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Сердечне привітання
ської солідарності між 
нашими народами, пар
тіями і державами, є но- 
вим виявом всебічного

Товариші Л. ї. Бреж
нєв і Н. Чаушеску сер
дечно поздоровили між 
народний радянсько-ру
мунський космічний екі- взаємовигідного радянсь- 
паж орбітального науко- 
во-д ослідного комплексу 
«Салют-6» — «Союз 
Т-4>> — «Союз-4О> — 
космонавтів Ковальонка, 
Савіних, Попова і Гіруна- 
ріу з успішним початком 
роботи.

Ваша спільну праці 
.космосі, 
привітанні 
традиційні 
теплої дружб» і братер-

;а праця в 
гоьорніьса в 

відображає 
відносини

ко-румунського співробіт
ництва, служить інтере
сам справи соціалізму, 
розрядки і миру в усьо
му світі.

Товариші Л. 1. Бреж
нєв і II. Чаушеску поба
жали космонавтам ус
пішного виконання про
грами польоту і благопо
лучного повернення на 
Землю.

(TAPCJ.
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молоді майстри!
ВЧОРА В КІРОВОГРАДІ ВІДКРИВСЯ XII ОБЛАСНИЙ 
КОНКУРС МАЙСТРІВ МАШИННОГО ДОЇННЯ

Старт дано
Вчора е Кіровограді по

чався XII обласний конкурс 
майстрів машинного доїння. 
Його відкрив вступним сло
вом голова оргкомітету, за
ступник начальника облас
ного управління сільського 
господарства Ю. М. Лисенко.

Науковий співробітник 
державної сільськогосподар
ської дослідної станцій Т. Д. 
Пономаренкс нагадала учас
ницям коннурсу основні ви
моги технології машиннсго 
доїння.

З умовами конкурсу доя
рок ознайсмив А. Ф. Остапу- 
ха — головний зоотехнік 
обласного управління Ніль
ського господарства.

Змагання почалися своє
рідним ензаменом на знання 
їх учасницями матеріальної 
частини доїльних апаратів 
різних марок.

/
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На знімку: молоді
учасниці конкурсу — Вален- 
іина АВДЄЄБА (Маловискіз- 
ський райок), Людмила НО
ВИН (Олександрійський ра
йон). Таїсія КОСТЕНКО і Ма
рія НЛЮКіН (Знам’янський 
район).

Фото В. ГРИБА.
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НА ОРБІТАЛЬНОМУ
КОМПЛЕКСІ

15 травня 1981 року 
проведено стикування кос
мічного корабля «Союз- 
40» з орбітальним комп
лексом «Салют-6» — «Со
юз Т-4».

У навколоземному кос
мічному просторі на бор
ту пілотованого 
дослідного комплексу пра
цює міжнародний екіпаж 
у складі трьох радянських 
космонавтів Володимира 
Ковальонка, Віктора Саві
них, Леоніда Попова і 
румунського космонавта 
Думітру Прунаріу.

Наукова програма по
льоту, підготовлена спіль
но вченими Радянського 
Союзу і Соціалістичної 
Республіки Румунії, розра
хована на сім днів і г;е-

редбачає дослідження 
природних ресурсів Землі 

та вивчення навколишньо
го середовища, фізико- 
тєхнічні й технологічні ек
сперименти, медико-біс.'с- 
гічні дослідження.

Самопочуття космокав- 
науково-- тік Ковальонка, Савіних, 

Попова і Прунаріу добре.
Політ міжнародного екі

пажу е складі космонавтів 
Радянського Союзу і Со
ціалістичної Республіки Ру
мунії наочне свідчить про 
розширення науково-тех 
нічного співробітництва 
між соціалістичними краї
нами. Він внесе великий 
вклад у розвиток дружби 
радянського і румунсько
го кзредів.

(TAPCJ.
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ПРЕДСТАВЛЯЄМО
МОЛОДИХ 
УЧАСНИЦЬ

XII ОБЛАСНОГО КОНКУР
СУ МАЙСТРІВ МАШИННОГО 
ДОЇННЯ:

Валентина АВДЕЕВА з кол
госпу імені Свердлова Малс- 
ьиснівсьного району, член 
ВЛКСМ;

Марія КЛЮНІН з колгоспу 
імені Дзержинського Зна- 
м’янського району, член 
ВЛКСМ;

Катерина МЕРИНДА з кол
госпу «Дружба» Новоархан- 
гєльсьного району, член 
ВЛКСМ. (Наймолодша учас
ниця конкурсу. Обслуговує 
75 корів.);

Надія ПЕНЗЕБА з колгос
пу імені Леніна Ноьоархан- 
гельського району, член 
ВЛКСМ. (У тваринництві 
працює одинадцять років.);

Тамара СОКУРЕНКО з кол
госпу «Комінтерн», Бобри- 
нецьного району, молодий 
комуніст;

Ніна ТИМОФЕЕВА з кол
госпу «Шлях Леніна» Онуф- 
рііеського району, молодий 
комуніст. (Минулого року 
надоїла від кожної з 65 ко
рів по 3350 кілограмів мо
лока). ;

Людмила НОВИК — май
стер машинного доїння з 
нолгоспу «Ленінський шлях» 
Олександрійського району;

Павлина ХМІЛЬ з нолгоспу 
імені Фрунзе Ульяновського 
району, член ВЛКСМ.

Майстерність
Уже й рік минув з часу 

того безкомпромісного 
змагання, а я все не пере
стаю згадувати: музика, 
квіти, знайомства, звична, 
здавалося б, робота в над
звичайних умовах (на очах 
глядачів і вимогливого 
жюрі). А потім — радість 
перемоги. Спочатку навіть 
не повірила о успіх, роз
губилася. Та котрась із не
давніх суперниць заспоко
їла:

— Ги справжній май
стер, Раїсо, — сказала 
просто й переконливо.

Майстер машинного до
їння. Коли я вперше пере
ступила поріг ферми, про 
цю професію мала досито 
примарне уявлення. Всі ми 
були просто доярками. 
Тричі на день вручну дої
ли корів, самотужки роз
давали корми худобі, при
бирали стійла.

То був, так би мовити, 
період становлення. По- 
справжньому полюбила 
професію доярки, зрозу
міла соціальну її важли
вість. У професійному від
ношенні теж нагромадила 
певний досвід: еивчила бі
ологічні особливості кож
ної тварини, стала практи
кувати у повсякденній ро
боті індивідуальний підхід

до годівлі і доїння корів. 
Важко переоцінити ту до
помогу, яку подавала мені 
одна з найдосвідченіших 
доярск господарства — 
Віра Анатоліївна Гснчару .;. 
А ще Віктор, чоловік, час
то давав поради (він зоо
технік за фахом,). Із задо
воленням відвідувала гур
ток зоотехнічних знано.

Однією з перших пішла 
я на курси майстрів /ма
шинного доїння, що діяли 
при райсільгосптехніці. Це 
коли збудували в колгоспі 
новий, сучасний молочно
товарний комплекс, усі ви
робничі процеси механізу
вали.

Все нове потребує пере
вірки часом. Доїльні апа
рати всіх типів себе ви
правдали інша справа — 
не кожна доярка зуміла 
перебудувати сеою робо
ту, осягнути технічні мож
ливості «помічників». Тому 
й чулися нерідко тоді на
рікання: мовляв, через ті 
машини /молоко тілоки 
«падає». Тепер цього ке 
почуєш, бо технічна підго
товленість доярок досягла 
необхідного рівня. І все ж 
р:Еень рівнем, а для того, 
щоб мати високі, сталі ре
зультати у праці, потрібні 
вагоміші аргументи: вірту

озність, я б сказала. Якщо 
я досягла її, віртуозності, 
то лише завдяки наполег
ливості, постійному само
вдосконаленню.

Після перемоги в Хі об
ласному конкурсі майстрів 
машинного доїння, в моїй 
долі мало що змінилося. 
Хіба що почуваю підви
щену відповідальність за 
результати праці. Та ще 
початкуючі доярки, як Та
мара Залізнюк, часто про
сять допомогти, порадити. 
Допомагаю, раджу і... са
ма вчуся. У таких визна
них майстрів, .як Марія 
Кузьмівна Гїараниця, Ніна 
Іаанівна Куроп’ятник. Са
ме в цьому вбачаю важ
ливий резерв невпинного 
руху вперед.

І ось знову стартує чер
говий конкурс доярок. Що 
можу побажати його учас
ницям? Хай переможе 
найсильніша і... хай не бу
де переможених! А після 
конкурсу — не зупиняй
теся на досягнутому!

Р. МІЛЬЧЕНКО, 
чемпіон XI обласного 
конкурсу майстрів ма
шинного доїння, дояр
ка колгоспу ілаєні Кар
па Маркса Кіровоград
ського району.

Старшокласники клубу 
інтернаціональної дружби 
«Глобус», створеного в 
Голованівській середній 
школі № 2, зібралися в
музейній кімнаті. Оформ
ляли альбом з матеріала
ми болгарських друзів, 
відповідали на листи уч
ням Ханойського мета
лургійного технікулду. В 
цей час радіо передало 
повідомлення про стику
вання корабля «Союзу-40» 
з орбітальним комплек
сом «Салют-6» — «Со
юз Т-4». Світлана Погоре
лова запропонувала:

— Давайте напишемо 
космонавтам листівки і 
попросимо їхньої згоди 
стати почесними членами 
нашого КІДу.

Спершу писали Леоніду 
Попову, нашому зеллляко-

ві. Потім — Думітру Пру
наріу, Володимиру Коеє- 
льонку, Віктору Савіних.

Трохи завагались, коли 
підписували конверти, в 
яких були листи в’єтнам
ському космонавтові Фам 
Туапу та угорцю Варте- 
лану Фаркашу. Куди їх ад
ресувати? І тут же вирі
шили: в Зоряне містечко 
— як і всім іншим зоря
ним побратимам, з котри
ми ніс і несе космічну 
вахту Леонід Попов.

Кідівці чекають повер
нення на Землю інтерна
ціональної бригади кос
монавтів. «Глобус» сте
жить за їхньої роботою 
на орбіті.

А. СЕМЕНДЯЄВА, 
громадський кореспон
дент «Мслсдогс кому
нара».

Рапортує піонері»
Юні ленінці України, бе

ручи антивну участь у Все
союзній операції «Мільйон 
— Батьківщини», зібрали 
за роки десятої п’ятирічки 
понад 200 тисяч тонн па
перової сировини, з якої 
можна виготовити п’ять 
мільярдів учнівських зо
шитів.

Оголосивши минуле п’я
тиріччя п’ятирічною удар
них піонерських справ, ді
ти посадили більш як 70 
мільйонів дерев і кущів, 
заготовили почад 500 ти
сяч тонн кормів, 4.5 тисячі 
тонн лікарсько-технічної 
сировини, На їх рахунку 
сотні раціоналізаторських 
пропозицій. Близьке півто
ри тисячі учнів нагородже
но медалями «Юнии учас
ник ЕДНГ СРСР». Гармо
нійному розвиткові школя
рів сприяє й їх активна

участь у масових спортив
них змаганнях на призи 
«Шкіряний м’яч», «.Золота 
шайба» «Старти надій». 
Понад півтора мільйона 
хлопчиків і дівчаток успіш
но виконали нормативи 
комплексу ГПО.

Багато цікавого розкаже 
на зльоті голова ради 
дружини імені Василя 
Шишковського Калусьної 
середньої школи № 6 на 
Івано-Франкієщині Лілп 
Гоцанюк. Піонерська дру 
жина школи гаряче підтри
мала ініціативу «XXVI з’їз
дові КПРС — 26 ударних 
тижнів», з якою виступили 
комсомольці. Діти зібрали 
52 тонни металолому і 10 
тонн макулатури. Трудові 
загони шестикласників 
стали переможцями рес
публіканської операції 
«Зелені жнива».

(РАТАУ).



І 
.! і 2—3 cmop
•J

І

і

І 
і
і

ХАГРАЙЇ £ 
СУРМИ!
VI ОБЛАСНИЙ 
конкурс ДУХОВИК 
ОРКЕСТРІВ 

час особпизо суворим 
до нових напрямив і зі
янь у музиці: одні при
ймає, збагачує змістом, 
Інші — безжалісно від
кидає. Поклоніння і 
«моди» зазнали багато 
інструментів. Сурма не
хитра й проста, незм-.н 
но супроводить у жит
ті вже не одне поколін
ня, нічим- не виділяю
чись, НЄ 
на слану.

Багато у 
них свят ..
музики, огляди ансамб
лів, диск-клубіз. Та най- 
дтзінкішз серед ник — 
марш-парад духозік 
оркестрів, що став уже 
традиційним з Олек
сандрії.

Звуки дзвінкої міді 
оркестрів заповнили 
місто, сповіщаючи, що. 
шостий обласний огляд 
колективів духової му
зики «Сурми п’ятирі
чок» почався. Площею 
Леніна крокують юні 
барабанщики,, предстаи- 
Шікн громадськості, по
чесні гості, і — оркест
ри, оркестри... До під
ніжжя пам’ятника В. І. 
Леніну ляіаюті. квігн. 
Як символ нашої без
межної відданості ного 
генію, як символ без
смертя великих ідей...

Святково прикрашені 
колонії прямують па 
міський стадіон «Шах
тар». Попереду — ми
нулорічні переможці 
п'ятого обласного кон
курсу духових Оркест
рів -- музиканти зведе
них оркестрів Зпам’ин- 
ського, Долинського, 
Кіровоградського райо
нів. Заповнений стадіон 
зустрічає двотисячний 
загін трубачів громом 
оплесків. Починається 
марш-парад оркестрів-...

Учасників обласного 
свята духової ' музики 
тепло вітає другий с?г •

прзтендуючи

нас мистець-
— конкурси

головні напрями роботи КОМСОМОЛЬСЬКИЙ o.ö-

з’їзду КПРС, положень і настанов, аисунутих

мольськмм активом, иа яких ідеться про го-

галізацій області по виконанню рішень XXVU

9 9 Hf
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Наше святораїни.з
снято.

230-річчям
з

регар Олександрійсько; 
го міськкому партії 
С. А. Балаянц. Голова 
оргкомітету обласного 
конкурсу ДуХОІИІХ ор- 
кестрів «Сурми н ятирі- 
•чок» є. М.’ Чабаненко 
оголошує свято відкри
тим. Здііімаеться ввись 
прапор з емблемою 
свята. Не втухає му
зика. Мелодія змінює 
мелодію. Про Батьків
щину, про партію, про 
радість і щастя радян
ського народу.

Особливе, незвичайне 
нинішнє свято. Воло 
збіглося 
заснування 
історичною 
ПОЛЬОТОМ У 
того земляка Л. 1.
нова. Про це говорили 
промовці, гості, про цр 
співали учасники.

І ось уже конкурс 
духових оркестрів ви
ливається у свяго вша
новуваная героя космо
су. Піонери встановлю- 

. іоть на стадіоні портрет 
космонавта, запрошу
ють до мікрофона ма
тір зоряного сина — 
Тетяну Овсіївну...

Найкращі свої номе
ри присвячували слав
ному землякові співаки 
і танцюристи, спортсме
ни і самодіяльні митці... 
Гриміли оркестри — 

переможно, всевладно.
Переможцями об

ласного конкурсу духо
вих оркестрів «Сурми 
п'ятирічок» стали: зве
дений оркестр міст 
Олександрії (керівник 
В. М. Шевченко) і Но- 
г.оукраїшш (П. Г. Гри
ценко), районів Кірово
градського (В. К Бу
ра га) і 
(А. М.
кий).

міста, 
подією 
космос иа-

По-

Долинського
ДобрОВОЛЬСі,-

В. КРУПНИК.
м. Олександрія

В області триз-Э'К>т» зустрічі члзліз аюро 

районних і міських комітетів партії з комсо-

тэзаришем Л. 0. Брежнєвим у Звітній доповіді 
ЦІГкпРсГрішеиі» ХХУ3 з’їзду Компартії .Ух

Успішне виконання зав
дань, висунутих партією пе
ред комсомолом, наголо
шувалося на зустрічі членіз 
бюро Ульяновського райко
му Компартії України з 
комсомольським активом 
району, — а кінцевому під
сумку залежить від органі
заційно-політичного зміц
нення всіх його рядів, під
вищення бойовитості кож
ної первинної організації, 
зід політичної зрілості, про- 

майстерності, 
тзорчого став- 
спрази комсо- 
працівникіз та

фесійної 
культури і 
лення до 
мольських 
активу.

Тому, говорили учасники 
зустрічі — перший секретар 
райкому ЛКСМ України Лі
дія Солтик, заступник голо
ви колгоспу імені Ульяноза 
по роботі з молоддю Мико
ла Хименко, секретар ком
сомольської організації 
міжрайбази Наталя Моспан, 
секретар комітету комсомо
лу райсільгосптехніки За
силь Винярський та інші, — 
ми зобов’язані й надалі вдо
сконалювати добір, розста
новку і виховання комсо
мольських кадрів, добитися, 
аби на вирішальних ділян
ках були комсомольські ак
тивісти, що мають спразді 
величезні здібності талант 
внутріспілкової роботи.

На зустрічі виступив пер
ший секретар райкому Ком
партії України Л О. Дейне
ка.

* * |:

У;

Нині справджується 
редбачення К. Маркса 
ге, що в комуністичному 
суспільстві мірилом багатст
ва буде вільний час, тобто 
час, коли члени суспільства 
набувають знань, оволодіва
ють наукою, культурою, 
мистецтвом, творчо освою
ючи їх.

вільний час справді буде 
суспільним бзгатство/й, го
ворилося на зустрічі членіз 
бюро Кірсзського райкому 
Компартії України (м. Кіро
воград) з комсомольським 
активом району, коли він ви
користовуватиметься в інте
ресах всебічного розвитку 
юнаків і дівчат. Тому бо
ротьба за розумне викорис
тання КОЖНОЇ ХЗИЛИНИ ВІЛЬ
НОГО часу — частина спіль
ної боротьби за культуру 
нашої молоді, за наближен
ня її ідейного і морального 
обличчя до справді кому
ністичних зразків.

Вільний час, підкреслюва
ли учасники зустрічі — пер
ший секретар райкому 
ЛКСМ України Олексій Ро- 

комітету 
трактор- 
Валентин 
комітету 
«Кірозо-

ле
про

мзнов, секретар 
комсомолу заводу 
них гідроагрегатів 
Дудник, секретар 
комсомолу тресту 
градважбуд» Катарина Ля
шенко, старша піонервожд- 
га середньої школи № 1? 
Олена Сливіна, секретар ко
мітету комсомолу АТП 
10021 Михайло Дрибін та ін
ші, — став необхідним 
«простором» для розвитку 
людини. І суспільство, зви
чайно ж, зацікавлене з його 
розумному, 
культурному 
У зв язку з

правильному, 
використанні, 

цим виникає

Сьогодні—день народження іВ-С'5'с5,ЮЗа':ОІ

_ х-г-т-і дКТИВі-іО ЗКЛЮЧИЇ 
піонери Нашої автоколона., і

юзні операції ділення ПРО
оАТЬіЯВЩИНІ». ОСЬ ^£тр.-8СЬКОГО РАЙОНІ
НОЗОМИРГОРОДС.аїКОГ'С» и ■*

БРУХТ-
проблема дозвілля молоді. 
Пряме відношення ДО ЖИТ
ІЯ молодих трудівників за
водів, фабрик, будівельних 
майданчикіз має організа
ція їхнього побуту, навчан
ня, дозвілля за межами 
прохідної. Промозці висло
вили у зв’язку з цим ряд 
конкретних пропозицій.

На зустрічі виступив пео- 
ший секретар райкому Ком
партії України О. К. Тупчі- 
єнко.

На зустрічі були присутні 
заступник завідуючого від
ділом організаційно-партій
ної роботи обкому Компар
тії України &. С. Ясиновсь- 
кий, завідуючий відділом 
організаційно-партійної ро
боти Кіровоградського
міськкому партії В. І. Спа
дів, другий секретар обко
му ЛКСМ України Анатолій 
Перезозник.

* * *
Нині, коли ХХУІ з’їзд 

КПРС накреслив більші, 
складніші завдання, питан
ня дисципліни, відповідаль
ність кожної комсомольсь
кої організації, кожного' 
комсомольця набузають 
особливого значення, — го
ворилося на зустрічі членіз 
бюро Новоукраїнського 
райкому Компартії України 
з комсомольським активо.м 
району. Комсомолу, як ніко
ли, потрібна організова
ність. Треба виявляти рішу
чість і непримиренність до 
комсомольців, котрі пору
шують Статут 8ЛКСМ, ком
сомольську дисципліну.

Авторитет І боЙОЗИТІСТо 
комсомольської організації 
перебувають у прямій за
лежності від того, наскіль
ки актизно ми, комсомоль
ські працівники та актизісти. 
наскільки кожен комсомо
лець беремо участь у її ро
боті, — підкреслювали ю 
зустрічі промовці — пер-1 
ший секретар 
ЛКСМ України
Козлсвський, секретар ко
мітету комсомолу Нозоук- 
раїнського цукрового заво
ду Олександр Косанко, сек
ретар комітету комсомолу 
міжколгоспбуду Олександр 
Антсненко, заступник голо
ви колгоспу «Дружба» по 
роботі з молоддю Микола 
Бандюк та інші. Вдоскона
ленню стилю і методів ком
сомольської роботи сприя
тиме взаємодія комітетів 
комсомолу з організаціями, 
які мають пряме відношен
ня до виховання різних ка- 
ТЄГ?рій молоді. Комсомоль
ській роботі, як і будь-якій 
іншій громадській, протипо
казані такі негативні явища, 
Яи байдужість тяганина, 
Формалізм, бюрократизм, і 
оцінюватись ця робота по
винна не за кількістю по
станов, доповідей, довідок, 
'нформзцій, заходів, а за їх 
Зрілою політичною слрямо- 
заністю, практичними ре
зультатами.

На зустрічі виступив пер
ший секретар райкому Ком
партії України В. Я. Круцен- 
ко.

На зустрічі була присутня 
завідуюча фінансозо-госпо- 
Д?Рс,Ьким віАД'лом обкому 
їіКСМ України Галина Тка- 
ченко.

спеціальний 
ПРИСВЯЧУЮТЬ

СЬОГОДНІ СВІЙ
РГИС «ВІТРИЛА»
ДНЮ НАРОДЖЕННЯ ВСЕСОЮЗНОЇ 
ПІОНЕРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІМЕНІ 
В. І. ЛЕНІНА.

Чуєте: дтвенить-розсипаєгься барабан
ний дріб, урочисто Й піднесено Сурм.ІЯГа 
піонерські сурми. Вулицями вашого міста 
чи села впевнено крокують, карбуючи 
крок, хлопчики і дівчатка в полум'я-ю- 
червоних галстуках. У них сьогодні іме
нини. Рівно 59 років тому II Всеросійсь
ка конференція РКСМ спеціально роз
глянула питання «Про дитячий рух». 
Цей день — 19 травня 1922 року — став 
днем народження дитячої добровільної 
самодіяльної організації юних піонерів 
нашої країни.

Сьогодні свято особливе, 
ного з нас. Адже з піонеріз

'«вирости». Ними лишаються на есе жит
тя.

Пригадайте, якими зи були кілька ро- 
кіі' тому. І, мабуть, у пам’яті кожного 
відразу спливуть трепетний момент при
йому в піонери, збори дружини, походи 
по місцях бойової слави і те, як ви 
«впливали» на двієчника та забіяку 
Ваккка Пирогова, і як потім удалося йо- 
і о перевиховати...

А чим живуть юні ленінці сьогодні'-’ 
Які проблеми їх хвилюють? Яких успіл’в 
досяглії вони в навчанні, суспільно- ко
рисній праці? Про це й розповідає спец
випуск «Вітрил».

Свято КО ЇХ
НЄ можи:»

Молодці, п’ятикласні
Учні Лікарської зо-сьелгяр 

школи Но8о>лизгозодсь'-'^ґа району 
ОГОЛОСИЛИ Д’ОМІСйЧН‘Я-< ЗЮИСТО”’-
н;о метвиоло/^*1 -

Трудовий десант, його органі
зували й провали піонера, ’ Ув. 
справжнім зразком наполегливої 
праці школярів Замість 4 тонн ме
талолому зони зібрали

ше — 8 тонн. Ос 
загін імені Пазі» 
жен учень тут зі€ 
грамів цінної сир 
грамів макулатур 

Молодці, ПЯТИ.

зчиїєль Ліках 
річкм.

мільйон —

райкому 
Олексій

їх троє — делегатів найви
щого піонерського форуму, пні 
представлятимуть 
червоногалетучну 
градщини на VIII 
зльогі піонеріз. 
шестикласниця 
мої середньої 
ВОИНИЛОВИЧ, учениця шостого 
класу першої Новоукраїнсокої 
восьмирічки Світлана ТИЩЕН
КО та учень 7-го «А» нласу се
редньої школи № 19 м. Кірово
града Сашко МИРОНОВИЧ.

Кореспонденти «Зітрил» зуст
рілися з ними напередодні від’
їзду до Москви, і от яка вийшла 
розмова.

Кор.: — Віто, коли ти взнала, 
що поїдеш на зліт?
В. Вэйниловчч: — Наприкінці 
квітня в Кіровограді відбулися 
збори піонерського актизу. Од
ним із питань, що розглядз- 
лись, було — вибори делегаїіз 
зльоту. І тут називають моє прі
звище. Приємно, несподівано, 
почесно. Коли поверталася до
дому, задумалась: чи все я
зробила, щоб не підвести то
варишів, щоб не втратити їх
нього довір'я? Критично поди
вилася сам.а на себе. Вчусь я 
на «відмінно» ще з першого 
класу, а от іншим допомогти 
не зазжди виходить Чому? З 
дівчатками легше знаходжу 
спільну мову. Світлані Коліс
ник та Анжелі Лазаренко по
стійно допомагаю з математи
ки. Ніколи не виникали між на
ми суперечки. А от хлопцям 
ніяк не дозеду, що навчання 
для піонера, та й взагалі для 
школяра, — найголовніше.

Кор.: — Що, по-твоєму, вхо
дить у поняття «активний піо
нер»]

8 Войнияович: — Якщо хлоп
чик чи дівчинка добре вчиться, 
допомагає іншим, добросовіс
но виконує всі доручення, без 
нього не обходиться жоден 
збір загону, жоден трудовий 
десант і похід, — такий учено 
і є активним. Хоча іноді трапля
ється у нас і таке: піонерна — 
відмінниця, але її ніколи не 
побачиш на збиранні метало
лому чи макулатури, на зборах

70-тисячну 
юнь Кірово- 

Всесоюзному 
Знайомтеся: 

Опександрівсь- 
шноли ffc 3 Sira

Скільки кілограмів
Нещодавно бюр^ віетрівськ<н о 

райкому комсомолу і районним ВІД
ДІЛ народної ОСВІТ!! підбили підсум
ки двомісячника поібираияю маку
латури і Визначили п

Першість здобули Н 
ської середньої школи 
рали JSt.H) кілограмі» 
що у два з п-Я*іь.июн> і 
ніж намічалося.

...Двері приміщень, 
макулатуру, майже <с 
Хлопчики і дівчатка все 
підноси.й] старі підру пінки, журна
ли, зошити, газети тот >. ІЗсі працю
вали дружно. І все. ж найбільш ак
тивними були піонери 4 -го «Б» кла
су. Воші зібрали 7(Ю кі ю: ралчк си- 
розшш. Добре потру 1.11 1: ІСЯ й піоне
ри 4-го «А» і 4-го «В > класів. При
клад діловитості, вм і її» і я берегти

загону вона завжди мозчигь, 
не відзідує ніяких гуртків. Важ
но наз-заги такого піонера ак
тивним, навіть якщо е його та
белі успішності >— суцільні п'я
тірки. Адже слово ".піонер» оз
начає «перший». Перший в 
усьому і завжди.

Кор.: — Світлано, ти вже 
третій рік підряд очолюєш піо
нерську дружину СВОЄЇ иІЯВя, 
тож у курсі всіх справ І подій. 
Про що розкажеш своїм но
вим друзям на зльоті!

С. Тищенко: — І про ге, що 
більшість піонеріз дружини на
вчається на «добре» та «зідмін-

рє МШКЦ18.
учні Петрів-
■ ---  зони зіб-

макулагури, 
більше,

Х'ЗіИПИ
кожну робочу ;-.і; 
на Корж, Вали 
Сіл до [юнко і Зі 7 я 

Успішно пройи 
піонерів і школи 
СЬКОЇ ДеСЯТИрІЧК! 
над 2 тисячі кіло 
Постаралася й у 
гинівської. Мали 
кої Л*" 2 восьми;

Бюро райкому 
сно відзначили 
«За усціхтс в соц 
— Батьківщині», 
них — учні Пет 
інколи Сергій Б] 
тіна, Володя Де| 
і Сашко Козачеі

громадський 
«вітрил».

та більше «ізмайомитмея зі сго- 
пмідек» нашої країни — Моск- 
coks. Дума&о, це завдання я ая- 
ио.чаю, ірозказати буде про що.

Кор.: — «Він усюди встигає», 
так коротко і ясно сказала 

про теэе, Залеро, голова ради 
загону Віта Щеяаліна. Вихо
дить, для тебе не пооблем
масу]

3; — Ще і як іс-
JV‘~; Якби знайти зайву годину, 

Я ще скільки зробив би! 
ьи те вивчав би російську 

и Історію, бо З ЦИХ Пред- 
У мене четвірки, більше 5 

спортом, адже я з

■:лл о з у 
м э і з а

і
1

)

5
£

з
f

<
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ПІОНЕР—ЗНАЧІ
но», і про та, що ррзаофланго- 
вий загін імені Юрія . Гагаріна 
— зразковий і в навчанні (тут 
аж шість відмінників), і в гро
мадській роботі (більше деся
ти тонн металоло'м^'зібрали за- 
гонівці до ХХ'УІ з гаду КПРС). 
А ще розповім, що маршрут 
«Піонербуд» і «Тимуріаець» —; 
найулюбленіші для хлопчик^ 
дівчаток. Часто ми буваЄ'М^ * 
місцевому колгоспі «Дружба», 
допомагаємо тваринникам, а 
влітку працюємо на збиранні 
врожаю. Учениці четвертого 
«А» класу Іра Куйбіда, Інна За- 
ревнюк і шестикласниця На
талка Цьома постій^«? "віДЗІДУ* 
ють сім дуже старих людей, де 
потрібна їхня поміч.'

Кор.: — Зліт — це маса но* 
еих незабутніх вражань, нескін
ченні зустрічі, знайомства, зіЯ* 
криття. . Що тебе цікавитиме 
на ньому в першу чергу! (

С. Тищенко: — Перед від • 
їздом до Москви мої Друзі зо
бов’язали мене побільше і кон
кретно взнати, як живуть і вча
ться піонери інших областей, 
республік нашої Батьківін^.' 
Подружити і зав’язати з н*»*< 
листування. І, звичайно, яко'*0’
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ЩНЕРу ЗАМІТЬ СПРАВИ УДАРНІ ВЕРШИН
ПО -------------

(КОНКРЕТНА СПРАВА

У квітні проходив Все
союзний тиждень жовте
нят, присвячений дню на
родження В. і. Леніна. Чле
ни ради друзів жовтенят 
обласного Палацу піонерів 
і школярів улаштували 
рейд, щоб перевірити, як 
працюють загонові вожаті, 
які зв’язки підтримують 
піонери і старшокласники 
із жовтенятами своєї шно- 

5 ось що вони побачи-

зятої
ЦІЛЛЬНИЧ 
СВЯЧУЮГЬ 
:есоюзи<и 
цн імені

Б РУ XT—МЛРТЕН AM

Тв ПІОНЕРСЬКА П’ЯТИРНКА

Нашої ОБЛАСЯ активно включилися у всесо ^т І̂2?!Є₽Ли'!> «ПІОНЕРСЬКА АВТОКОЛОНА» І «МІЛЬЙОН _ 
н эгь ПЕРШІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ДІЇ ШКОЛЯРІВ

й ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОНІВ

ПОШТОВА СКРИНЬКА

ОТРИМАЛН «ВІТРМ- 
ОСТАННЬОГО СВОГО

ТЕЛЕГРАМА В НОМЕР

ься барабан
ено сурмлять 
вашого міста 
і>, карбуючи 
в полум’ячо- 
сьогодні іме- 
1 Всеросійсь- 
ціальмо роз- 
ітячтій рух», 
року — став 
добровільної 
них піонері«

Молодці, п’ятикласники!
ще — 8 тонн. Особливо постарався 
загін імені Пазлика Морозова. Ко
жен учень тут зібрав по 150 кіло
грамів цінної сировини і по 5 кіло
грамів макулатури.

Молодці, п ’ ятикласники!
Ф. МАЇЮХА, 

вчитель Лікарізської восьми
річки.

МІЛЬЙОН — ВАТ ЬШВЩИНІ

7ч:-ц іЛікар,8ської зосьмирічнзї 
школи Нов©мм?>т ^го району
°голосилч дєвомісяч-ж« ЛО збирзн- 
НЮ метаяолрІІІ^- ■ 4

Трудовий десант, що йего брїючі- 
зували -й провели піонери, був 
справжнім зразком наполегливої 
пращ школярів Замість 4 тонн ме
талолому зони Зібрапи адвоє біль-

зосьмярічної

Скільки кілограмів

Свято кв *»к~
1 не МОЖІКІ
і на все жиг-

лл кілька ре
нті кожного 
момент при- 

ЖНН«, походи 
і те, як км 

та забіяку 
я удалося ho-

(ЦІ СЬОГОДНІ'4
Яких успіх1» 

гуспільно- ко- 
шовідає спец-

У»о. ХВИЛИНІ?-
кожну робочу хіи-.ишу показали Ія- 
на Корж, Валя Чвалко, Серьожа 
Сидоренко і Віти Васюта.

Успішно пройшов двомісячник у 
піонерів і школярів Повостародуб- 
ськоі десятирічки Вони зібрали по
над 2 гноячі кілограмів макулатури. 
Постаралися й учні Червоіюкостяи- 
гипівської, Малішівської, ГІетрівсь- 
коі № 2 восьмирічок

Бюро райкому комсомолу та рай
вно відзначили 14 учнів значками 
«За успіхи' в соцз лагапні «Мільйон 
— Батьківщині». Серед нагородже
них — учні Петріаської середньої 
школи Сергій Бурднкін, Дна Лопа- 
тіяа, Володя Деркач, Таня Литовка

Нещодавно бюро Нетрівськоїо 
райкому комсомолу і районний від
діл народної освіти цідити підсум
ки двомісячника по збиранню маку
латури і визначили переможців-

Першість здобули . учні Острів
ської середньої шко їй — зони зіб
рали 3800 кілограмів .макулатури, 
що у два-з іцзввшшою більше, 
ніж намічалося.

...Двері приміщень куди зїшенди 
макулатуру, майже ие зачинялися. 
Хлопчики і дівчатка все відносили і 
ПІДНОСІ!, щ старі пі дпуііішкн, журна
ли, зошити, газети тощо. Всі працю
вали дружно. І все ж найбільш ак
тивними були и і оиср я; 4-го «Б» атла
су. Вони зібрали 700 кілограмів си- і Сашко Козаченко, 
роении. Добре потру лития й піоне
ри 4-го «/X.» і 4-го «^класів. При
клад діловитості, аміїшя берегти

І. ЛЕВЧЕНКО,
громадський кореспондент 
«Вітрилі». *

ЛИСТІВ 
ЛА» ПІСЛЯ 
ВИПУСКУ.

1 серед повідомлень, розпозідей, про
хань, пропозицій, що їх прислали стар
шокласники, чимало листів від піонерів і 
про піонерів. Приміром, учень Червоио- 
кам’янської спецшколи-інтернагу, що з 
Олександрійському районі, Геннадій Фіц- 
нер розповідає, як він і його товариші по 
навчанню поповнювали й оновлювали 
ленінську кімнату, як урочисто пройшло 
з школі святкування 111-ї річниці з дня 
народження В. І. Леніна.

Цікаві повідомлення про своє насиче
не піонерське життя одержали ми від 
членів новоарха нільського районного 
піонерського штабу «Сурмач» та юних 
ленінців дружини імені Юрія Гагарша 
м. Ульяновки.

Юнкор з м. Кіровограда Ірина Черя- 
чукіна пише про вечір інтернаціональної 
дружби, присвячений Міжнародному 
дню солідарності молоді.

«Ось уже більше року піонери Ново- 
миргородського району працюють на чер
говому етапі Всесоюзної туристсько- 
краєзнавчої експедиції піонерів і школя- 
ріт. «Моя Батьківщина — СРСР». Багато 
цікавого взнали члени експедиційних за
гонів «У боях відстояли Вітчизну свою» 
і «До таємниць природи» Новомиргород- 
ської восьмирічної школи № 2». Про ро
боту цих загонів нам розповіла працівни
ця Ново.'лиргородського Будинку піоне
рів Л. Чермак.

Усім авторам листів — велике спасибі!

78’Тиглчнмй піонерський 
градщини щиро вітаємо з 
ження.

Живіть, творіть, учіться,

загін Kiposo- 
днем народ-

як заповідав 
Ленін, як учить Комуністична партія.

Віримо у зашу заззятістіь, енергій», іні
ціативу.

Комсомольці Новоукраїнської 
середньої школи № 6.

Неспокійні серця

!ЗИ- 
ПКІ 
!НУ 
то
му 
ся: 
сь- 
іга 
ого 
неї 
ЇН- 
се- 
ио-

па,

нці

загону вона завжди мозчить, 
не зідаідує ніяких гурткіз. Важ
ко назвати такого піонера ак
тивним, навіть якщо в його та
белі успішності '— суцільні п я- 
тірки. Адже слоар ^с.тіонер» оз
начає ^перший». Перший в 
усьому і завжди.

Кор.: — Світлано, ти вж« 
третій рік підряд очолюєш ріо- 
нерську дружину своєї 
тож у курсі всіх справ і йод.-'- 
Про що розкажеш своїм но 
зим друзям на зльоті!

С. Тищенко:
більшість
ачасться на

І Про те. ЩО
Піонерів дружини нз- 

«добре» та «зідмім-

•а більше ознайомитися зі сто- 
лмцаю нашої країни — Моск- 
аою. Думаю, це завдання а ви
конаю, розказати буде лро що.

Кор.: — «Він усюди встигає», 
— іак коротко і ясно схазапп 
про тебе, Залеро, голова ради 
ягоиу Зіта Щепеліна. Вихо- 
дить, для тебе не існує проблем 
часу!

В. Лійоноанч. — Ще і як іє
ну-:! Якби знайти зайву годину, 
ТОДІ я ще скільки зробив би! 
тибше вивчав би російську 

мозу й історію, бо з цих пред- 
меиг у мене четвірки. Більше 5 
займа9;я спортом, адже я в

класі зідпозідаю за фізичне ви
ховання, а щоб навчити когось, 
треба самому багато вміти.

Кор.: — У загоні, та й у дру
жині, ти — авторитетна особа. 
Як ти думаєш, за що тебе ло- 
езжають товариші!

3. Миронвзнч: — Я ніколи не 
замислювався над цим, але, ма
буть, за те, що я з усіма дру
жу. був такий випадок, коли 
один хлопчик не прийшов на 
суботник. Наступного дня всі 
почали соромити його. Зін ні
чого не сказав, промовчав, 
ніше я підійшов до 
дружньому спитав:

Піз
нього і по- 

«Може, у

тебе щось трапилося вдома?» 
З’ясувалося, що у нього дуже 
болів зуб...

Кор.: — ? ще одне запитання 
тобі. Які риси характеру ти ці
нуєш у людях!

3. Ммронозмч: — Гіозажзю 
людей простих, щирих, добро
зичливих. Добре було б, якби 
ми частіше дивилися на себе 
збоку, критичніше ОЦІНЮЗЗЯИ 
свої вчинки і задавали собі за
питання: «Що я зробиз для то
варишів?»

Я вже комсомолець, зле 
завжди з теплотою і ра
дістю згадую свої піонер
ські роки. І, пишучи ці 
рядки напередодні свята 
черзоиогалстучиої юні, хо
чу розповісти про своїх 
молодших шкільних това
ришів — хлопчиків і дів
чаток із загону імені Гулі 
Корольової.

Дружні, старанні чет
вертокласники помітно ви
діляються навіть серед 
старших учнів. І це на
самперед тому, що в заго
ні не терплять ледарів, по
рушників дисципліни. Дав 
урочисту обіцянку вчити
ся ка совість — дотримуй 
слова. Така 
позиція юних ленінців. 
ось результат: 
кіз Оля Богдан, Надя Ко
робко, Валерій Труш — 
відмінники иавчания, чима
ло учиться на «добре» 
і «відмінно».

Скрізь,устигають нісше-

принцйиова
’ ’ 1 

із 24-х уц-

ри. І па суботішку попра
шивали иа славу (зібрали 
три тонни металолому, 120 
кілограмів макулатури), і 
на ферму з концертами хо
дять, і книгу цікаву знахо
дять час обговорити, і зма
гаються у спритності на 
спортивному майданчику з 
однокласниками сусідньої 
школі! № 1. А напередодні 
Дня Перемоги вони зібра
ли та оформили в альбом 
23 розповіді учасників Ве
ликої Вітчизняної війни, 
допомогли по господарству 
солдатським удовам.

У чому ж секрет успіху? 
А в тому, що всі учні жи
вуть однією дружною, 
згуртованою сім'єю. Бо ж 
усіх їх єднає спільна мста 
— жити, вчитися і працю
вати, як Ленін.

С. КУЛИНИЧ, 
старшокласник Тиш- 
кізської десятирічки 
N2 2 Доброзелнчкізсь- 
ного району.

Ми завітали в перший 
«5» клас восьмирічної 
школи № 8 м. Кіровогра
да. Уроки вже закінчи
лись, і першокласники, по
вернувшись із прогулянки, 
готували уроки на завтра. 
Тут ми й зустрілися з Оле
ною Бондаренко, учени
цею 7-го класу. З самого 
початку навчального року 
Оленка ні на день не роз
лучається зі своїми під
шефними. Допомогам го
тувати уроки, розучує не
сені ігри та пісні, читає 
книжки. Д-вчинка — пер
ша помічниця класного ке
рівника.

А в середній школі № 5 
добре працюють із жозте- 
нятами Оксана Ьолкунеи- 
ко, Алла Лісовєнко, Лари
са Осикова. Четвертоклас
ниці приходять до учнів 
першого «А» класу. Вели
кий вожатський стаж ро
боти з малюками в Ірини 
Хуторнюк, учениці 7-го 
класу восьмирічної школи 
№ 26. Гри роки підряд во
на — вожата. Старанно 
дівчинка підготувала своїх 
підопічних до вступу а піо
нери. У дні святкування 
111 -ї річниці з дня 
ження В. 1. Леніна 
підшефного класу 
юними ленінцями.

Прикро, але членам рей
дової бригади часто дово
дилось чути такі слова: 
«Так, приходили до нас 
піонери. Обіцяли допома
гати нам, навіть склали 
план... і більше не появи
лися. Навіть не пам’ятає
мо, з якого вони класу». 
Ми помітили, що найчастк 
ше без вожатих лишають
ся учні третіх класів, бо у 
їхніх загонових ватажків 
бажання працювати виста
чає хіба що на рік-півтора.

При обласному ГІапзці 
піонерів і школярів діє 
рада друзів жовтенят, 
мета якої допомагати жов
тенятам, стежити За робо
тою вожатих ;
школярами, 
дуже мало 
справжньому

народ- 
учні її 
. стали

Розмову веян Р. ВАЗРЕНЮК 
і ї. СТОРОЖУЙ.

«Хорошими людьми
ГАЙДАРЯТАвиростуть»

; ПЕРШИН

їхо- 
ліо-

до-
я 

то- 
їк- 

ди- 
ь я 
ОТО 
ІГТИ

з 
V*/ 
ПіС- 
по- 
зти- 
на- 

ця-л 
ння 
ДЛЯ

і „,о га.
вий загін .майї 7 зчанн. (гл 
— зразковим ] 3 . к 8 ГОО-
аж шість в’2^‘1(більше деся- 
мадськти рО ‘ д., оібоали зз- 7, тонн металолР-му кпрс).
ГОНІЗШ до х.' маошрУти
А ще розповім ЩО еиь„ - 
<.ПІонербуД» 7 ^Слопчищз І 
найулюбленіші для хл 
дівчаток. Час і о м < Дружб з‘>, 
місцевому «олгт“^‘инни«зм, » 
допомагаємо Р збиранні
влітку пРацЛ°Є четвертого
врожаю. Інна За-
<гд» класу ,р^ .На"
ревнюк ’ шес' --и.п зіД3'А’7"
талка Цьома пост^у лЮдей, Дв 
ють сім дуже старих л 
потрібна їхня поміч- яо.

Кор.: — Зніт НЬ/ несхін-
еих незабутніх арайоМСТЗа, »’Д" 
чемні зустрічі, - аіка:зитим®

на ньому в пер- / г^ервД ' 
С. Тищенко: — зі

ІЗДОМ ДО «О«0" вГльЇЇі і «°Н’ 
бо, ввали мене 
иретно взнати, - об^^ст3^'
тіся піонери >иш б ківиі^. 
республік "аш’;.я;ати з 
ПОДРУЖИТИ . »•«айно, ЯКО’АО

П.ОП- 
ьсч, 
>аіс- 
без

»ден 
ЭЗИЙ 
•ІЄНІ» 
пля-
3 — 
і не 
дло- ___
эрах листування

Сашко Колоколов, Володи 
Голованов... Діляться сво-1 
їми удачами,- і я від дуаіі | 
поділяю їхню радість; ко-1 
ли просять поради — ген: | 
чим можу допомагаю.

Дивлюся на них і не на- 
радуюся: все у моїх поміч- » 
НИКІБ ВИХОДИТИ ДО Ладу —І 
мені добре слово скажуть, І 
по господарству як дорос-й 
лі розпорядяться. Хороши- І 
ми людьми вони вирос
туть — щирими, чуйними, І 
душевними.

В. НІКОЛАЄВА, і 
пенсіонерка. З

Мзловисківсьшвї район. 8

«Добридень, бабусю! Я« 
здоров’я? В чому вам сьо
годні допомогти?» — з цих 
слів щоразу 
свій візит 
Злннської 
ли № 1.

Важко 
вперше в 
явилися 
хлопчики 
г.омих галстуках. Вони ви
явилися щирими, добро
зичливими, старанними, і я 
швидко подружилася з ни
ми. Найчастіше до мене 
приходять учні 7-го «Б» 
класу Галя Негретова, 
Світлана Кушнерьова,

НІХТОJHE ЗАБУТИЙ, НІЩО НЕ ЗАБУТО З

ІМАРШРУТАМИ БОЙОВИХ ДНІВ] 
пройшли учні середньої 
школи N2 34 м. Кірозсгра- 
да з один із минулих ви
хідних.

Той похід був несхожим 
на інші. Він почався від 
пам’ятного знака, встаноз- 
ланого на честь визволите
лів Кіровограда, і проліг 
позз сквер Десантників і 
пам’ятний монумент на 
Лелеківському розізді, 
через проеддвлені в ооях 
у роки Великої ВІТЧИЗНЯ
НОЇ війни місця. Завмерли 
в почесній варті юні ле
нінці, віддаючи піонерсь
кий салют тим, хто не до
жив до радісного, щасли
вого сьогодення. Кожен 
із піонарів подумки про
мовляв до полеглих тут

з цих 
починають 

до мене піонери 
середньої шко-

пригадати, коли 
моїй господі по- 
оці всюдисущі 

і дівчатка в чер-

воїнів: «Спасибі вам, рід
ні, за сонце, світле небо. 
Ми клянемося рости 
справжньою вашою змі
ною».

А потім у сосновому бо
ру хлопчики і дівчатка за
тіяли цікаву гру «Знайди 
прапор»; Переможцями 
сгали учні 7-го «В» класу, 
де командирами були 
Сашко Гупалюк та Сергій 
Скиба.

Дітй поверталися додо
му, згадуючи асе побаче
не й почуте.

т. ГОНЧАРОВА, 
органі за гор позаклас- 
ної роботи середньої 
школи Н» 34 м. Кіро
вограда.

з молодшими 
Та, на жаль, 
піонерів по- 

/ цікавляться 
цією роботою, недобросо
вісно виконують своє піо
нерське доручення. Так, 
на запрошення міської ра
ди друзів жовтенят узяти 
участь у чергових засідан
нях загонів вожаті шкіл 
№№ 9, 16, 19, 23, 25, 32 не 
з’явилися жодного разу 
протягом усього навчаль
ного року.

Із жовтня минулого ро
ку по травень 1982-го в 
нашій області провадиться 
огляд піонерських дружин 
і рад друзів жовтенят. 
Наш рейд виявив, що піо
нери дуже пасивно вклю
чилися в цей огляд, шкіль
ні ради друзів жовтенят 
працюють не на повну си
лу.

Де ж ви, загонові вожа
ті? На вас так чекають ма
люки. їм потрібні ваші піо
нерський запал, умінні', 
кмітливість.

За дорученням рей
дової бригади матері
ал підготувала юнкор
І ЧЕРЯЧУК1НА.
ВІД «ВІТРИЛ»: Нині в пі

онерських дружинах три
вають звіти і вибори, і ми 
сподіваємося, що на своїх 
зборах піонери продовжать 
сьогоднішню розмову.
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СПОРТ

Селликласники середньої школи 
№ 19 м. Кіровограда спершу трохи 
розгубились: у команді не було лі
дера, Олега Лопатіна, — поїхав на 
республіканські змагання. У стрі
лецькому тирі, в плавальному ба
сейні, в секторі для стрибків він 
міг би зробити «погоду».

Заспокоїв однокласників 
Лопатіна — Олег Лавров:

— Якщо кожен із нас 
команді максимум очок, 
всі постараємось — наш 
ву буде перши/л.

І вони, селликласники дев’ятнад
цятої десятирічки, на всіх спортив
них базах Кіровограда, де проходив 
нинішній обласний фінал «Стартів

Старти «Стартів надій». На кро
совій дистанції, у плавальному ба
сейні, легкоатлетичних секторах, 
стрілецькому тирі старався кожан 
учасник обласного фіналу всесоюз
ної дитячої гри. Не для себе — для 
свого класу.

Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

надій», упевнено перемагали своїх * 
суперників. Олег Лавров краще за 
інших пробіг 60-метрівку, далі В 
стрибнув. А в групі дівчат найсидь- С 
нішою була його однокласниця | 
Олень Тимофеева.

Отже, в групі класів міських шкіл Б 
селликласники десятирічки № 1? — Е 
найсильніші. '

Серед сільських школярів за 
підсумками показників із характе- Е 
ристик на спортивні класи відзив- | 
чилися учні Солгутісської середньої І 
школи Гайворонськго району. Але | 
вони не приїхали на обласний фі
нал. Тому тут пощастило вийти впє- в 
ред вихованцям Суботцівської се- І 
редньої школи Знам’янського рай- | 
йону.

ФУТБОЛ ------------------------------------------- І

товариш

принесе 
якщо ми 

клас зно-

«Суднобудівник»—«Зірка»»2:І
15 травня футболісти кіровоград

ської «Зірки» зустрічалися в Мико
лаєві із «Суднобудівником». У пер
шому таймі господарі поля забили у 
ворота гостей два м’ячі. У другій 
половині гри Сергій Глизенко, ско
риставшись помилкою Еоротаря ми
колаївців (наш півзахисник Юрій 
Шсйбак, виконуючи штрафний удар, 
сильно послав м’яч на ворота

супсрникіп, і голкіпер «Суднобудівни
ка» Вінтор Степанов випустив його 
з рук), змінив результат — 2:1.

Тепер у «Зірки» після одинадцяти 
ігор десять очок (9 забитих і б 
пропущених м'ячів). Цс — тринадця
та сходинка в турнірній таблиці. А 
лідирує «Нива» — у неї дев'ятнад
цять очок.

Б. ТВЕРДОСТУП.

Вівторок

Ж ЦТ
8.00 — «Час». 8.40 — -Гім

настика. 9.05 — Мультфільм 
«Солдатська казка». 9.20 — 
Е. О.ібі. «Все кінчено’?. 
Фільм-вистава. По закінч оч
ні — Новини. 14.30 — Нови
ни. 14.50 — По Сибіру і Да
лекому Сходу. Кінопрсграма.
15.40 — Концерт вокально- 
хореографічного ансамблю 
«Електрон» м. Львова. 16.05
— До Дня народження піо
нерської організації їм. Б. Т. 
Леніна. Док. фільм «Піс.че- 
рія Країни Рад». 16.25 — 
Кантата О. Флярковського 
«Сонячний прибій». 16.50 — 
Док. телефільм «Експери
мент». 17.40 — Відкриття 
VIII Всесоюзного зльоту піо
нерів. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Чемпіонат
СРСР л футболе: «Шахтар»
— «Динамо» (Мінськ). У пе- 
перві — 19.45 — Велогонка 
Миру. 21.00 — «Час». 21 35
— Фі.тьм-концерт «І. С. Кал- 
ловськ! й- зйомки різних ро
ків». 22.20 — Сьогодні у сві
ті. 22.35 — «По залах Дсз- 
жапної Третьяковської гале
реї». Док. телефільм.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — «Кіно і час».
11.25 — «Фотоетюд «.-Весна».
11.30 — ФІльм-концепт.
11.40 — Шкільний екран. 6
клас. Фізика. 13.15 — «Га
лузь: досвід. проблеми». 
16.00 — Новини. 16.10 —
— «СрІбНИЙ ДЗВІНОЧОК».
16.30 — Твій день народжен
ня. піонеріє 17.30 — «Піс
ня скликає друзів». 18.30 — 
«Актуальна камера». 19.00 — 
Чемпіонат СРСР з Футболу: 
« Динамо» (Київ) — «Арарат^. 
У перепві — «День за 
днем». (Кіровоград). 20.45 — 
«На добраніч, діти!» 21.по — 
«Час». 21.35 — Художній те 
лефільм «Дош у чужому .міс
ті». 1 сепія. 22.45 — Чемпіо
нат СРСР з художньої гім
настики. По закінченні — 
Новини.
Ж ЦТ (IV програма)

19.00 — «Служу Радянсь
кому Союзу». 20.00 — .Ве
чірня казка». 20.15 — Бесі
да на міжнародні теми. 21.00
— «Час» 21.35 — Художній 
телефільм « Дуенья».

!ж ЦТ
8.00 — «Час». 8 40 — Гім

настика. 9.05 — Мультфільм 
«Баранкін. будь людиною!»
9.35 — Веселі старти 10.20 
— У світі тварин. По .-;акін 
'•енні — Новини 14 30 — 
Новини. 14.50 — Док те.тс 
Фільм «Халхин-Гол». 15.50 — 
Е. Гріг. Соната для скрипки 
і фортепіано до мінор. 16 15 
— Російська мова. 16.45 — 
Виступ дитячого хореоі ра- 
фічного ансамблю «Рокес 
ник». 17.30 — Адреси моло-

дих. 18.30 — ' Науково-попу
лярний фільм «Ленін, діли і 
час». 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Зустрічі за ва
шим проханням. Відповіді на 
запитання трудящих м. Ну- 
река Таджицької РСР. 19.55
— Фільм «Не тільки у сонця
жовтий колір». 21.00 —
«Час». 21.35 — Що? Де? Ко
ли? Телевікторнна.

А УТ
Ю ОО — «Актуальна каме

ра». 10.35 — «Імпульс». 11.05
— Естрадні мелодії. 11.20 —
«Міфи і дійсність». 12.05 — 
Концерт. 16.00 — Новини.
16.10 — «Срібний дзвіночок».
16.25 — Д ія дітей. «Това
риш». 17.25 — Грає гітарист 
В. Шпаков. 17.30 —«Абіту-
рієнт-81». 18.00 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.15 — 
«Корисні поради». 18.30 — 
Музичний фільм. 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30— 
«Спитай у себе». 20.05 —
Фільм-концерт. 20.40 — «На 
добраніч. діти!» 21.00 —
«Час».'21.35 — Художній те
лефільм «Доіц у чужому міс
ті». 2 серія. По закінченні — 
Новини.
А. ЦТ (IV програма)

19.00 — Чемпіонат СРСР з 
футболу: ЦСКА — «Таврія» 
(Сімферополь). 20.45 — Вело
гонка Миру. 21.00 — «Час».
21.35 — Художній теле
фільм «Африканця». ,

А ЦТ
8.60 — «Час». 8.40 — Гім

настика 9.05 — Концерт дві
чі ЧерЕоноппапсрного ан
самблю пісні й танцю Ра
дянської Армії ім. Александ
рова. 9.50 — Фільм « ІІс тіль
ки V сонця жовтий колір». 
10.55 — М. Глінка Симфоніч
ні фрагменти з опепи «Рус
лан і Людмила».. По закін
ченні — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — Док. телефіль
ми телебачення Грузії. 15.55 
— Фільм-коннерт «Скрипаль 
Д. Блажин». 16.15 — Шахова 
школа. 16.45 — До дня бол
гарської культури. Концерт 
Добруджанського ансамблю 
пісні й танцю. 17.15 — Ле
нінський університет міль
йонів. Повага до особи — 
основа соціалістичних взає
мовідносин. 17.45 — Уоочйс- 
тг збори піонерів м. Москвн 
і делегатів VIII Всесоюзного 
зльоту піонерів. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.05 
Життя науки. 19.35 — Спі
ває А. Литвиненко. 19.45 — 
Телефільм «Шлюб по-імере- 
тинськи» 1 серія. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Обличчя дру
зів. 22.25 — Сьогодні у світі.
22.40 — Велогонка Миру.
ж УТ

16.00 — Новини. 16.10 — 
«Срібний дзвіночок». 16.30 —
— Підсумки телео.іімпіади з 
української літератури. 16.55
— Фотоетюд «Квіти». 17.00 —
Республіканська фізико-ма- 
тематичиа школа. 17.30 — 
Концерт. 18.00 — «День за
дн^м». (Кіровоград). 13.15 —

Телефільм. (Кіровоград).
18.20 — «Населенню про ци
вільну оборону». (Кірово
град). 18.30 — Музичний 
фільм. 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — Вечірні 
розмови. 20.45 — «На добра
ніч, діти!» 21.00 — «Час».
21.35 —'Художній телефільм 
«Еквілібрист». 22.50 — Чем
піонат СРСР з художньої 
гімнастики. По закінченні— 
Новини.

& ЦТ (IV програма)
19.00 — «Сільська годи

на». 20.00 — «Вечірня каз
ка». 20.15 — Чемпіонат 
СРСР з художньої гімнасти
ки. 21.00 — «Час». 21.35 — 
Художній телефільм «Екві
лібрист».

П'ятниця
А ЦТ

8 00 — «Час». 8.40 — Гім 
настпка. 9.05 — Творчість
юиггх 9.35 — Док. телефіль
ми. По закінченні — Нови-, 
пи. 14.30 — Новини. 14.50 — 
Сільські будні. Кінопрогри- 
ма. 15.20 — Грає Уральське 
тріо баяністів. 15.45 — До 
відкриття XIX. з'їзду Ком
партії Фінляндії. «По Фінлян
дії». Кінопрограма. 16.05 — 
Концерт Державної хорової 
капели Грузії. 16.50 — Моск
ва і москвичі. 17.20 — 13 гос
тях у казки. Мультфільм 
«Пригоди Буратіно». 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 — Те
лежурнал «Співдружність».
19.35 — Народні мелодії.
19.50 — Телефільм «Шлюб 
по-імсретннськп». 2 серія. 
21.00 — «Час». 22.00 — «Те
атр і час». Про Всесоюзний 
огляд вистав, присвячених 
XXVI з'їздові КГ1РС. По за
кінченні — Сьогодні у СВІ
ТІ.

А УТ
10 00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — «Живе слово».
11.25 — «Золоте курча».
Лялькова вистава. 12.15 — 
Концерт. 13.00 — Погляд у
майбутнє. 13.50 - «Гарячий 
ггех республіки». И’-ОО .. 
Новини. 16.10 — «Срібний
дзвіночок». 16.2а — підсум
ки телеолімпіади з російсь-

і;ої літератури. 17.05 —
«Комсомольський авто
граф». 17.40 — Музичний
фільм. 18.00 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.15 — 
Оголошення. (Кіровоград).
18.20 — Телефільм. (Кірово
град). 18.30 — «Народні та
ланти». 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — Відкриття 
Всесоюзного фестивалю мис
тецтв «Київська весна-81». 
Трансляція з Палацу куль-

тури «Україна». 20.45 — «Не
добраній. діти!» 21.00 —
«Час». 22.00 — <У світі ціка
вого». Кінопрограма. 23.40 — 
Продойження концерту «-Ки
ївська весна-81».
Д ЦТ (IV програма)

13.00 — «Клуб кіноподоро- 
жсй». 20.00 — «Вечірня каз
ка». 20.15 — Чсмпіоггат
СРСР з художньої гімнасти
ки. 21.00 «Час». 22.00 — 
Художній фільм «Страх ви
соти».

Субота

А ЦТ
8.00 — «Час». 9.05 — Гім- 

нйртика. 9.30 — Концерт 
Державного ансамблю танцю 
Грузії. 11.15 — Для вас, бать
ки. 11.45 — Тслек.чуб «Моск
вичка». 13.15 — 21.-й тираж 
«Спортлото». 13.25 — Рух
без небезпеки. 13.55 — Ве
селка. IV Міжнародний фес
тиваль телепрограм народ
ної творчості. Фінляндія.
14.30 — Новини. 14.45 —
Мультфільм «Анансі». 15.05
— Очевидне — неймовірно. 
16.05 — Закриття VIII Все
союзного зльоту піонерів. 
Концерт «Майстри мистецтв
— Дітям». 17.05 — Бесіда
політичного оглядача Л. Поз- 
иессиського. 17.35 — Фільм- 
концерт з участю народної 
?апгСТИП СРСР °- Бардіної. іь.Оо — Док. телефільм «За 
Піренеями—Іспанія». Автор 
1 ведучий — політичний ог
лядач А. Потапов. 19.00 — 
Чемпіонат СРСР з футболу: 
'Динамо» (Київ) — «Динамо» 
■Ібілгсі). 21.00 - «Час». 
-і.4о — До 60-рітчп встанов- 
У’ння Радянської влади у 

і.}??'31*1 Утворення Комуністі гної партії республіки, 
концерт майстрів мистецтв 

Грузинської РСР. 22.45 — 
Чемпіонат СРСР з художньої 
гімнастики. По закінченні — 
Новини.

А ут
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — кінопрограма 
«Вітчизно моя неозора». 
11.15 — Концерт радянської 
пісні. 11.25 — «Інтерклуб».
12.25 — «Любителям бале
ту». 13.15 — Чемпіонат
СРСР з художньої гімнасти
ки. 14.00 — «Доброго вам
здоров’я». 14.30 — Концерт.
15.20 — Пошта «Сатирично
го об’єктива». 15.30 — Теле- 
турпір «Сонячні кларнети». 
Художня самодіяльність
Полтавської та Ворошилов- 
гвадської областей. 18.00 — 
П. Мирний. «Лпмерівна». 
Вистава. 19.00 — «Актуаль
на камера». 19.30 — Про
довження вистави «Лимері.в- 
на». 20.30 — «Естрадні ме
лодії». 20.45 — «На добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час».
21.45 — Художній фільм 
• Біля озера». 1 серія. По 
закінченні — Повніш.
А ЦТ (IV програма)

8.00 — «Час». 9.05 —
«Шахова школа». 9.35 —
• Наш сад». 15.30 — «Навко
ло сміху». 17.00 — Чемпіо
нат СРСР з футболу: СКА 
(Ростов-на-Дону) — «Спар
так». 2 тайм. 18.00 — Чем
піонат СРСР з футболу: 
ЦСКА — «Кубань» (Красно
дар). 2 тайм. 19.00'— «Люди
на і закон». 19.30—«Музич
ний кіоск». 20.00 — «Вечірня 
казка». 20.15 — «Здоров’я». 
21.00 — «Час». 21.45 — Ху
дожній фільм «Біля озера». 
1 серія.

Неділя
А ЦТ

8.00 — «Час». 8.50 — Гім
настика. 8.15 -- Грає Б. Фе
октистов (балалайка). 0.30 — 
Будильник. 10.00 — Служу
Радянському Союзу! 11.00 •— 
«Здоров’я». 11.45 — «Ранко
ва пошта». 12.20 — Кіножур
нал «Наука і техніка». 12.30
— Сільська година. 13.30 —
Музичний кіоск. 1-4.00 — 
А. ЦагарслІ. «Ханума». 
Фільм-вистава. 16.20 -- Клуб 
кіноподорожей. 17.20 — Чем
піонат Європи з спортивної 
гімнастики. 18.00 — Міжна
родна панорама. 18.45 — Те
лефільм «Державний кор
дон». Фільм перший «Ми 
наш. ми новий...» 1 і 2 серії. 
21.00 — «Час». 21.35 — Фут
больний огляд. 22.05 — Го
дина Великого симфонічно
го оркестру. 23.20 — Певн
ий.
А УТ

10.00 — «Актуальна камо
ра». 10.35 — Концерт. 11.35
— Телефільм. 12.05 — Ви
ступає Державна заслужена 
напела бандуристів УРСР. 
13.10 — «Слава солдатська». 
13.55 — Концерт. 14.10 —
Художній телефільм «Мус- 
тапг-іноходець». 15.20 —
С. Прокоф’єв. Ораторія

«Іван Грозний». 16.30 —
«Грані пізнання». 17.20 —
Концерт духової музики.
18.05 — До Дня болгарської 
освіти і культури, слов’ян-,
ської письменності і друку.- 
18.15 — Концертний зал 
«Дружба». 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 — «Не
спокійні серця». 20.25 — До
кументальний телефільм? 
20.45 — «На добраніч, діги!» 
21.00 — «Час». 21.35 — Ху-г 
дожній фільм «Біля озера»,- 
2 серія. 23.20 — Міжнародні 
змагання зі стрибків на ба
туті. По закінченні — Новії-! 
пн.

А ЦТ (IV програма)
8.00 — «Час». 8.50 — Про

грама телефільмів. 9.25 — 
Міжнародний день музеїв. 
10.00 — «Умілі руки». 10.30
— «Веселка». 11.00 — «В
гостях у казки». 12.25 —
«Для вас, батьки!» 12.55 ■
«Веселі хлоп’ята». Молодім? 
на програма. 17.45
Т. Хреиніков. 1 симфонія» 
18.05 — «Театральні зустрі
чі». 19.20 — Чемпіонат СРСР 
з баскетболу. Жінки. «Спар
так» (Московська область)
— ТТТ (Рига). 20.00 — «Ве-
кірня казка». 20.15 — Чем
піонат СРСР з художньої гім? 
настйки. 21.00 — «Час».-
21.35 — Художній фільм
« Біля озера». 2 серія.

Театр -----------
Гастролі Донецького об

ласного російського театру 
юного глядача.

19 травня: «Будиночск- 
г.ряник»’— о 10.00 і 14.00. 
«Слідство» — о 19.30. «Вур
кагани». 20 травня — о 
10.00. 2.1 травня — о 10.00 і 
14.00, 24 травня — о 10.00 І 
13.00. «Салют динозаврам». 
20 травня — о 19.00. 21
травня — о 18.00 — «Золо
тий ключин». 22 — 23 травня 
— о 14.00. «Сірано де Бер- 
жеран». 22—23 травня — о
19.30. «Відпустка через по
ранення». 24 травня — о
19.30.

Кіно-------------
«КОМСОМОЛЕЦЬ». «Вічна 

казка кохання». 2 серії. 18— 
25 травня Початок сеансів о 
9.40. 12.30, 15.20, 18.20,
20.50.

«МИР». 18—25 травня. 
«Найдорожче». 2 сепії? Поча
ток сеансів о 9.30. 14.20. «Та
ро — син дракона». Мульт
фільм. Об 11.40 і 13.00. 
«Розслідування» — о 16.30.
18.30, 20.30.

«ХРОНІКА». 19 — 24 трап- 
ия. «Наш незмінний друг». 
Науково-популярний фільм. 
«Зайченятко і муха». Мульт
фільми. Сеанси з 9.00 но
15.30 щодня. «Ждіть зв’язко
вого». 13—19 травня. «Піра
ти XX століття». 20—21 трав
ня. «Розплата, що затягла
ся». 22—24 тпавнч. Початок 
сеансів о 15.00. 20.00.

Редактор В. СТУПЛК.
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