяльності Жи
томирської області. 11.35 —
Художній . фільм «Григорій
Сковорода». 13 05 — «Ком
пас туриста». 13.50 —• Для
дітей. «Цирк, цирк, цирк...» А ЦТ
8.00 — «Час». 8.40 — Гім
16.00 — Новини.
16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.40 настика. 9.05 — Грає В. Іп— Програма документальних ко (домра). 9.30 — Будиль
телефільмів. 17.15 — Кон ник. 10.00 — Служу Радян
церт ансамблю «Славутич». ському Союзу! 11.00 — «ЗДО;
18.00—«День за днем». (Кі рев’я». 11.45 — «Ранкова
— Радивсь?
ровоград). 18.15
— Оголо і.оцітз». 12.15
шення. (Кіровоград). 18.20— кі.й Союз очима зарубіжних
Тел ефіл ьм.
(Кіровоград). і сетей. 12.30 — Сільська гОг
18.30 — Музичний фільм. діїна. 13.30 — Музичний
19.00 —
«Актуальна каме кіоск. 14.00 — До 20-річчй
ро». 19.30 -- «Перлини душі польоту 10. О. Гагаріва. До?
телефільм
народної». 20.15 — «Міфи і ку ментальний
дійсність». 20.45
— «На «Космічний віт Сторінки лі
топису». Фільм 1. 15.00 -і-.
добраніч.
діти!»
21.00
«Час». 21.35 — М. Скоруль- Сьогодні — День геолога. В
ськнй. «Лісова пісня». Вис Передачі бере участь мі
ністр геології СРСР Є. Ц.:
тава. В перерві — Новини.
Козловськпй. 15.25 — За иа^
ншмгг листами. Музично
програма. 16.15 -- Клуб ківоподорожсіі.
17.15
—
Мутьтфі.іьми «Лівша». 18.00
—’ Міжнародна
панорама’.
18.45 — Концерт.
18.55 —
А ЦТ
8.00 — «Час». 8.40 — Гім Дж. Кілті. «Любий баламут».
21.00
•-і
настика. 9.05 — Виставка Фільм-вистава.
— Про балет*.
Буратіно. 9.35
— Для вас. «Час». 21.35
По
закінченні.
Новини.
батьки. 10.05
— Розповіді
про художників Т. Нариман А УТ
10.00 — «Актуальна каме
беков.
10.35 —
Рішення
«Сьогодні -4
XXVI з'їзду КІІРС -- в жит ра». 10.35 —
тя. У залізничників Білору День геолога». Виступ міні
геології УРСР II. ф.
сії. 11.05 —
Концерт Дер стра
жавного ансамблю
пісні й Шпака. 10.50 -— Музичний
танцю Удмуртської АРСГ- фІПЬМ. 11.40 ■— «Село і лкі«Італмас». 11.50 — Спів дп». 12.20 — «Мальовничий
дружність.
Тележурнал. сі’іт дитинства».
12.50
12.20 — Співає Р. Ібрагімоя. «Бальні танці». 13.30 — Ху12 50 — Документальний те довшій телефільм «Призча,онукою». 2 серія.
лефільм
«Зліт.
Гагарін». чаєшся
13.20 — 14-й типаж «Спорт 14.45 — «Пошта «Сатирич
15.15
лото». 13.30 — Пісня зали ного об'єктива».
шається з людиною. 14.30 — Документальний телефільм.
Новини. 14.45 — У світі тва 15.30 — «Слава солдатська#
—
Тележурнал
рин. 15.45 — Програма теле 16.30
бачення Угорської Народної «Стаот». 17.15 — Концерт;
18.15
—
Чемпіонат
УРСР з
Республіки: присвячена 36-й
І І’.пиці визволення Угорщи художньої гімнастики. 18.55
ни від Фашистських загарб — Фотоетюд «Весна». 19.00
«Актуальна
камера»1;
ників. ІТоДдрож по Угорщи —
ні». Кіноогляд;
виступ ар 19.30 — Художній фільм
тистів угорського
балету; «Алмазна стежка». 1 серія,
фі.чьм для дітей-»«Канікули 20.40 — «ІІа добраніч, діти!»
на безлюдній вулиці». 18.00 21.00 — «Час». 21.35 -- Ху
«Алмазна
-• Концерт естрадно-симфо дожній . фільм
нічного оркестру
ЦТ і ВР. стежка». 2 серія. По закін
13.30 — Бесіда політичного ченні — Новини.
«глядача ІО. Лстунова. 19.00 А ЦТ (IV програма)
— Чемпіонат СРСР з «футбо
■3.00 — Програма
доку?
лу: «Спартак»
(Москва) — ментальних
телефільмів,1
«Арарат» (Єреван). 2-й тайм. 9.С0 — «АБВГДейка». 9.30 -♦
19 50 — Телефільм «Здрас «Більше хороших товарів»®
туйте всі». 1 і 2 серії. (21.00 10 00 — «в гостях у казки#
— «Час».). 22.45 — Футболь- 1140 — «Очевидне — ней
пий огляд. По закінченні — мовірне».
12.40 — Міжп.р
Новини.
роднпй день театру. 13.40-;?
«Людина
і
закон».
19.30 -4і
А УТ
Ю.оо — «Актуальна начё «Народні мелодії». 19.45
Європи з хокею
та». 10.35 -т- Фільм-концент. Першість
10.55 — КІнопрограма «Віт серед юніорів, збірна ЧСС'Р
чизно моя неозора». 11.45—- збірна Швеції. 2 і 3 періоди.
«Леїнпським
курсом тво В перерві — (20.20) — «Ве7
рення і миру». Прем'єра до чірня казка». 21.00 — К. Хакументального
«Більму з четурян. 2 симфонія. 21.40—•
никлу «На XXVI
з’їзд; Художній телефільм «Габіїч
КГІРС». Випуск її. 11.55 —
•Доброго
вам
здоров’я».
12.25 — «Діалоги». Передача
для батьків. 12.50 — «Иеспо- Редактор В. СТУПАМ.

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

На украинском языке.

Ручний
м'яч.
Розиграш кубка обласної ра
ди ДСТ «Спартак»
се-,
ред чоловічих
команд
середніх
спеціальних
навчальних закладів три
дні проходив у Кірово
граді. Право зустрітися
У фінальноллу матчі здо
були гандобісти вищого
льотного
училища ци
вільної авіації і їхні ко
леги по
навчанню
з
-ЛШУ. Перевага була на
спортсменів
ВЛУЦА.

П’ятниця

війні серця». 13.45 — «Мода 81-го». 14.30. — «Малюк
і Карлсон». Вистава. 15.55 —
Художній телефільм «При
значаєшся онукою». 1 сс.оія.
17.00 — Чемпіонат СРСР з
футболу: «Дніпро»
нами» (Київ). 18.50
і одні — угорське національ
не < пято -- День визволен
ня Угорщини під фашистсь
ких загарбників. Виступ Ге
нерального консула УНР у
Києві Д’єрдл Маклері. 19.00
—
«Актуальна
камера».Телстурнір «Соияч19.30
20.40 — «Па
ні кларнети»,
’>
21.00 —
добраніч, діти!»
«Чає». 21.35 -— Продовження телетурніру?
«Сонячні
кларнети». 22.50
|'п — Чемпіопат УРСР з художньої гімІІо закінченні —
иастйки.
Повний.
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