
ПРЙЙЕТЛИВШ^ЇК ЄДНАЙТЕСЯ!

Компаніївськмй район:

ОСОБИСТО
ПРИЧЕТНІ

На бурякових плантаціях колгоспу імені Ілліча Нов- 
іородківсьного району трудиться сімейний екіпаж: 
комбайна водить Василь Якович КАЛ А Ш НИК, а допо
магає йому син Валерій. Юнак після закінчення серед- 
їіьої школи залишився в рідному господарстві. Бать- 
гіо й син уже викопали корені на площі 300 гектарів.

Фото С. ФЕНЕНКА.

За висотою
«НА ЧЕСТЬ XIX З’ЇЗДУ ВЛКСМ — 19 УДАРНИХ ДЕКАД», — З ТАКОЮ ІНІЦІАТИВОЮ ВИСТУПИЛИ НА ЗВІТНО-ВИБОРНИХ ЗБОРАХ КОМСОМОЛЬЦІ МЕХАНОСКЛАДАЛЬНОГО ЦЕХУ № З ЗАВОДУ «ЧЕРВОНА ЗІРКА».

К ОМСОМОЛЬСЬКЛ ор
ганізація чеханоск.іа-

дального цеху № 3 — одна 
з кращих на заводі «Чер
вона зірка». Чимала заслу
га в цьому секретаря ком
сомольського бюро Миколи 
Новака. Молодь цеху обра
ла його своїм ватажком три 
роки тому. І відтоді зникло 
затишшя, яке панувало до 
цього у комсомольському 
осередку. Правда, через 
брак досвіду Миколі не все 
відразу вдавалося.

('пробував спочатку орга
нізувати в цеху хороший 
хор. Ллє не пішли чомусь 
молоді робітники співати. 
Микола не вірив, що пісня 
мс зможе згуртувати людей, 
тим більше молодих. Тоді 
обрав інший шлях: на ком
сомольських зборах запро
понував створити цеховий 
вокально - інструментальний 
ансамбль. Ідею підхопили. 
Але відразу постало ниган
ия; де взяти кошти на при
дбання музичних інструмен
тів? Микола запропонував:

— Давайте влаштуємо 
мілька суботшіків!

Близько тисячі карбояаи-

Ініціатива 
передовиків

Протягом п'яти років 
міцно утримує першість у 
змаганні доярок району 
комсомольсько- молодіж
ний колектив імені 60-ріЧ- 
чя ВЛКСМ молочнотозар- 
ної ферми Несватківсько- 
го відділка радгоспу Дру
гого імені Петровського 
цунрокомбінату.

Так, на кожну корову 
за дев’ять місяців уже 
надоєно 2 тисячі 930 кіло
грамів молока; 97 процен
тів виробленої продукції 
здано державі першим 
сортом.

Готуючи гідний трудо
вий дарунок XIX з’їздові 
ВЛКСМ, передовий колек
тив дав слово до дня від
криття всесоюзного ком
сомольського форуму за-і 
вершити план п’яти міся
ців наступного року по ви
робництву і продажу мо
лока державі. Намічається 
одержати від кожної ко
рови 1359 кілограмів мо
лока, а всього надоїти йо
го 5 тисяч 259 центнерів.

В. ГРЕБІННИК.
Олександрівський район.

ців заробили годі комсо
мольці на суботниках...

У цехової молоді з’яви
лося багато цікавих справ. 
Комсомольці взяли шефство 
над кількома навчальними 
і рунами МИТУ № 4 і кла
сами Середньої школи № 6. 
Вони здружилися зі своїми 
підшефними, проводять з 
ними класні години, влаш
товують екскурсії школярів 
до заводського музею, допо
магають учителям готувати 
конкурси і вікторини.

На звітно-виборних ком
сомольських зборах, які ци
ми днями відбулися в цеху, 
виступив комсорг однієї з 
груп ГІТУ № 4 Костянтин 
Раднцький. Він підкреслив, 
що їм, майбутнім робітни
кам, які сьогодні проходять 
виробничу практику на за
воді, легко працювати по
руч із своїми комсомольсь
кими наставниками.

Бо є у них чого повчитись. 
Молоді робітники третього 
механоскладального підтри
мували ініціативу бригади 
токарів механоскладаль
ного цеху № 2, яку очо-

лює депутат Верховної 
Ради УРСР Л. В. Черие- 
га, — «Десяту п’ятирічку 
— за чотири роки». Воин з 
честю справилися із взяти
ми соціалістичними зобов'я
заннями. а свердлувальниця 
І. Красна, електрозварники 
Л. Полнвода, О. Москвін та 
Н. Луценко рапортували про 
завершення завдань десятої 
п’ятирічки ще раніше.
Ц А ЗВІТНО-ВИБОРНИХ 

завжди молена почути 
гостру критику па адресу 
комсомольського бюро та ок
ремих комсомольських під
розділів.

Так. було і цього разу. В 
своїй доповіді М. Новак 
об’єктивно, без прикрас оці
нив роботу комсомольсько- 
ю бюро, зробив критичний 
аналіз роботи цехового 
штабу «Комсомольського 
прожектора». В цеху існує 
ряд проблем, які залишили. 
с’« увагою штабу
«КП». Це і нернгмічність ви
робничих процесів на діль
ницях, і байдуже став
лення окремих керівни
ків цеху до КОМСОМОЛЬСЬКИХ 
починань, і низька культура 
виробництва, надходження 
бракованих деталей з інших 
цехів. З допомогою «Ком
сомольського прожектора» 
можна було б виріиі1п и 
більшість цих питань. Як?

На це запитання на збо
рах відповів заступник сек-

АНОНС

СЬОГОДНІ — 
ВІДКРИТТЯ 
сотого
ЮВІЛЕЙНОГО 
ТЕАТРАЛЬНОГО 
СЕЗОНУ

Відкриття сезону. Це завжди свято, вітання і квіти. А для кіровоградських акторів сьогодні особливо пам’ятний день - відкриття сотого, ювілейного сезону. До нього вони готувалися як до найвідповідальнішого екзамену, йшли крізь роки творчого зростання.
ЗВІТИ І ВИБОРИ В КОМСОМОЛІ

исота

прийнявши його кандида
том у члени КПРС.

Високу свідомість тру
дівника, еихоезтеля й ва
тажка молоді щодня де
монструє молодий кому
ніст з колгоспу імені Ури- 
ЦЬКО: О, ЧЯЄН обкому КОМ
СОМОЛУ В. Ванжа. У трак
торній бригаді, де він пра
цює, багато молоді, всі ме
ханізатори — комсомоль
ці, як і він, носять званн«* 1 
правофлангових змагання.

(Матеріал, присвячений 
цій даті, читайте на З 
стор.).

рстаря заводського комітету 
комсомолу 10. Литовський:

—Якби у цеху не тільки 
влаштовувалися рейди, а 
сигнали про виявлені недо
ліки направлялися керів
ництву цеху і при ньому 
«прожектористи» вимагали 
ще й відповіді на критичні 
зауваження, то справи, без
перечно, значно поліпшили
ся б.
U А ЗБОРАХ обговорюва- 
** лося чимало наболілих 
питань, висловлювалися про
позиції.

І от на трибуну піднялася 
Ганна Ступак, керівник 
бригади токарів. Добра сла
на йде на заводі про колек
тив комуністичної праць 
який вона очолює. Недавно 
бригада Г. Ступак рапорту
вала про завершення плано
вого завдання 1981 року.

— Пропоную виступити з 
ініціативою: «На честь XIX 
з’їзду ВЛКСМ - 19 удар
них декад!»

Останні її слова потонули 
в оплесках. Цей почин ста
не новою сходинкою молоді 
до висот комунісгнчної сві
домості і робітничої май
стерності.

Народилась нова ініціати
ва напередодні святкування 
63-ї річниці з дня народжен
ня Ленінського комсомолу. 
Вона стала гідним подарун
ком механік і іадалішикіз 
цьому святу.

О. АНОХІНА.
м. Кіровоград.

Баї ато можна розповіс
ти про добрі справи кож
ного з 38 комсомольців 
колгоспу «Україна». У гос
подарстві за ініціативою 
комітету комсомолу ство
рена перша в районі ком
сомольсько - молодіжна 
ланка доярок. З цінним 
починанням виступили 
спілчани колгоспу «Ілліча»;, 
створивши постійно діючі 
курси механізаторського 
всеобучу, які відвідують 
й економісти, культпра
цівники, обліковці.

Формування високої 
свідомості радянської лю
дини починається зі шкіль
ної парти. Тому таке вели
ке значення ми надаємо 
діяльності шкільних ком
сомольських організацій, 
у яких — третина комсо
мольців району. Приємно 
відзначити хорошу успіш
ність комсомольців Чер- 
воноеершківської та Ком- 
паніївєької середніх шкіл, 
добрі справи старшоклас
ників Компаніі'вської вось
мирічки, у чому знайшла 
вияв їхня комсомольська 
саідомість.

Комсомольці та піонери 
Червонослобідської вось
мирічної школи під час 
Всесоюзного суботника 
посадили сотню дерев, уч
ні Лозуватської середньої 
школи зібрали 8 тонн ме
талобрухту, три тонни ма
кулатури. З 19 випускників 
Зеленівської середньої 
школи восьмеро пішли на 
курси шоферів, щоб пра
цювати в рідному колгос
пі імені Тельмана.

Від школи до трудово
го колективу — такий 
шлях становлення моло
дої людини. І людиною 
високої культури може 
стати тільки той, хто без
перервно долає вершини 
знань. Для юнаків і дівчат 
нашого району, як для всі
єї радянської /иолоді, 
маршрут цього сходження 
проходить і через систему 
комсомольського політич
ного те економічного нав
чання. У новому навчаль
ному році в школах комсо
мольського політнавчання 
та економічної освіти вча
ться 806 молодих трудівни
ків. Вчаться мислити мас
штабно, по-державному, 
ідейно зростають.

Активна участь моло
дих трудівників району у 
творчій праці радянського 
народу — ось найвищий 
вияв комсомольської сві
домості, езідчення їхньої 
Комуністичної перекона
ності і політичної зоілості.

С. БЕРКО, 
перший секретар Ком- 
паніївського райкому 
комсомолу.

Висока комсомольська 
свідомість. Включає вона в 
себе і особисту причет
ність кожного спілчанина 
До справ народу, і його 
активну позицію, і праг
нення завжди бути в аван
гарді. Комсомольська сві
домість — у праці моло
дих, в навчанні, творчості 
й пошуках. Яскраві прик
лади вияву її — у кожно
му колгоспі, на кожному 
підприємстві нашого райо
ну.

Н. Дерев’янко — дояр
ка колгоспу імені Леніна, 
Г. Кроленко — шофер кол
госпу імені Тельмана, 
П. Степаков — слюсар Ло
зуватської слецмайстзр- 
ні... 156 нових імен комсо
мольців — передовиків 
виробництва назвало пе- 
редз'їздівське змагання.

Протягом жнив зі сторі
нок районної та обласних 
газет не сходило ім’я ком
байнера колгоспу «Укра
їна» комсомольця Анато
лія Шамшури. Четвертий 
рік жнизує молодий меха
нізатор — і щороку новий 
щабель сходження. По
чавши з поділеного тре
тього місця в змаганні 
колгоспних хліборобів, він 
щороку долав усе нові ру
бежі. І ось — першість. А 
за ним іде й послідовник 
— комсомолець О. Ку- 
дашкін.

У матеріалах XXVI з’їз
ду КПРС, XXVI з’їзду Ком
партії України, пленумів 
ЦК ВЛКСМ і комсомолу 
республіки як одна з ха
рактерних рис радянської 
молоді відзначалася вір
ність справі батьків, праг
нення гідно прийняти ес
тафету трудової звитяги 
старшого покоління.

На ділі підтверджують 
це молоді доярки колгос
пу імені Чапасва сестри 
Барбаренко. На зміну ма
тері прийшла на ферму 
найстарша — Валентина. 
Тепер вона — завідуюча 
фермою. Закінчивши шко
лу, приклад сєстри-комсо- 
молки наслідували Надя 
Зоя і Люба. Вони — до
свідчені доярки, наша гор
дість.

Сила комсомолу — в 
партійному керівництві. 
Більшість комсомольських 
організацій району очо
люють молоді комуністи. 
У складі виборного ком
сомольського активу — 
майже сто членів КПРС.

Хоч/ розповісти про 
секретаря комсомольської 
організації Лозуватської 
спецмайстерні райсіль- 
госптехніки Олександра 
Грицькова. Без роздумів 
обрав він робітничу про
фесію. Працював слюса
рем, освоїв і токарну 
справу. Очолив комсо- 
/лольсько-молодіжний ко
лектив. Члени його перши
ми впровадили метод 
бригадного підряду, зро
бивши рекордні виробітки 
щоденною нормою. За 
високу свідомість прин
циповість і організатор
ські здібності шанують 
у колективі Олександра. 
Комуністи виявили довір’я,



--------  ; сжнор

НЕ ЗАВЖДИ можна постійно займати
ся справою, у якій почуваєшся впев

нено і твердо, у якій кінцевий рззуль- 
таг ипежигь тільки від тебе Обстави
ни іноді наказують: «Треба!» А ти вже 
чиниш як підкаже совість...

Сашка Стешенка зарахували членом 
тракторної бригади колгоспу імені 
Фрунзе. І він гордився, що досвідчені 
механізатори обходяться з ним. як з 
рівним. Будь-що хотів довести, що знає 
трактор, уміє орати, сіяти, обробляти 
поля. Однак того, 1974 року, і він опи
нився перед вибором.

—Знаєш, Сашко, завтра ленива, а один 
комбайн стоїть без людей — не^ає екі
пажу, — бригадир запитально дивився 
на Стешенка. Хлопець кільк» місяців як 
після училища, працює справно, та зсе 
ж жнива — серйозне випробування...

— Ну що ж, як треба, то сяду нз ком
байн.

— Та й помічника нама, — роздуму
вав уголос бригадир.

— Буде, — пообіцяв Стешенко.
Наступного дня разом з молодшим 

братом, восьмикласником Андрієм, Сте
шенко вийшов у поле. Що то за жнива 
були! Смішно й згадувати. Передостан
нє місце серед тринадцяти екіпажів зай
няли. Хліба осипаються, а комбайн сто
їть. На руках живого місця не залиши
лося від тих постійних ремонтів...

V9«

«І наче ПІСНЮ

твориш»
Й досі п 1-

серйозно
СЗІДОМв 

же лагодив

Сім років минуло, а Сашко 
м'ятає ті жнива.

— Тоді я, мабуть, вперше 
замислився над тим, що таке 
ставлення до праці. Хтосз 
той комбайн, готував його до жнив. І не 
устідомлюваз, що від нього залажат»1? 
ме доля врожаю.

Йому й досі шкода того незібраного 
хліба. Жаринками печуть совість ті опа
лі зернини. Годі хлопець сам собі дая 
слово; будь-яку справу робити так,. Ш,оо 
ні перед ким не було соромно. Ремонту
вав комбайн так, що заздрила вся 
бригада, орав, сігв — у поиклзд його 
ставили. І жнивував на совість.

Кажуть, жнива на жнива не схожі. 
Стешенко впевнений: схожі. Напругою, 
ритмом, тим, що ніколи легкими не бу
вають.

ОСОБИСТО ПРИЧЕТНІ

Товарииі по Спілці

іОсь нинішні. Усе повторювалося, як 
торік, як і позаторік, спека, полеглі хлі
ба. Степові путівці курилися. Проїде 
грузопик, а 33 ним — пил, наче хвіст 
комети. Ніно, о не змінилося, хш що 
сам Стешенко. Ближче сприймав поле, 
вболівав за врожай. Досвіду прибуло з 
молодого хлібороба.

— Раніше я просто виконував свої 
обег’язки. Я б/в задоволений, та й на 
мене не скаржилися. І лише з роками, 
коли жнивні мозолі вже не сходили з 
долонь,--прийшло нове розуміння значи
мості того, що роблю. Виходиш у поле 
— і наче пісню твориш.

Допомогло змагання. Коли щодня 
знасш свій виробіток, можеш порівняти 
йсго з досягненням колег у колгоспі, в 
районі, то и розцінюєш його інакше. Як 
успіх чи невдачу. Залежно від того, 
якими мірками міряєш.

жовтяя 1981 року __
. У Олександра Стешенка еони , 

високі. З усьо/.'у хотів бути схожиЄН^й>» 
всіма шановано; о з Покоовці ?
тора Леоніда Лаврусенкз. і в>йе ? 
рій укладає з ним договір т00 
ня. Торік на жнивах легко обійшов"**'* 

А на нинішніх ніяк не міг наздОг ' 
Щодня хоч на 50 центнері» тв відст*4 
від Лаврусенка. Лише в останній 
ьий день випередив. 1! тисяч 300 ц 4 
перів зерна намолотив. ь

Нелегко далася ця перемога. Тим я 
рожча вона. Сяє на лацкані значок Цй 
8ЛКСМ «Золотий колос», пзртрет 
як переможця районного змагання — ° 
районній Дошці пошани. Райком комсо
молу нагородив його туристичною п/ 
тіокою до Куби...

— Подій та й подій у нинішньому ,п,4; 
___ г.«іг-у^Ап і ЛНн/Л __ І . . Т

-----зндчм- 
прийняли кандидатом в 4Вр.

— сміється Сашко. — І найбільш 
ма — мено 
ни КПРС.

Хлопцеві виявили довір’я. І він угвідо. 
мив, які обоз Я3ки 8ІДТЄПЄО ПОКЛЮ
ЮТЬСЯ на ньогс:

— Бути попереду, як і належні, ко. 
муністоаі. Завжди, в усьому. Готую.-а 
вступити до сільськогосподарського тех
нікуму, у політшколі займаюсь самоос
вітою. 1 шодня у полі. Бо Я ж — земле- 
роб.

Н. ЧЕРНЕНКО,

-~-~сзс-------------

Від
конференції
ДО
конференції

ЛИПЕНЬ 1980 р. Мо
лодий комбайнер колгоспу 
імені Ілліча Микола Кі- 
щеііко вийшов переможцем 
обласного змагання жни
варів. Разом зі скоїм по
мічником Володимиром 
Ісаєвим він зібрав комбай
ном СК-5 10313 центнерів 
хліба. . Комсомольський 
екіпаж нагороджений 
значками ЦК ВЛКСМ «Зо
лотий колос» і грамотою 
обкому комсомолу.

ЖОВТЕНЬ 1980 р. Ком
сомольсько-молодіжні ко
лективи Лоїуватської спец- 
майстерні і райдрукариі 
(т рупкомсорги О. Гриць* 
коа 1 Т. Дзеркаль) перши
ми в районі завершили 
п’ятирічні завдання. Член 
КМК Лозучатської спец- 
майсіерпі слюсар Василь 
Лавріненко виконав намі
чене на 160 процентів.

СІЧЕНЬ 1981 р. За ус
піхи у виконанні планів 
десятої п’ятирічки 20 мо
лодик виробничників ра
йону нагороджені значка
ми ЦК ВЛКСМ «Молодий 
гвардієць п’ятирічки», 210- 
значками «Ударнпк-81».

КВІТЕНЬ 1981 р. У пат
ріотичний рух «Одинадця
тій п’ятирічці — ударну 
працю, знання, ініціативу 
і творчість молодих» вклю
чилося більше 2 тисяч юна
ків і дівчат району.

ТРАВЕНЬ 1981 р. У 
районному конкурсі про
фесійної майстерності, у 
якому брали участь біль
ше 200 доярок, перемогла 
майстер машинного доїн
ня з колгоспу імені Кіро
ва комсомолка Ніла Заха
рова.

ЛИПЕНЬ 1981 р. На 
збиранні ранніх зернових 
на полях району трудило
ся 2 комсомольсько-моло
діжних колективи, 21 КОМ
СОМОЛЬСЬКО - молодіжний 
комбайновий, 36 автомо
більних і 21 тракторний 
екіпаж, іцо значно більше, 
ніж у попередні роки.

За звітний період у чле
ни ВЛКСМ прийнято 464 
учні загальноосвітніх шкіл 
І 156 виробничннкір. 8Сі 
комсомольців стало кому
ністами і кандидатами в 
члени КШ’С.

Слово —комсомольському 
пропагандист ові

КУРС ЦІКАВИЙ
І НЕОБХІДНИЙ

Іноді ще доводиться чу
ти: «Навіщо мені знати 
основи атеїзму, я ж неві
руючий». Та варто лише 
зацікавити цю людину, як 
потім уже ніщо не пере
шкодить їй вивчати питан
ня атеїзму. Саме заціка
вити, пробудити у молоді 
прагнення до поглиблення 
знань і покликані ми, про
пагандисти.

Дехто ламає голову, над 
тим, як можна застосува
ти атеїстичні знання на емт Компановка.

* *
Часті гості 

току, фермі

практиці (в колективі, мов
ляв, нема віруючих), а для 
слухачів нашої політшколи 
це не проблема. Бо ж ні
кому не треба доводити, 
як важливо медичному 
працівникові мати тверді 
атеїстичні переконання, 
□ міти боротися з різними 
забобонами і пережитка
ми, що шкодять здоров’ю 
ЛЮДИНИ.

Майже кожен слухач 
знає приклади з власно 
практики, коли хворі здз

ФОТО- 
ЛІТО- 
ПИС 

валися до заговорювань, 
нашіптувань, «викачування 
переляку», що тільки 
ускладнювало захворюван
ня. І всі сходяться на дум
ці, що в такому разі сліз: 
«Це погано. Не робіть 
цього. Слухайтесь тільки 
лікаря» мало. Треба вміти 
розвінчати «чари», поясни
ти природу «таємничих» 
язищ.

Крім того, роз'ясню
вальну атеїстичну роботу 
треба вести не тільки се
ред віруючих чи людей, 
які вдалися до «божих» 
методів лікування, а й се
ред усіх пацієнтів, інакше 
знизиться ефективність 
профілактичної роботи. 
Молоді ж медичні праців
ники іноді це недооціню
ють. І тут у пригоді стає 
мій багаторічний досвід 
пропагандиста, практика 
медика.

Г. МАСЛЮКОВ, 
пропагандист школи 
комсомольського по- 
літнавчання.

Комсомолка Олена 
ВАЛЬЧУК трудилася в 
госпі «Комуніст» на 
них роботах. І за що 
бралася

мітету комсомолу господар- 
цювати пташницею. ї 'змо-

КО- 
нол- 
різ- 

б не 
— робила на со- 
поопозицією но-

ства торік вона пішла пра
цювати пташницею. ) змо
ву — попереду у змаганні.

* * *
Не шкодує сил ДЛЯ вихо

вання підростаючого поко
ління з дусі 
справі Леніна, 
РОДУ вчителька 
вершківської 

відданості 
партії, на- 

Червочо- 
“^ршківської сеоедні.АЇ Школи Л. В. ЛЮЛЬКОВА.

*
а полі, «»а 

і тракторнійбпигїп; М ' ТРАКТОРНІЙ на» * ,{олг^пу «Укр Ü- 
мТйиї КО*2{:,омол.ьЧ>-культар-

Фишкінського Будинку культури. і У 
Фото Л. МИРГОРОДСЬКОГО.

Ми— інтерна 
ціоналістп

ДРУЗІ
НА ВСІЙ
ШНЕТІ

а честь зна- 
житті наших

ж друзів у 
дивую-

Усі дороги — брукоз.іні, 
в’їжджені. і маленькі, 
втоптані, які подекуди губ
ляться в полі, — сходять
ся до Першотрааенської 
школи, що біліє на пагор
бі. Поле з трьох боків під
ступає аж до самих стін, і 
лише з четвертого — скіль
ки око сягне — молоденькі 
деревця.

— Це наш парк дружби, 
ножне деревце тут посад
жене нашими гостями, по
чесними членами НІДу, — 
розповідає президент
шкільного нлубу інтерна
ціональної дружби Тетяна 
Балацька. — А ще ми сади
мо деревця 
менних дат у 
Друзів.

— Скільки 
вас? — запитую, 
чись такій кількості сад
жанців.

— Вони — майже на всій 
планеті. Наш клуб «Друж
ба» підтримує зв’язки зі 
100 КІДами союзних рес
публік, з 16 — з братніх 
соціалістичних країн, веде 
листування з 820 ровесни
ками в СРСР та за кордо- 
ном. — відповіла дівчина.

Ми йшли на чергове за
сідання КІДу, присвячене 
1300-річчю Болгарії, і я з 
цікавістю слухала розпо
віді про знаменитий 
шкільний клуб.

Взагалі нам дуже по
щастило, -— ДОПОВНЮЄ роз
повідь учнів викладач іно
земної мови Іван Тимофі- 
иовнч ГІрядун. — Багато 
наших випускників стали 
прославленими людьми, а 
Ніхто не забуває рідної 
школи. В організації ін
тернаціональної роботи — 
велика їхня заслуга.

Гак, із зустрічей з ви
пускниками школи, з лне- 
1•вания з ними починався 
к‘І.-9’ заРоджувалися пер
ші його традиції.

...Якось заві гав до шил, 
ли колишній її учень нині 
працівник Міністерства за
кордонних справ СРСР Фе
дір Петрович' Рибно.’ Роз 
повів про 10-й танковий 
ордена Суворова Дніпров
ським корпус, ветераном 
якого він є. Цей корпус 
"®Ршим форсував Дніпро 
І943 року, вкрив себе не
вмирущою славою геооїв- 
т1«?СТ'В’ імсма й ДОСІ бага' 
тьох з яких невідомі. Кі- 
Дівці взялися допомогти 
землякові у розшуках бо
нових побоатимів. Так на
родилася секція «Пошук» 
іепер школярі ведуть лис
тування 3 330 ветеранами 
корпусу. ЯКИХ самі розшу
кали, яким допомогли зу-

стрітися. Рада зетеоачів 
10-го танкового ордена Су
ворова Дніпровського кор
пусу нагородила шкільний 
Н1Д пам’ятною медаллю на 
честь 35-річчл фоосуванни 
Дніпра.

Міцна дружба зв’язувана 
школяше і з колишнім ви
пускником, Героєм Радян
ського Союзу М. П. Берас- 
товенном. Частин гіст» у 
них і делегат Всесвітнього 
конгресу борців за мир 
Ф. Д. Гетьманець.

... <1м£ц аріє, сестро! .V 
дружбі квітуй, у праці зрц- 
с.ан!» Йде урочисте .»асі- ! 
даний К1Д\. .Іунаюіь ліп
ші, розповіді, історичні .НІ
НІ ДНИ, рм Щіі піст ів. ііря 
свячені 1ОНІ ІЄНІ бр.І'Ч'ЛІ 
рееп\б.'ігки.

І знову гість — Олена 
Каршвна Довгопола. Ка
валер двох орденів Лені
на, депутат Верховної Ра
ди УРСР, передова дояр
ка колгоспу імені Уриці.ко- 
го. Вона щойно поверну
лася з Болгарії, куди їзди
ла обмінюватися досвідом 
як член комісії в закордон
них справах Верховної Ра 
дії УРСР. її розповіді про 
учбовий шкільний комбі- " 
пат у місті-ііобратіїмі Тол- 
бухіні, де учні здобувають 
одночасно освіту й профе
сію, про експериментальну 
школу імені Петко С.іо- 
вейкова, де навчання почи
нається з 6 років, заціка
вили всіх. Довго не від
пускають Олену Карнівлу 
і після засідання, розпи
тують про болгарських ро
весників. А потім ведуть в 
експозиційну кімнату 
КІДу.

— Ось не пригорща бу- 
хепвальдської землі, — 
розповідають їй. — Це ко
лишні в’язні концтабору 
Сокол, Андріяшевськнй і І 
Тадеуш передали нам. Ось і 
нові листы від друзів, о І 
знаєте, ми вже пишемо 
всім, хто розуміє, німець
кою мовою, — хваляться. |

Книги, листівки, значки, і 
предмети побуту і марко 1 
— їх стільки, що навіть на 
тематичних виставках, ш° 
влаштовували члени клу
бу. не всі вміщалися.

Багато трудових справ 
звершено кідівцямн. Бік. 
з їх ініціагнви школярі 
Нершотравенської десяти
річки не раз організовува
ли трудові десанти, а за
роблені кошти перемазали 

-у Фонд миру, їхній Рз;> 
нок сягнув уже майже ти
сячі карбованців.

...Шнога - ян аулиж 
Притихне иа недовгі * 
хвилин і знову гуде, Д5ВС- 
нить. Нескінченно шкільи 
нруговерть, наповнена УР®‘ 
нами, змаганнями, зоор-*: 
ми, зустрічами, походам11 
вечорами, — всім, Що Л3- 
змогу ростити ЛЮДИНУ Пр"- 
ЦІ, ЛЮДИНУ ВИСОКОЇ Св.ДО- 
мості, люднну.-інтврнацш- 
наліста.

Н. МИК0ЛАЄНКО-
с. Першотрааенка, 
Компзніївський район.



лгсэ

СЕМІНАР
вй»яя року------»

Сьогодні у Кіровограді 
■іднризастьсв чотириденний 
республіканський зональний 

семінар секретарі* — заві
дуючих відділами учнівсь- 
ної молоді райкомів, міськ
комів комсомолу, завідую
чих відділами районними І 
міськими відділами народ
ної : освіти Кримської 
Одеської, Херсонської, Кі
ровоградської областей і 
м. Севастополя. Основне 
питання яке розглядалося 
на семінарі — проблеми 
комуністичного виховання 
підростаючого покоління.

На пленарному засіданні 
першого дня роботи семі
нару з доповідями «Рішен
ня XXVI з'їзду КПРС і 
XXVI з’їзду Компартії Ук
раїни і завдання органів 
народної освіти, педагогіч
них копектнзів шкіл респуб

ліки по дальшому вдоско
наленню форм і методів 
навчання і підвищенню ко
муністичної свідомості» та 
«Про підвищення ропі ком
сомольських і піонерських 
організацій шкіл республіки 
в комуністичному вихован
ні ШКІЛЬНОЇ молоді з світлі 
рішень XXVI з'їзду КПРС і 
XXVI з’їзду Компартії Ук
раїни» зиступають заступник 
міністра освіти УРСР І. С. 
Хоменко і секретар ЦК 
ЛКСЛА України І. Я. Сякань.

У дні проведення семінару 
працюватимуть секції, де 
учасники обміняються дос
відом роботи; відвідають 
кілька шкіл і позашкільних 
закладів Кіровоградської 
області, побувають на кон
цертах заслуженого народ
ного ансамблю танцю УРСР 
«Ятрань» і учасників худож
ньої самодіяльності облас
ного Палацу піонерів і шко
лярів, ознайомляться з ос
новними визначними місця
ми Кіровоградщини.

..Мвлоді* жомувгаа**

Найкраща кімната у Голмківськіи Середній школі Олександрівського району 
— кімната Леніна. Усе тут зроблено руками дітей — стенди, альбоми, полиці.

На знімку: піонери — члени ради Ленінської кімнати. Фото в. державця.

— З сяиор.------- ■—w
СЬОГОДНІ —

ВІДКРИТТЯ нового
ТЕАТРАЛЬНОГО

СЕЗОНУ

струмки
однієї

Слово ветеранов! об»

яасиого музично драматичч

ного театру імен! М. Кро

нпвницького народному ар*

тисту УРСР Г. Г. СЕМЕНІ

ВУ:

Вчимося, творимо, зростаєм!
ІТЄР за вікном вирішив ханою пташиною влетів 
будь-що довести свої дзвінок і розсипався по 

артистичні здібності: він то партах, пробірках, підруч- 
дзвеніз, як ненароком за- никах...'Разом із ним у Сер- 
чеплена струна, то хлипав, гієві почуття увірвалась бур- 
ніби ображена дитина. хпиза радість. Чого б це?—

Сергій мимоволі позазд- сам здивувався. Та збзг іув- 
рив його безтурботності, за- ши, що закінчився останній 
мріяно задивився у вікно, урок, усе зрозумів: зараз
На сірому фоні похмурого прибіжить додому, щось по- 
зямового дна яскраво ви- їсть швиденько — і на 
рівнялася ясно-зеяОна ози- бригаду. А там — новий,

НАЙБІЛЬШЕ ДИВО
У ТІЙ ИЙЗЦІ...

мина. «От би снігу на неї», 
— подумав хлопець і аж 
здригнувся, уявивши, як 
дрібно тремтять зід холод
ного колючого вітру ніжні 
стеблинки.-.

—Манталуца! Повтори те, 
що я тільки-но сказала! — 
проник у задуму невдово
лення голос учительки. ---
Ги, бачу, десь у хмарах ви
таєш. Зиходь до дошки, за
дачу будеш розв’язувати.

Сергій взяв крейду, запи
сав умову. Хімію він лю
бить і знає Жаль, звичай
но, _ що трохи пояснення 
прослухав, але нічого, із за
дачею впорається. Якусь 
хвилю подумав, звичним 
жестом провів по русявих 
непокірних кучерях, і рука 
впевнено вивела досить 
складну формулу.

Усе. Зиразні карі очі очі
кувально дивились на вчи
тельку. Світлана Володими
рівна усміхнулась. Ну що 
ти йому скажеш — знання 
міцні...

Найкращий товариш і су
сід по парті Золодя Ада
менко штовхнув у бік:

— Що це ти сьогодні- як 
спляча красуня? *

У розчинені двері споло- 

У ШШ ВОН У СЯДУ
Ранок видався погожим. 

З за хмар виглянуло не по- 
осінньому щедре сонце, за
ливши СВОЇМ сліпучим про
мінням. яблуневий сад. Пло
ди виблискують рум’яними 
боками, ніби самі в кошики 
оросяться.

Враз гиіиу запашного цар
ства порушила пісня — спі
вали дев’ятикласники Озср- 
ської середньої школи, які 
трудилися того дня на .оби
ранні смачних плодів.

Учні обережно зривали з 
Дерева кожне яблуко, клали 

а в кошики й відра, а потім у 
ящик«.

За роботою не помітили,

як сонце повернуло на захід. 
А хлопці і дівчата не при
пиняли роботи.

Молодий агроном-садовод 
Петро Лихолят прийшов 
приймати роботу школярів. 
Порахувавши ящики, вщерть 
наповнені соковитими пло
дами, він задоволено мовив:

— Ну. помічники, сьогод
ні ви потрудилися па славу: 
заготовили дві тонші яблук.

Зібрані плоди дев’яти- 
класники навантажили па 
автомашину, а колгоспний 
шофер Анатолій Чепурко 
дос гавив їх ігі базу Світлб- 
водськогв міськзмішторгу, 
звідки яблука потрапили у

щойно одержаний батьком 
комбайн...

Сергій Манталуца наро
дився і виріс у на диво ба
гатому на зелене вбрання 
селі, назва якого з самого 
дитинства звучала для ньо
го як казка — Зеснянка. І 
найбільшим дивом у тій 
казці було і е народження 
хліба. Хлопець спостерігзз 
його від першого погляду 
на сонячний езіт зеленоокої 
озимини і до останнього та
їнства: зарум янвння на га
рячій черіні кругловидих па
ляниць.

Сергій ще не усвідомив, 
як зветься та сила, що дає 
йому щастя спілкування із 
хліборобською прзцею, але 
він уже знає напевно — це 
незід’ємна частина його 
життя.

Як можна не любити лег
кокрилі рожеві як трояндо
вий цвіт свїтанки, коли на 
обрії, легкою хмариною ви
тає відігнаний тобою сон. І 
твій комбайн повільно і вро
чисто заходить у золотис
тий спокій пшеничного поля. 
А поруч людина, яка не 
дасть ні в чому помилитись 
— батько. Захоплення тех
нікою прийшло дз Сергія не 

випадково. Здається, зоно 
росло кожного року разом 
із ним. Спочатку він кру
тився біля батькового ком
байна, більше заважаючи, 
ніж допомагаючи. Але Ізан 
Григорович Манталуца не 
гнівався: «Хай придивляєть
ся». Сергій не хотів ні в 
чому відставати від стар
шого брата Миколи, який 
теж мариз комбайном і піс
ля закінчення десятирічки 
залишився з колгоспі.

Минулого літа всі троє 
працювали ‘ на жнивах. То
вариші часом жартували: 
«Батько з Миколою на ком
байні косять, а Сергій поза
ду із ножицями бігає, зали
шені колоски зрізує». Та 
хлопець не ображазея, бо 
сам до жартів охочий. А 
оту втому, яка огортає піс
ля гарячого дня, любив над 
усе. Вийде увечері на под
вір'я, гляне на небо, а там 
усі сузір’я пшеничними ко
лосками йому здаються...

Цієї весни Миколу за
брали до лаз Радянської 
Армії, і в Івана Григорови
ча залишився один помічник 
— Сергій. На канікулах він 
не відходив від комбайна — 
ішла підготовка до жнив. 
Незабаром сімейний екіпаж 
Мангалуців вийшов на зби
рання врожаю і намолотив
ши більше 6000 центнерів 
зерна зайняв друге місце у 
колгоспі «Шлях до кому
нізму» Доброве личківсько- 
го району.

На святі першого дзвін
ка Сергій, тепер уже деся
тикласник, почув багато 
добрих слів про свою ро
боту. Правління, партійна та 
комсомольське організації 
колгоспу нагородили його 
Почесною грамотою та 
грошовою премією. Та най
кращим подарунком були 
щирі вітання однокласни
ків...

€. НОВИКОВА.
Добровеличківський 

район.

торгові точки міста.
У колгоспі імені Жданова 

Сзітловодського району чу
довий яблуневий сад- він 
розкинувся на 120-гектарній 
площі. Школярі місцевої де- 
СЯГИрІЧКИ ВИрІЩіїли ДОПО’ 

могти колгоспним садово- 
дам. Навесні воин провели 
трудовий десант, посадивши 
200 яблуньок і абрикос 
Влітку учні старанно про
полювали міжряддя; збнва. 
ли ящики. А нині пріТйіли 
"бирати багатий урожаД

М. венцковськип 
учитель Світлбводської ’ 
місько« заочної серед
ньої ШКОЛИ,

ВЧИМОСЯ!

Приклад комсорга
Учениця З «Б* класу 

Кіровоградської восьми
річної школи № 29 Віта 
Кравченко що не вирі
шила остаточно, яку про
фесію обрати. Але дівчи
на. твердо переконана в 
тому, щодо будь-якої ро
боти треба ставитися з 
усією серйозністю 1 що 
всяке заняття вимагає 
міцних знань і навиків. 
Саме тому учениця ста 
ранно готується не тіль
ки до уроків літературні, 
мови, історії (це її улюб
лені предмети), а й до 
всіх інших.

ПЛЕ.ЧЕ СТАРШОГО ТОЗАРИША 
GSFWiafrHin її і ■■■■ ''Ні'"

ШЕФ—9-Й «5»
Основи комуністичного 

світогляду, високої свідо
мості, працел обстза, жаги 
до знзнь закладаються а 
шкільні роки. Ось чому ве
лика відповідальність по
кладається на педагогічний 
колектив, піонерську та ком
сомольську організації. Ц« 
ті мінросередовища, де лю
дина починає свою життєву 
дорогу.

У нашій школі комсо
мольська організація особ
ливу увагу приділяє шеф
ській роботі. СЬОГОДНІШНІ 
комсомольці ще вчора жіми 
тими ж запитами, турбота
ми, якими живуть шші піо
нери, і їм дві ко порозуміти
ся; авторитет старшокласни
ка на менших має сильний 
вилив.

Комітет комсомолу постій
но спрямовує роботу вожа
тих. Щоразу на початку нав
чального року у всіх клас
них комсомольських органі
заціях проводяться збори 
«Комсомол — вожатий ні >- 
иерії», на яких затверджу
ються загонові вожаті, ке
рівники спортивних секцій, 
гуртків «Учись навчатися» 
■іа'«Хочу все знати».

Найкраще проводці о 
шефську роботу комсомо.іь- 
ськіін осередок 9 «Б» класу 
В .'.іннулий павч.'їльппь 
ріґ. .1 ІТІІК.'І.-ІГІШІ'Н систе
матично працювали з під
шефними. Воші організува
ли агітбригаду, яка глиоше 
ознайомила піонерів з 
тям і діяльністю В. і. Леш- 
па, з його дитинством і 

з мето- 
діт СЙ у 
У цьому

І» о і'яс-

юнацькими роками, 
дами виховання 
сім'ї Ульяиових. 
році агітбригадівЦ' , 
щокатимуть матеріали ї

■■ і' КПРС, проведуть <»е- 
з’їзду», 
з’їздові 
з’їздові 

ИІД-

з’їзду
Сідії «Від з'їзду 4° 
іірйївячеїн XIX 
ВЛКСМ та XXIV 
ЛКСМУ, готуватимуть

За відмінне навчання, 
за товариську вдачу, до 
брозичливість , комсо 
мольЦі школи обрали її 
своїм ватажком. Зі сво 
їм комсомольським дору
ченням Віта справляєть
ся також добре.

— На неї можна по-' 
кластися у всьому — та
ку характеристику ком
сомолці В. Кравченко 
дає завуч школи М. А. 
МусіЄкко.

В. ГОРДІЄНКО, 
учень.

шефннк до зустрічі бО-річчя 
піонерської організації.

У дні, коли працюють 
гуртки «Учись навчатися» 
та «Хочу все зиапі* у заго
ні панує шдиссешія. Піоне
ри знають, що Н. Ужва, 
Г. Проценко, і І. Гріш?., 
С. Ткаченко розкажуть ба
гато цікавого про життя ді
тей різних країи, висі уи 
Л. 1. Брежнєва в «Аріеці», 
дадуть відповіді пз всі «а 
чому*, проведун> темаіичііі 
полі іінформаціі «Дні світи 
— два дитинства*, «Два сві
ти — дій суспільні форма
ції*.

С. Зав’ялов. С. Магда, 
О. Павленко добре ведуть 
спортивну роботу, допомага
ють загонові готуватися до 
гри «Зірниця», — проводять 
навчання з цивільної оборо
ни. ходьби но азимуту.

Кожний КОМСОМО ,1ЄЦЬ мо
же обрати собі справу де 
душі. Член класної редко
легії О. Стрелко допомагає 
піонерам оформляти стін
нівку, піонерський куточок, 
щоденник загону. В. Синчен- 
ко, Р. Баранник, 1. Хлівші 
сприяли підготовці і прове
денню зборів заґонів 
«Старт». «Твоє піонерське 
доручення*, «Країна паша 
неозора».

Коли у дружині оголоси
ли місячник по збиранню 
макулатури та металолому, 
на допомогу ’піонерам при
йшли відповідальні за сек
тор прані: ішясшіли мету 
операції, визначили завдан
ня кожному.

Досвід робіни учнів 9 «Б» 
класу повнііі -.ію впливає на 
ВСІХ КОМСОМОЛЬЦІВ ІНКОЛИ.

О. КОЗАЧИНСЬКИЙ, 
секретар — завідуючий 
відділом учнівської мо
лоді Петріаського рай
кому комсомолу.

— Кропизннчани мобілі« 
зують всю свою творчу, 
енергію і обдарування на 
те, щоб гідно зустріти сто-, 
річчя театру корифеїв. Сла
ветні земляки залишиш? 
нам у спадщину прекрас
не, глибоко реалістично 
мистецтво, чутливе до азжі 
ли ви к проблем суспільного 
миття, олизьке, зрозуміла 
і потрібне народу.

Гордість за них нарозі 
ризна о почуттям відлозі і 
дальності за кращі тради
ції нашої сцени. Вкотре 
замислююсь над власно«* 
акторською долею...

Знаменний для мене з 
цьому сезоні збіг подій; 
восени 1982 року ми свят
куватимемо славне століт
тя театру корифеїв. А тро
хи ранние — мої особисті 
ювілеї — 70-річчл з дни 
народження і 50-річчя ак
торської діяльності

На сцену я потрапив 1F- 
річним юнаком. Якось , з» 
куліси київського облас
ного театру профспілок де 
и працював, завітав . чат 
Петрович Юра, услав-енмй 
актор і режисер. Щиро дя
кував, тне руки всім учас
никам вистави «Інженери» 
за п'єсою Тригера. Ніколи 
не забуду слів, які він ска
зав мені, ще недосвідчено
му виконавцеві чи не пер
шої своєї ролі; «Стежка 
актора терниста. Працюй, 
скільки сил вистачить».

їх було понад 353 —
різник ролей, а сучасних 
п'єсах і а класичній дра
матургії. Серед дорогих 
серцю — Лука в «На дні» 
М. І орького. Юсов у «До
ходному місці» О. Ьстроп- 
ського, Цокуль у «Наймич
ці* І. Нарпенка-Карого, ко
місар Кошкін у «Любові 
Яровій* т». і’реньоаа. Сер
дюк з «Іркутській історії» 
О. Арбузова, Кряж у «Ве
селці* М. Зарудного, Га
лушка у «В степах Украї
ни* О. Корнійчука, Таран у 
«Фараонах», Платом Мики
тович у «Дикому Ангелі» 
О. коломійцп...

З насолодою граю Шпа
ка («Шельменко-денщин» 
І. Кзітни-Основ'яненна). 
люблю роль Мартина Бо- 
рулі а комедії Карпенка- 
гіарого. У нозому сезоні нж 
сцені нашого театру йтиме 
багато вистав за творами 
корифеїв: «Суєта*. «Гріх 
і покаяння*, «іалан*, «Мар
тин Ббруля*. у яких я теж 
гратиму.

Доля подарувала мені 
щасливі зустрічі з прекрас
ними людьми, майстрами 
своєї спразч,

1958 року режисер Ки
ївської кіностудії імені 
О. П. Довженка В. Дени
сенко запросив мене зня
тися у фільмі «Солдатка* н 
ролі секретаря парторг.іні- 
зації Неви. Відтоді кіно ста
ло моєю нез-асною любо
в'ю. У фільмі «Сон., я грав 
дяка (того самого, який ві
щував, що з хлопчика Та
раса Шевченка ні худож
ника, ні взагалі чогось 
путнього не вийде), з «Двох 
днях у кінці грудня* — 
голову колгоспу, Героя 
Соціалістичної Праці.

Нині на екрани нашого 
міста вийшое фільм «На
роджені бурею*, який роз
повідає про народженик 
комсомолу в областях За
хідної України. Моя ролі» 
у ньому невелика, але во
на принесла мені тнорче 
задоволення.

Мої герої... Всі ночи — 
ЯК витоки ОДНІЄЇ ріки. '19Г- 
?а називається Творчість, 

о мол акторська доля, 
моє щастя і муки.

І не була б цп ріка та
кою повноводною, якби нз 
живили її струмочки що
денних тзорчих спілкувань 
із колективом, з акторами 
досвідченими і початківця
ми. • Г-: )'•'.

Сотий сезон... Для мено 
— п'ятдесятий, для когось 
із колег п’яти»дцятий, до 
ситий, другий... А для всіх 
— знаменний, юаілеїйнНя,
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„Юність моя КОМСОМОЛ54
Увага переповненого за

лу Палацу культури іме
ні Компанійця була при
кута по сцени. Так було і 
в суботу, і в неділю. 0г- 
л я д-конкурс вокально-ін- 
струменгальннх ансамблів 
професійно-технічних учи
лищ області «Юність моя 
— комсомол», присвячений 
дню народження Ленінсь
кого комсомолу (до речі 
сказати, такий конкурс 
проводився у нас вперше), 
викликав великий інтерес 
молоді міста.

П’ятнадцять колективів 
представили па суд гляда
ча свої програми. У ре
пертуарі — пісні про мир, 
дружбу, вільну пращо, про 
любов, про щастя жити 
під мнрпнм небом, україн
ські та російські народні 
пісні й думи.

Звання лауреата кон
курсу і диплом 1 ступеня 
присуджено вокальио-іц-

струментальному ансамб- Друге місце поділили Гаи- 
Л)0 «Товариш» Кірово- воропське 
градського МПТУ

- ї СІ ІТУ № 5 та 
Кіровоградське ТУ № 11.

На фото: К. КАлТіЧ — призер конкурсу. 
Виступає BIA Гайооронського СПТУ № 5.

Дипломів НІ ступеня удо
стоєні колективи Зиа.м’ян- 
ського МИТУ № 3 та Кі
ровоградське МИТУ .№ 2 
імені Героя Радянського 

1 Союзу О. С. Єгорова.
Жюрі також присудило 

спеціальні призи. За кра
ще виконання патріотичної 
пісні — Кіровоградському 
ТУ № 6, за краще виконан
ня комсомольської пісні — 
ІІовгородківському СГІТУ 
№ 6, за краще виконання 
української народної пісні 

Олександрійському 
МИТУ № І, за кращу сце
нічну постановку — Олек
сандрійському МИТУ № 5, 
самодіяльному авторозі 
О. І Іляченку —- за пісню 
«Дівоча весна», приз «.На
дія» - - Зиам’янському ТУ 
№ 2. Спеціальний приз 
жюрі присуджено кращо
му ударнику О. Бойко 
(СП'ЇУ № 3, м. Олександ
рія). Почесного прнза удо-

сюєішїі почесний ГІСТЬ ог- 
.4 я ду-кон к у рсу ансам бль
ТУ № 4 м, Кіровограда 
«Гарний настрій» (керів
ник 0. Агура). За кращу . 
виконавську майстерність 
солісту К. Каличу (Кіро
воградське МИТУ № й) 
присуджено приз обласно
го телерадіокомітету.

Нагороди вручено. Пере
можцям надається право 
виступити із 
концертом...

— Конкурс 
поділився своїми вражен
нями керівник ВІД «Гар
ний настрій» О. Агура, — 
що значно зросла виконав
ська майстерність колек
тивів, їхня сценічна куль
тура, естетичніш смак. Ме
ні приємно бачити такий 
музичний розмай, багате і- 
во фарб, багате і во народ
них талантів...

заключним

показав, —

В. АФАНАСІЄНКС.
м. Кіровоград.

/•*

Вівторок
А ЦТ

8.09 «Час». 8.40 - 
мистика. 9.05 — 
«Американська

Гім-.
Телефільм 

____,_______ МІ трагедія».
і .Частина 1. «Приємне товари

ство». 10.15 — Народна твор
чість . ТелеогляД. 10.50 —
Док. телефільм « Дивного- 

. рія». По закінченні — Нови- 
. нм. 14.30 — Новини. 14.50— 
. Док. телефильм до річниці 
і утворення Узбецької РСР. 

(♦Скарби Кизилкумів», «По
шук.», «Подарую тобі місто і-. 
15.50 — Концерт 
премії Комсомолу 
Отаку 
фінного 
56.20 -

Сьогодні у світі. 
19.00 — Ми будуємо ВАМ. 
19.30 Відбірковий матч 
чемпіонату світу з футболу 
•чбірна СРСР - збірна ЧССР 
21.00 - «Час». 21.35 — До
кумента іьний екран. 22.30 
— Сьогодні у світі. 22.45 — 
Концерт оркестру симфоніч
ної і естрадної музики ЦТ і 
ВР,

ля». 18.00 — Ленінський уні
верситет мільйонів. 18.30 — 
у кожному малюнку — сон
це. 18.45 — Сьогодві у світі. 
19.00 Пісня далека й
близька. 19.45 — Телефільм 
«А м єрика не ь: ;а тра гедія » ? 
Частина 3. «Пристрасті». 
21.00 — «Час». 21.35 -
«Адреси молодих». До Дня

10.20 — «Веселі ста» ги». 
11.05 — М. Мясковський.
Соната № 3 до мінор. По за
кінченні — Новини. 1-1.30 — 
Новини. 14.50 — Досвід гос
подарювання. Док. те.іе- 
(рі.іьми. 1G.05 — умілі руки. 
16.35 — «Діла московського 
комсомолу». 17.05 — Кон
церт радянської пісні. 17.35

«На добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». , 21.35 — Концерт ра
дянської пісні. 22.00 — «Мо
лодість Тракторограда».
А ЦТ (IV програма)

▲ ут

лауреата 
_______ Узбеки- 
вокально хореогра- 
ансамблю «Лазгі». 

Російська мова. 
•16 50 — Дітям про звіря г. 
17.20 Прапороносці трудо
вої слави. Бавовнярі Узбе
кистану. 17.35 — Концерт 
оркестру темброзпх баянів 
Московського музучилпща 
їм; Жовтневої революції. 
•18.00 — Подвиг. До 40-річчя 
Оборони Тули. 18.30 — Весе
лі нотки. 18.45 - Сьогодні у 
світі. 19.00 — Алкоголізм. 
Бесіди лікаря. 19 30 — А. Ха
чатурян. Фрагменти з музики 
до балету «Спартак». 19.50 - 
Телефільм «Американська 
трагедія.-. Частина 2. -Ілю
зії». 21.00 — «Час». 21.35 -- 
Обличчя друзів. 22.20 Сьо
годні у світі. 22.35 
церт народного 
СРСР Б. Штоколова.
А УТ

10.00 — «Актуаль іа каме 
ра». 10.35 -- Фі.іьм-концпрт. 
11.00 -- Кіноогляд «Резо
нанс». 11.40 — «Шкільний 
екран. 10 клас. Українська 
література». 12.10 — Худож
ній телефільм «Береги». 4 і 
5 серії. 14.20 — «Доброго
нам здоров’я». 16.00 — Нови
ни 16.10 — «Срібний дзвіно
чок». 16.30 — Телефільм. 
16.45 — «До побачення, тре
тій трудовий». 17.35 — Кон
церт. 18.00 — -Депутати і 
життя». 18.30 — «День за
днем». (Кіровоград). 18.45 — 
Оголошення. (Кіровоград). 
18.55 — Фотохвилпнка. (Кі
ровоград). 19.00 — -Актуаль
на камера-. 19.30 — <1 хл.б, 
і слово».20.45 — «На добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час».
21.35 — Художнііі телефільм 
«Береті ». 6 серія. Но закін
ченні — Новини.

А ЦТ (IV програма)
19.00 —- Чемпіонат Сиропи 

з футболу серед юніорів: 
вбірна СРСР — збірна ЧССР 
У перерві (19.15) — «Вечір
ня казка>. 20.45 — Концепт 
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній фільм «Без стоаху».

— Кон- 
артиста

10.00 -• * Аьтуа.іьнсі-каме
ра». 10.35 — Концерт. 11.05
— Документальна кінопро
грама. 11.40 — Лялькова
вистава «Люблю ромашки». 
13.05 — Художній фільм
«Береги». 6 серія. 16.00 — 
Новини. 16.10 — «Срібний
дзвіночок». 16.30 — «Бесіди 
лікаря». 16.40 — «Екран мо
лодих». 17.25 — «Музична 
мозаїка». 18.00 — «День за
днем». (Кіровоград). 18.15 — 
К. т. «Народні таланти». Хор 
Заваллівського графітного 
комбінату. (Кіровоград). 18.45
— К. т. «З днем народження,
комсомол!». Виступ першого 
секретаря обкому ЛКСМУ 
О. 0. Скічка. (Кіровоград). 
19.00 — «Акт уальна каме
ра». 19.30 — «Слово за ла 
ми». Громадська рада Укра
їнського телебачення, «Ро
бітничої газети» 1 «Сільсь
ких вістей» по Впровадженню 
передового досвіду. 20.40 — 
«На добраніч, діти!» 21.00 — 
«Ча< > 21.35 — Художній
фільм «Береги». 7 серія. Но 
закінченні — Новини.

А ЦТ (IV програма)
ТО.00 — «Служу Радянсь

кому Союзу!» 20.00 — «Ве
чірня казна». 20.15 — «Між
народна панорама». 21.00 — 
«Час». 21.35 — Художній те
лефільм «Поспішай будува
ти дім».

К ЦТ
8.00 — «Час». 8.40 — Гім- 

вастика. 9.05 - Телефільм
«Американська трагедія» 

,Частина 2. 10.15 — <Роб.г з 
нами, роби, як ми. роби 
краще за нас». 11.05 — Док. 
телефільм «Корабельна сто
рона». По закінченні — Но
вини. 14.30 — Новини. 14.50 
IV пК' ФіЛЬМИ — призері 

всесоюзного фестивалю 
телефільмів в Єревані. 15.45 
~ Рідна природа. 16 05 — 
Відгукніться, сурмачу 16.35 
4~- Об’єктив. 17.10 — Чем
піонат СРСР з хокею: «Трак
тор» ЦСКА. 2 і 3 Періоди.

року

народження комсомолу. По 
закінченій — Сьогодні v 
світі.

19.00 — Чемпіонат СРСР з 
хокею: 
ЦСКА. В перерві 
«Вечірня 
«Час». 21.35 —
фільм «Людина, 
йшла після бабусі».

«Крила
казна».

Рад» — 
(19.20) — 
•21.00 -- 

Художній 
що при-

СРСР з футболу: «Дішамол 
(Київ) - «Зеніт» (Ленін
град). 1-й тайм. 2-й тайм З 
20 години по першій про- 
грамі ЦТ. 19.45 — «Скарби 
музеїв України». 20.00 
Музичний фільм. 20.45 -у 
«На добраніч, діти!» 21.00 Л 
«Час». 21.35 - Художній т«$і
лефільм «Друге диханпяЯ 
1 та 2 серії. По закінченні 4 
Новини.
А ЦТ (IV програма)

3 27 жовтня

по I листопада

Субота
▲ ЧТ

А УТ
10.00 - 

ра». 10 35 
фонічної 
Документа. 
11.2’5 -- -С

- «Актуальна камс-
— Концерт 
музики, 

тльний 
Слово

16.00 Новини.
«Срібний дзвіночок». 16.30 — 
Музичний фільм. 17.00 — 
Програма .телефільмів. 17.30
— Концерт. 18.00 — -Рішен

ця XXVI з’їзду КПРС - в 
дії». 18.30 — Фі.тьм-колцорт. 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — «Сьогодні —
День народження комсомо
лу». «Комсомольський авто
граф». 20.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу: «Локомо-

_ . сим- 
11.15 — 

фільм.* 
за нами».

16.10 —

Спор-нлуб. «Еко
номіка повинна еко
номною. Про досвід Сєвєро
донецького об’єднаний
«Азот» по економії енерго
ресурсів. 18.45 — Сьогодні
у світі. 19.00 — Життя нау
ки. 19.30 — П’єси для арф і 
у виконанні заслуженої ар
тистки ~
19.45 - 
папська трагедія».
4. «Суд». 21.00

О. Ерделі. 
<■ Амерн- 
Частшіа 

. ------ -- «Час».
21.35 — Концерт.іа програма 
«Зустріч друзів». По закін
ченні — Сьогодні у світі.

А УТ

РРФСР 
Телефільм

10.00 — «Актуальна -каме
ра». 10.35 — Концерт. 11.05 
•— Телефільм. 11.25 — «Хар
ківському тракторному-50».

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 ~ Телефільм 
«Американська ,\ трагедія». 
Частіша 4. «Суд». 10.20 —
Для вас. батьки. 10.50 — Ве
селка. IV Міжнародний фес
тиваль телепрограм 'народ
ної творчості. «Тисяча і однії 
візерунок». — (Туреччина). 
11.20 • Рух без небезгіеки. 
11.50 . Комора сонця. 12.35
- Виступ ансамблю танцю 

«Світанок» Палацу культу
ри Кременчуцького автоза
воду. 12.50 — Коло читання. 
13.35 — 44-й тііраж «Спорт
лото». 13.4а — Людина. Зем
ля. Всесвіт. 14.30 — Новини. 
14.45 —■ Фільм для дітей
«Літо з Катею». 15.40 — До 
тижня протесту проти ство
рення нейтронної зброї. Цок. 
фільм «Справа всіх і кож
ного». 16.00 — У світі тва
рин. 17.00 — Бесіда Політич
ного оглядача В. Бекетова. 
17.30 — Мультфільми. 18.00 
— 9-а студія. Ведучий — по
літичний оглядач В. Зорій. 
19.00 — Чемпіонат СРСР з 
футболу: «Шахтар» — «Спар
так». 2 тайм. 19.45 — Науко
во-популярний фільм «За
хист без нападу».

3.00 — «Час». 8.45 -- Про- 
грама науково-популярних 
фільмів. 9.35 •— «Ранкова 
пошта». 10.10 — «Пое'зіяк
11.35 — Фільм концерт. 12.00

- «Клуб кіиоподорожеіод 
13.00 — Концерт. 14.25 
«Маленькі комедії велико,-« 
дому». Вистава. 17.00 
Чемпіонат СРСР з хокеїоі 
«Хімік» (Воскресенсьн) 
«Спартак». 19.00 — «Музич»: 
ний кіоск*. 19.30 — Доі<9£
ментальний телефільм. 20 00 
— «Вечірня казка». 20.15 
•.Здоров’я». 21.00 — сЧас.у?
21.35 Художній телефільм 
«Друге дихання», і і 2 серії)

А ЦТ

Л ЦТ

Четвер

8.00 — • Час». 8.40 -• Гім-: 
настика. 9.05 — Концерт інь 
йодного танцю Алжіру. 9.30
— Будильник. 10.00 — Слу
жу Радянському Союзуі 
11.00 —■ «Здоров'я». 11.4-5 -т( 
«Ранкова пошта». 12.15 -і: 
Радянський Союз очима за
рубіжних гостей. 12.30 
Сільська година. 13.30 с
— Музичний кіоск. 14.0і>
—- В. Черних. «Справи 
Боброва». Вистава. 16.25 —; 
Клуб кіноподорожей. 17.2^'Ж. 
Мультфільми «Таємниця кра- 
їїпі Суниці». «Кеті і робот»; 
18.00 — Міжнародна папера,-. 
ма. 18.45 - Неї арені цирку,
19.20 На скрапі — кіноч 
комедія. «Серця чотирьох?. 
21.00 — «Час». 21.35 — Футг 
больпий огляд. 22.05 — ВИ; 
ступ учасників міжнародно;
го турніру з фігурного ка
тання на ігризи ВЦРНС. По 
закінченні Новішії.

А УТ

8.00 — «Час». 8.40 • - Гім
настика. 9.05 — Відгукніть
ся. сурмачі! 9.35 — Клуб кі- 
ноподорожеЙ. 10.35 — Ро
манси російських компози
торів виконує народна ар
тистка РРФСР 3. Долухано- 
ва. По закінченні — Новини. 
14.30 — Новини. 14.50 —
Док._ фільми про молодь. 
15.45 — Концерт мамс’ліої 
музики. 16.15 — Чого і як 
навчають в IIГУ. «Шахтарс«.- 
на зміна Кузбасу-». 16.45 — 
Шахова школа. 17.15 — Кон
цертний зал телестудії «Ор-

ТНН> _ «Зоря» «Ворошилоз- 
град). 2-й тайм. 20.45 — «На 
добраніч, діти!» 2100 -
«Час». 21.35 — Концерт
Державної заслуженої ка
пели бандуристів УРСР. По 
закінченні — Новини.

А ЦТ (IV програма)
21,00 —- «Час». 21.35— Ху

дожній фільм «Перша дівчи
на».

П'ятниця
А ЦТя по — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — ’«Американська трагедія». 
Частина 3. «Пристрасті».

12.25 — Художній телефільм' 
«Береги». 7 серія. 13.40 — 
«майстри мистецтв». 16.00 — 
Новини. І6.10 — «Срібний 
Дзвіночок». 16.30 — «Народ
ні таланти». 17.10 — Науко
во-популярна програма «Ім- 
?^ЬЬгС>; — «РішеннялХУІ з їзду КПРС — у жит
тя! «на добро людям». Пе
редача з Маловисківської 
міжгосподарської птахо
фабрики. (Кіровоград). 17.55 
— Фотохвилпнка. (Кірово
град). 18.00 — «День за 
Дием». (Кіровоград). 18.15 — 
Телефільм. (Кіровоград).

«Комуністи 80-х». 
ПІ..П2,ЗПІ(1 ВИСОКИХ вимог».

Здача з Кіроноградськс- 
»?.^а°0ДУ Радіовнробів. (Кіровоград). іп.оо — «Акту
альна камера». 19.30 — «Но
вини кіноекрану». 20.45 —

Чемпіонат СРСР з футболу: 
«Динамо» (Київ) — «Зеніт». 
2 тайм. 21.00 — «Час». 21.35 
—- Кінопапорама. 23.05 
Мелодії й ритми зарубіжної 
естради. По закінченні — 
Новини.

А УТ

10.00 • • «Актуальна каме
ра». 10.35 - Кінопрограма
«Мальовнича Україна». 11.15
— Фільм-копцерт. 11.45 — 
«Палітра». 12.10 —«Північнії 
казка». 12.55 — «Слава сол
датська». 13.55 — Художній 
телефільм для дітей «Розум» 
ні речі». 16.05 —«В ефірі — 
ансамбль «Піспяпн». 16.20 — 
«ЯСняе слово». 17.10 — Кой« 
цертний зал «Дружба». 19.00
— «Актуальна камера?; 
19.30 — «Зустріч з піснею»« 
20.20 — Телефільм. 20.45 
«На добраніч, діти!» 21.00 -ч 
«Час». 21.35 — 1Т. Чайкой/ 
ськпй. «Лускуичик». Виста
ва. В перерві - Новини.

А ЦТ (IV програма)

«Молодой коммунарп — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины,

На украинском языке.
S

/МЛ/А АДРЕСА}

316050, МСП

м. Кіровоград, 
вул. Лунацарського, 36.

БК 05247. Індекс 61107.

10.00 — «Актуальна камо
ра». 10.35 — 
Тракторограда».
Ранковий концерт.
«Народні художні 
ли». J2.35 
здоров’я». 13.10 
програма. 1.3.50 
туриста». 14.20 
лов.
16.45 - 
«Гїісия 
18.15 - 
ра».

«Молодість 
11.10 — 

11.50 — 
промие- 

<Доброго вам
— Циркова
— «Компас
- І. Юмнгу- 

«Вигнана». Вистава.
- «Ігротека». 17.30 —

скликає друзів».
- -Актуальна каме- 
19.00 — Чемпіонат

8.00 — «Час». 8.45
«АБВГДейка». 9. 15 — Кон
церт. 9.35 -• Програма нау
ково-популярних фільм і в.
14.05 -- «Переможці». Клуб 
фронтових друзів. 15.30 
«Заспіваймо, друзі». 18.35 ■-> 
«Очевидне — неймовірне?» 
10.35 — «Веселка». 20.00 — 
«Вечірня казка».
——— ■ ІІІІИ І...... ..ЇЙ,-1-' И-—1

л І^^ОНИ: відділу листів і масової ро- 
оотн — 2-45-36; відповідального секрета* 

“’46^8?Д В'АД'ЛУ номсомольського 
, '}ІТЛ ~ 2-46-57; відділу пропаганд:« — 
о ас ?'АА|ЛУ учнівської молоді — «•<□•45; відділу військово го гріотичного 
виховання та спорту — 2-45-35; відділу 
®г®л°шснь — 2-56-65: фотолабораторії — 
«г-44-35- коректорської — 3-61-83; нічної 
редакції — 3-03-53.

Редактор В. СТУПАК.

Газета виходить у вівторок« 
четвер і суботу.

Друкарня імені Г. М, Димитрова 
видавництва 
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Кіровоградського обколлу 
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