ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ОРГАН КІРОВОГ

XXVIII ЗВІТНО-ВИБОРНА
КОНФЕРЕНЦІЯ

кого ОБКОМУ лксму

Виходить
з 5 грудня 1939 р.

відбулася в Новоукраїнській районній ордена Трудового
Червоного Прапора комсомольській організації.
Із звітною доповіддю на ній виступив перший секре
тар райкому комсомолу Олексій Козловсьний.
В обговоренні доповіді взяли участь: Микола Сторо
жуй — токар Новоукраїнського цукрового заводу, Бо«
лодимир Кошелев — пропагадист школи комсомольсь
кої політосвіти АТП 10040 та інші.
1
У роботі звітно-виборної конференції взяли участь І
виступили на ній секретар обкому
Компартії України
В. М. Щербина, секретар ЦК ЛКСМУ В. С. Плохій.
На конференції були присутні заступник завідуючого
відділом організаційно-партійної роботи обкому Ком
партії України Б. С. Ясиковський, другий секретар Новоукраїнського райкому партії О. Г. Тарасенко, відпові
дальні працівники ЦК
6ЛКСМ і ЦК ЛКСМУ, секретар
обкому комсомолу В. В.Мальцев.
Першим секретарем Новоукраїнського райкому ком
сомолу обрано Козлоссьного
Олексія Олексійовича,
другим — Дигаса Володимира Олександровича, секре
тарем — завідуючою відділом учнівської молоді Гольневу Таїсію Іванівну.

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ОБОВ’ЯЗОК - БУТИ в АЕАНГ»!
ТРАДИЦІЇ конати план першого півріч українському та Рівнянсько- Комишуватської

ІЗ ЗВІТНОЇ ДОПОВІДІ
ПЕРШОГО
СЕКРЕТАРЯ
райкому комсомолу
ОЛЕКСІЯ козловського
На передовій нашого ве
личезного
комуністичного
творення поруч із старши
ми крокують юнаки і дівча
та з комсомольськими знач
ками на грудях.
З великим
піднесенням
працює і молодь нашої ор
деноносної комсомольської
організації. Юнаки Ґ дівча
та прагнуть повного мірою
відповідати своєму призна
ченню вірного помічника і
надійного резерву партії. В
першому ропі одинадцятої
п’ятирічки зібрано високий
урожай зернових культур і
засипано в засіки Батьків
щини 103 тисячі тони новоукраїнського хліба. Успішно
виконано річний план реалі
зації промислової продукції.
Зросла продуктивність праці
на підприємствах і в буді
вельних організаціях. За ни
ми успіхами я бачу н нат
хненну працю більш як двох
тисяч молодих ГруДІЕНИКІВ,
39 комсомольсько-молодіж
них колективів. Більшість
КЛІК, виконуючи постанову
ЦК КПРС. Ради Міністрів
СРСР.
ВЦРПС і ЦК
ВЛКСМ «Про Всесоюзне со
ціалістичне змагання за ус
пішне виконання і переви
конання завдань одинадця
тої п'ятирічки», вже справи
лися із соціалістичними зо
бов’язаннями
нинішнього
року.
Пдучи назустріч
XXVI
з’їзду КПРС, члени комсо
мольсько-молодіжного
ко
лективу автогаража колгос
пу імені Фрунзе виступили
з ініціативою: «Форуму ко
муністів — особистий трудо
вий подарунок». Молоді во
дії брали підвищені соціа
лістичні зобов’язання і з
честю виконали їх.Члени ко
лективу перевезли
понад
план 2317 тонн народногос
подарських вантажів, зеко
номили
864(1 кілограмів
пального.
Найвищий у районі вро
жай зернових культур — по
37.3 центнера з гектара —
зі б па в
нинішнього року
КМК тракторної бригади
№ 2 колгоспу «Дружба»,
Механізатори,
очолювані
Володимиром
Дубченком.
зобов’язалися
достроково
справитись із завданнями
одинадцятої п’ятирічки. Цю
Ініціативу схвалив секрета
ріат ЦК ВЛКСМ.
А члени КМК механічної
майстерні цукрового заподу
дали слово до нього дня ви

чя 1982 року. Справжні
зразки високопродуктивної
праці показує член колекти
ву токар Микола Апдрійченко, на трудовому календарі
якого — квітень наступного
року.
Молоді хлібороби району
вийшли переможцями серед
комсомольських організацій
області на жнивах і вдруге
підряд заволоділи перехід
ним призом обкому комсо
молу імені космонавта-зем
ляка двічі Героя Радянсько
го Союзу Л. І. Попова. Се
ред переможців обласного
змагання молодих жниварів
— наші правофлангові ком
байнер Володимир Шишмарьов з колгоспу імені Пархоменка і водій грузовика
автотранспортного
підпри
ємства 10041 Василь ІОрескул.
Тон у змаганні молодих
кукурудзоводів
задавала
ланка Валерія Волошука з
колгоспу «Дружба». Працю
ючи без затрат ручної пра
ці, хлопці одержали по 46,2
центнера зерна кукурудзи
з гектара. До речі, за новим
методом у нас працювали
17 комсомольсько-молодіж
них ланок, котрі вирощува
ли качанисту на 5028 гекта
рах.
«Заготівлі кормів — кОм

сомольську турботу!» — під
таким девізом працювала
молодь на зелених жнивах».
Скажу, що силами юнаків і
дівчат лише маси дикорос
тучих трав заготовлено по
над 5 тисяч тонн .
В лвангарді змагання се
ред КМК, зайнятих у тва
ринництві. йде колектив мо
лочнотоварной ферми № 1
колгоспу імені Шевченка,
члени якого все молоко зда
ють тільки першим сортом.
Молоді доярки ферми Сте
панида Якубенко і Ніна Лубенець близькі до подолання
чотиритисячного рубежу по
надоях молока від корови.
Позитивний досвід нагро
мадила районна комсомоль
ська
організація в справі
підготовки механізаторських
кадрів
і закріпленні їх у
сільськогосподарському ви
робництві. Тільки торік мехвссобу'їсм у нас було охоп
лено 930 чоловік. У Пово-

му профцентрах сільськогос
подарських професій навча
лося більше тисячі учнів з
11 шкіл району. На базі
тракторної
бригади двічі
Героя Соціалістичної Прані
О. В. Гіталова діє школа
передового досвіду, в якій
уже підвищили свого про
фесійну майстерність 11 ти
сяч механізаторів.

середньої
школи: «Свято шануймо та
бережімо хліб!» Його схва
лили ЦК ВЛКСМ і Мініс
терство освіти УРСР.
Попереду у КОМСОМОЛІ!
району — нові великі зав
дання. І молодь виявляти
ме ще більшу активність,
організованість дисципліно
ваність, аби викопати велич
ні завдання, які ставить пе
ред нею партія.

На знімках:, серед делегатів конференції Герой
Соціалістичної Праці, бригадир тракторної брига
ди колгоспу «Росія» В. С. Андріяш; у президії
конференції.
Фото В. ГРИБА.

За підсумками минулою
року районну комсомоль
ську організацію було виз
нано переможцем Всесоюз
ного огляду технічної підго
товки молоді і нагородже
но дипломом Ц1< ВЛКСМ
I Міністерства сільського
господарства СРСР.
Райком комсомолу і пер
винні організації приділя
ють постійну увагу підви
щенню ефективності ПОЛІ
ТИЧНОГО та економічного на
вчання молоді. Юнаки і дів
чата глибоко вивчають ма
теріали XXVI з’їзду КПРС
інші партійні й комсомоль
ські документи.
Ксруїоц,
комсомольськими школами І
семінарами досвідчені пропргадисти. Всі вони—актив
ні учасники руху «Пропаган
дист — п'ятирічці».
Чимало зроблено і в спра
ві атеїстичного, військовопатріотичного, фізичного ви
ховання молоді. Всій країні
відомий нині заклик учнів

РЕПОРТАЖ
З ПЕРЕДНЬОГО КРАЮ

(ВАС ВІТАЄ
КМК!»
Коли порівнялися з яскра
во оформленим панно тВас
вітає
комсомольсько-моло
діжний колектив тракторної
бригади
№
2
колгоспу
«Дружба», Володимир Дуд
ченко. групкомсорг КМК. ус
міхаючись, попередив.
— Тільки
не лишіть,
пишіть. ЩО
тракторний стан зустрів вас
радісним передзвоном мета
лу. Порівняння,
звичайно,
непогане, але
майже вся
техніка у нас відремонтова
на.
Олександр Чабан першим
доповів
бригадиров, тр ікторної бригади Віктору Пет
ровичу Колпаку, Що ремонт
грунтообробної техніки, за
кріпленої за ким, закінчено.

Це було ще до
того,
як
дружний колектив
підтри
мав почин москвичів — оз
наменувати
60-річчя утво
рення СРСР
ударною пра
цею. На
комсомольських
зборах вирішили хлопці пов
ністю підготуватися де вес
няно-польових робіт наступ
ного року не пізніш
як до
23 лютого.
Найсміливіші
прогнози
перекреслив Олександр. На
віть батько, Іван Васильо
вич, у якого він
працював
помічником
на комбайні,
тільки
руками розвів від
здивування:
«Ну й Сашко!
Ну й молодчина!»
За Чабаном
потягнулися
інші — Іван Ляшенко, Юрій
Новиков, Микола Маркидов,
Іван Колесник...
...Сашко Чабан заглянув у
двері, пошукав очима групномсорга.
— Заходь, — підвівся на
зустріч Дубченко. — Ну як,
готовий?
Той
мовчки простягнув
кілька густо списаних сто
рінок у клітинку— Прочитай ось,..
— На конференції висту
патиме, — пояснив мені Во
лодимир Дубченко.
Я вслухався в скупі слова
майбутнього виступу: пра
цюємо, змагаємось, мріємо...
І зовсім коротко про те. що
бригада працювала в дні ро
боти XXVI з’їзду
КПРС на
зекономленому
пальному,
що кожен член II щомісяця
перераховує гроші до Фонду
миру і
на
будівництво
пам’ятника комсомольської
Слави району... Все правиль
но — виступатиме член ко
лективу Дубченка. _

пичої бригади Комишуват
ської середньої школи;
— Я живу в селі, де про
славився своїми трудовими
ділами двічі Герой Соціаліс
тичної Праці Олександр Ва
сильович Гіталов. Обов’язко
во розповіла о делегатам
про величезний
вплив, що
його справляє приклад зна
менитого хлібороба на тру
дове виховання моїх одно
літків.
Повідала б 1 про справи
нашої виробничої.
Ниніш
нього року ми власноручно
обробляли 56 гектарів орної
землі. під час п’ятої, трудо
вої чверті виконали на по
лях місцевого КОЛГОСПУ ро
біт на 3000 капбояяштіп .
Олександр ПОСТАЛАТій,
помічник бригадира
трак
торної бригади № 1 колгос
пу «Тванівський»:
— У нашому колективі пращоютч сумлінні молоді меха
нізатори Олексій Ю-аловІй,
Іван Масик. Сергій Ковален
ко. Щоправда. досвіду у
хлопців ще малувато. Чи не
тому й такі контрасти в По
казниках: зернових ми зі
брали майже по 36 пентневів з гектара, а буряків —
менше 100 Отож віддаю пе
ревагу тому щоб послухати
більш досвідчених колег з
інших господарств. А ось то
варишам із тракторної про
їхній досвід
обов'язково
розповім.

ПРОБЛЕМИ
ВИРІШУВАТИ
СПІЛЬНО

Комсомольці на конфере*
ція — не тільки звіт, кон
статація .зробленого. Цс — і
об’єктивна товариська кри
тика. викриття недоліків,
спільний пошук шляхів їх
усунення. Саме тому само
критично визнавали прормхутпси в діяльності райкому
і первинних
органі іацій
перший секретар і делегати
конференції, саме тому вка
зували
на «вузькі місцям,
штучно ств< рсні . проблеми,
елементи формалізму секре
тар обкому Компартії Укра 
пи В М. ІПепбпна і секре
тар ЦК ЛКСМУ В. С Плохій.
В районі лише кожен
двадцятий член ВЛКСМ зай
мається
раціоналізатор
ством економічний
ефект
від
поданих
ппо-юзицій
низький
ГОВОРЯТЬ ДЕЛЕГАТИ
Комсомол ьс ы і і <. р га н І за ц і ї
недопрацьовують у
талій
важливій справі. єн забезпе
чення громадського тварин
ництва кадрами. За два ро
ки на ферми господарств ра
йону направлено
лише 31
комсомольця.
Не сталії ще зоною комсо
мольського впливу торгівля
та сфеоа обслуговування
Не відповідає зрослим ви
сьогодення стан лек
— Про що
розповіли б могам
ційної
пропаганди серед мо
ви
учасникам
і гостям лоді Комсомольські
органі
XXVIII районної конферен ка чії
ції? — з таким запитанням ПМК 35. райсільгосптрхпіки,
оайспожцч-’пілки.
звернувся
наш кореспон колгоспів імені
Фрунз? та
дент до делегатів.
імені Калініші не залучають
Ось що вони відпо'вілн:
молоді
ло
відвідання
лекцій,
Олександр КОСЕНКО, сек бесід рідко організовують
ретар комітете
комсомолу їх.
цукрозаводу:
Чимало уиудцень є щг в
— Перш за все яро те. що питаннях »теїстичного вихо
ножну Четверту тонку про вання
Не завжди комсо
дукції виготовляють молоді мольські активісти
дають
трудівники підприємства. У належим
оцінку
Фактам
нас працює едини в районі у”асті молоді в релігійних
комсомольсько • молодіжна обрядах, захлпленяю окре
.зміна. А ще
похвалився б мих юнаків і дівчаг нерковспортивними досагненн,тми ісл атрибутикою.
заводчан:
ми входи ш до
Не може не турбувати й
числа
призерів
обласної те. що кількість правопору
спартакіади з
комплексу шень серед молоді лишаєть
ГГЮ. виховали двох майст ся великою
рів спорту
СРСР 1 десять
Конференція намітила за
ігерійорозрялкиків.
ході- спрямовані на підішЛюдмила
НОВАТОРООА, іцення рівня
ВСІЄЇ КОМСО
бригадир учнівської внооб- МОЛЬСЬКОЇ роботи.

«ЯКБИ Я ВЗЯВ
СЛОВО...»

2

„Молодий комуяяр

сшор.

ІДБУЛИСЯ
V звітно-виборна комсо
мольська конференція в Ле
нінському районі м. Кірово' града. Із звітною доповіддю
виступив
другий секретар
райкому комсомолу А. Машковський.
В обговоренні
доповіді
взяли участь секретар комі
тету
комсомолу
заводу
1 «Червона зірка» В. Шпак,
швачка головного підпри
ємства виробничого швейно
го об'єднання Т. Нечипорук,
продавець
У ТО «Кірово
град» С. Вітер та інші.
У роботі конференції взя
ли участь і виступили на ній
перший
секретар райкому
партії С. С. Ліиовиченко та
Секретар обкому комсомолу
Л. Г. Дротянко.
У роботі конференції взя
ли участь також секретар
райкому партії М. К. Скляничепко, голова виконкому
районної Ради народних де
путатів Л. І. Фснько,
пер
ший
секретар міськкому
комсомолу В. Кулик.
Першим секретарем Ле
нінського (м. Кіровограда)
райкому комсомолу обрано
Ющенко Тетяну Михайлівну,
другим — Машковського
Анатолія Івановича, секре
тарем—завідуючою відділом
учнівської молоді — Горащенкову Тетяну Миколаїв
ну.
* # *
XXVII
звітно-виборна
комсомольська конференція
в Кіровоградському районі.
Із звітною доповіддю висту
пила перший секретар рай
кому комсомолу Т, Сушко
ва.
В обговоренні доповіді
взяли
участь механізатор
колгоспу імені Ватутіиа
Л. Костик, секретар коміте
ту комсомолу колгоспу іме
ні Карла Маркса Н. Лукашик, механізатор колгоспу

«Україна» В. Ротарєв та ін
ші.
'
.
У . конференції
взяли
участь і виступили
на ній
перший
секретар райкому
партії В. К. Діброва, завіду
ючий відділом
спортивномасової роботи обкому ком
сомолу С. В. Шаповалов.’
У роботі конференції взя
ли також участь заступник
голови виконкому обласної
Ради народних депутатів
Є. М. Чабаненко,
інструк
тор обкому партії В. О. Ікачук, другий секретар райко
му партії В. К. Сильверсгов,
секретар
райкому партії
Т. 11. Булатова, голева ви
конкому районної Ради на
родних депутатів В. Г. Медізідь, інструктор ЦК ЛКСМУ
і. В. Дятлова.
Першим секретарем райко
му комсомолу обрано Суш
кову Тетяну Всеволодівну,
•другим — Ненича Віталія
Миколайовича, секретарем
— завідуючою відділом уч
нівської молоді — Єльчанінову Лідію Георгіївну.

* * *

XXXII районна звітно-ви
борна комсомольська кон
ференція в Новомиргороді.
Із звітною доповіддю висту
пила перший секретар рай
кому комсомолу Т. Дмит
ренко.
В обговоренні
доповіді
взяли участь механізатор
колгоспу
«Жовтень»
Д. Кваша, токар цегельного
заводу Микола Негара, ін
женер АТП-10040
Д. Недопас та інші.
У роботі конференції ззяли участь і виступили на
ній завідуючий відділом
пропаганди і агітації обко
му партії І. П. Оліфіренко
та завідуючий відділом ком
сомольських організацій об
кому комсомолу А. С. Дмит
ренко.

НА ВАШУ КНИЖКОВУ ПОЛИЦЮ

С. ПЛАЧИНДА ВІДКРИВАЄ
®, дави
4

Серія біографічних тво
рів «Уславлені імена» по
повнилась новим цікавим
Плачийдп
твором С. П.
«Олександр
Довженко»,
що минулого року вніішоз
друком
у видавництві
«Молодь».
Роман створено за за
гальною редакцією народ
ної артистки РРФСР Юлії
Іполитівни С-олнцевої, дру
жини, вірного друга і со
ратника О. Довженка, яка
після смерті чоловіка здій
снила постановку багатьох
кінофільмів за його сцена
ріями. Вона сприяла авто
рові в повному, глибокому,
всебічному й правдивому
змалюванні образу Олек
сандра Довженка.
Якщо
говорити
про
‘ “Жанро
твору, то «Олек
сандр Довженко» —• ро
ман, відмінний від класич
ного. В ньому органічно
поєднуються три основні
начала — документалістика, домисел і художній
вимисел.
0. Плачинда досліджує
умови, які дали, людству
великого митця. Перед чи
тачем проходять село Сосниця і голуба Десна, де
народився Довженко, ро
дина Тарасовичів, до якої
належали
його батьки,
навчання Сашка в чотири
класній парафіяльній шко
лі, в Сосницькому чоти
рикласному д некомплект
ному училищі та Глухівському учительському' інсти
туті.
Розповідаючи про педа
гогічну діяльність, вступ
до партії
більшовиків,
Секретарювання в губерн
ському відділі
народної

комісарювання в
освіти,
театрі, про дипломатичну
роботу, автор показує, як
формується світогляд і ви
значаються риси характе
ру О. Довженка, що ви
являться потім
у його
творчості. Навчання при
Берлінській академії мис
тецтв, робота художником-ілюстратором у редак
ції республіканської газе
ти «Вісті ВУЦВК» сприя
ли розвиткові О. Довжен
ка як художника.
Ще більше уваги С. Плачинда приділяє режисер
ській роботі О. Довженка,
яка почалася в червні 1926
року па Одеській кінофаб
риці. Автор наводить ціка
ві деталі створення кіно
фільмів «Сумка дипкур’єра», «Звешігора», «Арсепал», «Земля»,
«Ізан»,
«Аероград»,
«Щорс»,
«Визволення».
На основі документаль
них матеріалів С. Плачипда згадує
письменників,
котрі допомагали в напи
санні сценаріїв для кіно
фабрики. Є серед них і
паш земляк Д. Бузько, за
сценаріями
якого було
створено
фільми
«Сой
Товстопузенка» (1924 р.),
«Лісовий звір» (1924 р.),
«Димівка»
(1920 р.). А
сценарій «Життя Тараса
Шевченка»,
написаний у
співавторстві
з М. Паиченком, лишився невико
ристаним. Цікаві дослід
ження подає С. ПЛачннда
про
творчу
діяльність
О. Довженка в- роки Ве
ликої Вітчизняної війни. В
той час Олександр Петро
вич пише
багато опові
дань, публіцистичних ста-

ШЕФСТВУЄ
КОМСОМОЛ

У роботі Конференції взя
ли участь також перший
секретар райкому партії
В. А. давидяк, другий сек
ретар райкому партії А. С.
іамашов; секретар райкому
партії А. 11. Скляреико.Першим секретарем рай*
кому комсомолу
обрано
Дмитренко Тетяну Тимофі
ївку, другим — ьоська Во
лодимира Федоровича, сеК"
ретарем — завідуючим від
ділом учнівської молоді —
Погрібного Олександра Ми'
колайовича.
* * *
XXXII районна звітно-ви
борна конференція в Онуф
рії вці. Із ЗВІТНОЮ доповіддю
виступив перший секретар
райкому комсомолу К. Дапов.

В обговоренні
доповіді
взяли участь доярка кол
госпу імені Ілліча Л. Залоїло, шофер колгоспу «Шлях
Леніна» В. Кравченко, му
ляр районної міжколгоспної
будівельної
організації
І. Альшанов та інші.
У роботі
конференції
взяли участь і виступили на
пій секретар обкому партії
A. 1. Погребняк та перший
райкому партії
секретар
B. Д. Іванов.
У
роботі
конференції
взяли участь також другий
секретар
райкому партії
О. О. Малолітко, секретар
райкому партії А. М. Ба.туба, голова виконкому ра
йонної Ради народних депу
татів А. І. Кондратенко.
Першим секретарем рай
кому комсомолу
обрано
Данова Костянтина Михай
ловича, другим — Вербу
Лесю Володимирівну, сек
ретарем — завідуючою від
ділом учнівської молоді —
Смирнову Валентину Іванів
ну.

той, створює ряд докумен
тальних фільмів, сповне
них великої любові до
Батьківщини і жагучої не
нависті до її ворогів. У ці
роки О. Довженко пише й
«Повість полум’яних літ».
Кілька розділів роману
автор відвів розповіді про
повоєнну
діяльність
О. Довженка, про ство
рення ним документаль
них,
художньо-докумен
тальних
стрічок, фільму
«Мічурін» та про початок
зйомок «Поеми про море».
Ціна життя кожного ви
значається тим, що воно
залишило для людства.
Плодоносять довя;енківські сади па Київській кіно
студії та
«Мосфільмі».
Невмируща і його твор
чість. У добу космічних
швидкостей, атома і заліза
у нас, ділових людей, де
далі частіше виникає по
треба
в довжснківських
романтиці і поезії, красі і
щирих взаємовідносинах.
Ми прагнемо,
як Олек
сандр Петрович, любити
землю, плекати і засаджу
вати її садами, квітами,
засівати зерном і добром.

Прочитавши книгу, пе
реконуєшся, що С. Плачиндівдалося з допомогою
художнього слова відкри
ти для читача Олександра
Довженка у світло душев
ної краси, неповторного
таланту. Вдало дібрані в
книзі ілюстрації.
В ній
багато фотознімків та ма
люнків О. Довженка. Кни
га не може нікого лишити
байдужим.
І в цьому її
найбільша цінність.
Микола СУХОВ.

29 грудня 1981 року

На карті, що висить и
комітеті комсомолу Херсон
ського суднобудівного аиі
робничого об’єднання імені
60-річчя Ленінського ко-дсомолу, з’явилася ще адна
адреса ударного молод.ж.
ного шефства. Прискорити
поставки устаткування для
першого вітчизняного ліх
теровоза «Алексей Косыгин» зобов’язались Муром
ський міськком ВЛКСМ і
комітети комсомолу місце
вих підприємств. Іак вони
відповіли на почин бригади
Василя Філіп’єва, яка стала в об’єднанні ініціатором
сприяння роботі будівніків
флагмана радянського тор.
гового флоту, що на два
місяці випереджає вироі».
ничий графік.
Судно водотоннажністю
більш як 60 тисяч тонн за
кладено в день відкриття
XXVI з’їзду кПРС. Боно бу
де в два рази більше від
споруджених тут раніше
танкерів і сухованта іі-іих
суден. Створюють новий
океанський гігант 17 кра
щих молодіжних колекти
вів.
Оголосивши будову
ударною, вони звернулись
до комсомольців усіх під
приємств — постачальніїків із зачлином взяти шеф
ство над виготовленням і
відвантаженням комплек
туючих вузлів і деталей,
металу, інших матеріалів.
Першими
відгукнулись
робітники Ленінградського
виробничого
об’єднання
«Ижорский завод». Вони
організували комсомольсь
кий штаб шефства. Прожектористи провели кіль
ка рейдів, що прискорили
поставку устаткування для
ліхтеровоза. Дійову, допо
могу херсонцям подала мо
лодь Руставського
мета
лургійного заводу в Грузії,
Нижньотагільського ікеталургійного
комбінату в
РРФСР, об’єднання «Сева
стопольський морський за
вод імені С. Орджонікідзе»,
заводу «Запоріжсталь», ба
гатьох інших підприємств,
Я. ГРИДІН,
кор. РАТАУ.

*
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УСПІХ
З ПЕРШОГО ДНП ВАХТИ
СЕРЕД
КОМСОМОЛЬСЬ
КО-МОЛОДІЖНИХ
КОЛЕК
ТИВІВ
НАШОЇ
ОБЛАСТІ
ДЕДАЛІ ШИРИТЬСЯ СОЦІ
АЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ ЗА
ГІДНУ
ЗУСТРІЧ 60-РІЧЧЯ
УТВОРЕННЯ СРСР. КОЖЕН
МОЛОДИЙ ВИРОБНИЧНИК
ПРАГНЕ В ЦІ ДНІ ПРАЦЮ
ВАТИ З НАЙБІЛЬШОЮ ВІД
ДАЧЕЮ
СИЛ.
ЧИМАЛО
КМК ДОСТРОКОВО РАПОР
ТУВАЛИ ПРО ВИКОНАННЯ
ЗАВДАНЬ ПЕРШОГО РОКУ
ОДИНАДЦЯТОЇ
П’ЯТИРІЧ
КИ. ВСІ КОМСОМОЛЬСЬКОМОЛОДІЖНІ
КОЛЕКТИВИ
ВИРІШИЛИ
ПРИСВЯТИТИ
КОЖНІЙ
СОЮЗНІЙ РЕС
ПУБЛІЦІ,
ЗНАМЕННИМ
ПОДІЯМ У ЖИТТІ
НАШОЇ
нот п?аціиждень уяар-

ОДИН ІЗ КРАЩИХ КОМ
СОМОЛЬСЬКО - МОЛОДІЖ
НИХ КОЛЕКТИВІВ КІРОВО
ГРАДСЬКОГО ЗАВОДУ РАДІОБИРОБІВ — КМК СЛЮСАРІВ-МЕХАНІКІВ
ІВАНА
ЯЦЕНКА
—
ЧЕРГОВИЙ
УДАРНИЙ ТИЖДЕНЬ ПРИ
СВЯЧУЄ РРФСР.
СЬОГОДНІ МИ ПУБЛІКУ
ЄМО РОЗПОВІДЬ
БРИГА
ДИРА
—
КОМПЛЕКСНОЇ
бригади
молодого коМУНІСТА
ІВАНА ЯЦЕНКА
ПРО
РОБОЧІ БУДНІ
-’--"І
котр™Ї1ВУ’
ЙОГО 'Сіп«.-!,
УСПІХИ,
ПЛАНИ НА НА
СТУПНИЙ РІК.

На завод
я прийшов
дев’ять років тому, від
служивши
в лавах Ра
дянської Армії, у виборі
професії вагань не було
мріяв стати високо
кваліфікованим робітни
ком ще зі школи. Знав,
Що це нелегко, та на лег
кий хліб я й не розрахо
вував. На моїх очах ви
ростав завод, зводились
нові просторі
корпуси.
Спочатку працював в од
ній бригаді, потім комі
тет комсомолу запропо
нував
мені
очолити
бригаду слюсарів-механіків. Хлопці підібрали
ся знаючі, а тому робо
та налагодилася з пер
ших днів.
I все ж ми
працювали не на повну
силу. Причиною була пе-

досконала
організація кої Армії повернувся в
рідний колектив, зобов’я
праці.
Існував поділ на робо залися економити кожну
ту вигідну й невигідну, робочу хвилину, за раху
траплялося,
що опера нок невикористаних реція, яку виконував робіт резвік, суворої економії
ник, не відповідала його матеріалів, бережливого
виробничому розрядові. використання інструмен
Тол;,
зваживши
свої тів достроково виконати
можливості, ми виріши плани першого року і
цілому.
ли створити комплексну п’ятирічки в
також твердо
бригаду, працювати за Бригада
' вирішила, що кількісні
єдиним нарядом.
Перший місяць робо показники ніякою мірою
ти показав, що ми — на не ПОВИННІ впливати на
шляху, якісні. Нині я, наприкправильному
Підвищились
трудова лад, уже працюю з осодисципліна, продуктив бистим клеймом. Доби
ність праці; нолектив па тися цього права ирагвідповідальність
за не кожен
член нашої
якість роботи примусила бригади. Його можна ви
кожного
підвищувати бороти лише сумлінною,
свій фаховий рівень, ос високоякісною працею.
воювати суміжні профе У нас не було випадку,
вироблювану
щоб на
сії.
надходили
Паша комсомольсько- продукцію
молодіжна бригада неве рекламації.
Приємно відзначити,
лика — шість чоловік, і
есі вони добилися звання що на трудовому калеп-»
ударника комуністичної дарі комсомольсько-:«)- ■
праці. В дні підготовки лодіжного нині березень
Ставши на
до Олімпійських ігор у 1982 року.
трудову вахту,
Москві бригаді довірили ударну
важливу роботу — виго присвячену XIX з’їздові
товити складну радіоте- ВЛКСМ, ми дали слово
півріччя
леапаратуру.
І хлопці план першого
не підвели. Устаткуван наступного року викона
ня працювало відмінно. ти до дня відкриття ком
За проведену роботу ме сомольського форуму.
І все ж кожен у брига
не нагородили медаллю
ді вважає, що у нас є ще
«За трудову доблесть».
Десяту
п'ятирічку чимало резервів, викори
дозволить
бригада завершила
ус стання яких
продуктив
пішно. Та досягнуте нас підвищити
праці.
не заспокоїло,
адже в ність
Через кілька днів ми
першому році одинадця
тої перед нами стояли вступимо в новий, 198не менш важливі завдан рік. Планів у нас чимз;
ня.
Слюсарі-механіки ло: підвищити фах'овни
кожного члена
Олександр Геймор, Ва рівень
силь Волошин, Іван За- бригади, вибороти право
туливітер,
Георгій Ка- працювати з бригаднії?'’;
рандуков, фрезеруваль клеймом. Думаю. ЩО Ш
посильні для
ник
Василь
Петрик. завдання
який, до
речі, після нашого згуртованого ко
служби в лавах Радянсь- лективу.
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Жовтенятський
святковий ранок
Вони ще тільки осягають
основні свої уроки, ці малю
ки з другого «Б»
Вчиться
писати перші твори, розв’я
зувати складні задачі і ви
конувати бонові завдання на
жовтенятському пошуково
му маршруті.
А ще войц
вчаться дружити і працюва
ти. бути чесними й добрими.
Якось учителька Валенти
на Федорівна Швидулко
розповіла своїм вихованцям
про братні республіки, про
велику силу дружби парадів
Союзу РСР. А приклад наве
ла з місцевого життя: ад
же в класі вчаться діти кіль
кох національностей, і клас
їхній вважається
в серед
ній школі № 5 м, Кіровогра
да найдружнішим. Урок за
пам’ятався.
Готуючись відзначити 59-у
річницю утворення СРСР,
жовтенята вирішили підготу
вати інсценовані
розповіді
про республіки. гдати
,__ ___
концерт д ля всіх молодших шко
лярів.
Шили національне убран
ня, розучували пісні й ган
ці народів СРСР. І концерт1
вийшов на славу. «Дружбою
ми здружені» — так нази
валася літературно-музична
композиція
У національних костюмах,
веселі н запальні, вони тан
цювали білоруську «Бульбу»
та українську «Гуцулочку»,
співали пісень своїх ровес
ників з Росії і Молдавії^
Старанно виводив на скрип
ці грузинські мелодії Сергій
Козир, дзвінко лунав голос.
Оксани Гібатової, одягненої
в косгюм
юної узбечки,
завзято витанцьовував біло
рус Сашко Макущенко.
Щирими оплесками на
городжували маленьких ар
тистів глядачі.

Під Ноьий рік яких тільки чудес не трап
ляється!. Заходить, скажімо, маленький івасик з мамою до універмагу, а там — ви тіль
ки гляньте! — справжній Дід Мороз поход
жає. Коло нього — Снігуронька. І продають
вони ітрашни ялинкові —не звичайні, а каз
кові. Такі, що блищать, аж очі хочеться за
мружити.
І хоча вчорашню хурделицю сьогодні, мо
же, замінить така незимова мряка, ялинка
за склом вітрини виглядає так само святко
во, як і її лісова подруга в далекому засні
женому лісі.
Хтось сказав, що чекання чуда — це вжа
чудо. Казка приходить напередодні Нового
року іноді в образі веселої, розбишакуватої,
але, по суті, доброї і щиросердої відьми.
Злітає в повітря фейєрверк конфетті і жаотів. Сплітаються руни в щасливому хорово
ді. А коли всім весело — це ж так гарно!
Новий рін уже ходить вулицями міста, сту
кає у вікна. Відчиняйте двері. Беріть пода
рунки*
Фото В. ГРИБА.

«Без копачів і з копачами»

ПІСЛЯ
ВИСТУПИ
Під таким
заголовком
22 вересня цього року га
зета опублікувала
корес-

понденцію про те, що Новопразьке відділення
....___
Олзнсандрійськоїї
райсільгосптехніки зволікало ремонт
копачів
бурякозбирзльного комплексу
РКС-6, доставлених
сюди Доброве-

личківською
райсільгосптехнікою, яка мала насам
перед відповідати
за їх
лагодження.
Минуло три
місяці від
тоді. І ось нарешті викону
ючий обов'язки керуючого

Добровеличківсьною
райсільгосптехнікою А. Крав
ченко прислав
відповідь.
Прохаючи вибачення за запізніле
повідомлення, він
визнав критику
правиль
ною. ЗО вересня
комсо
мольсько-молодіжному ко
лективові по вирощуванню
цукрових буряків колгоспу

01000102010200

‘РЕПЛІКА

І

\

Останнім
часом ново- про те, щоб США допозеландців посилено бом- могли Новій Зєландії вибардують
заявамй
різні дертися
з
економічної
високопоставлені візетери кризи, що
затягнулася,
із США про те, ЯК, МОі!- шляхом, наприклад, роз
ляв, важливо для союзни- ширення американо-новокіз по
воєнному
блоку зеландської торгівлі, все
АНЗЮС,
куди
ВХОДЯТЬ
змінилося. Якраз навпаки,
Австралія, Нова Зеландія і тепер
в американському
США, згуртуватись перед конгресі йде обговорення
лицем так ззаної «радян різних заходів, спрямова
ської загрози». Один за них на обмеження ввозу
одним американські гене новозеландської сільсько
рали,
представники
ва- господарської
продукції
шінгтонської адміністрації в США. Дружба дружбою,
і вчені від політики заїз а своя сорочка, очевидно,
дять на дєнь-два в Нову все-таки ближче до тіла.
Ємкі ринки для збут/
Зеландію для того, щоб
відтарабанити
чергоз.ий сільськогоспод аре ь к о і
антирадянський пасквіль і продукції мають важливе
полякати
новозеландців значення для майбутнього
невеликої
країни.
уже добре-таки заїждже цієї
ним міфом про «російсь Водночас, як підкреслює
преса,
ку експансію
в Тихому новозеландська
втягнення країни в америокеані».
Як правило, подібні ви кано-ізраїльську політик/
ступи супроводяться за- на Близькому Сході може
певненнями про те, що серйозно зашкодити роз
«старший
американський виткові торговельних від
з
брат» нібито вважає і ці носин Нової Зеландії
арабськими
державами,
нує езого молодшого но
що
виступають
проти
возеландського партнера.
кемп-девідської угоди. І
Однак ні у кого тут не
не випадково, обговорюю
викликає сумніву, що «лю
чи проблему участі в «сібов» Вашингтона — дуже
найських силах», новозе- идороге задоволення і оз
ландці дедалі частіше зга
начає насамперед
повну
дують, до яких сумних на
й беззастережну підтрим
слідків
призвело свого
ку нинішнього мілітарист
часу рішення Веллінгтона
ського курсу адміністрації
підтримати американську
Рейгана. Недавно новозе
агресію в Індокитаї.
ландці мали можливість
Нещодавно новозеланд
переконатися в цьому ще
ська преса повідомила про
раз.
Треба бачити, як піклу зміст секретних американ
ються американські еміса ських документів, у яких
розписувалися
«заслуги»
ри про членів уряду ДлЯ
того,
щоб
заручитися «тихих американців» у Велзгодою
Веллінгтона
на лін-тоні у справі втягнення
участь у так званих «бага Нової Зеландії в ганебну
тонаціональних
збройних війну у в єтнамі. Іут і пси
силах» для Сінаю. Білий хологічна обробка членів
пре
дім не
вимагає
багато. уряду, включаючи
«Пошліть
хоча б взвод м’єр-міністра, підкуп гро
солдатів і пару вертольо мадських діячів, маніпулю
тів. Головне
—
брати вання пресою і навіть ве
проамериканської
участь!
Американських дення
пропаганди в новозеланд
«джі-ай» і зброї на Близь
ських коледжах та школах.
кому Сході вже й так до
Роки 60-і і 80-і... Минуло
сить», — умовляють по
досить часу, щоб не повто
сланці з Вашінгтона. Не
й рювати помилок.
скупляться американці
(Кор. АПН).
на щедрі обіцянки.
Веллінгтон.
Та коли мова
зайшла

І

ПЛАНЕТА

З ТЕЛЕ

ТАЙПНОЇ
СТРІЧКИ

імені Шевченка привезли
полагоджені копачі, і комп
лекс РКС-6 відновив ро
боту.
Від керуючого ж Новопразьким
відділенням
І. Т. Падалка відповіді ре
дакція досі не отримала.
Та вона, власне, сьогодні
□же й не потрібна.

Н. МИКОЛАЄНКО.

ців керівники кампучійської контрреволюції зустрі
чалися не раз.
Щоразу,
одначе вони
роз'їжджалися ні з чим. І ось зі сто
рони було кинуто «ряту
вальний круг» у вигляді
пропозиції
заступника
прем’єр-міністра і міністра
закордонних справ Сінга
пуру С. Раджаратнама,
зробленої наприкінці лис
топада нібито
від імені
країн АСЕАН. Суть її
зводиться до того,
що
представники трьох угру
повань повинні відкинути
всі незгоди і будь-якими
• засобами створити «тимча
совий» чи
«проміжний
уряд» на базі коаліції,
який
дасть можливість
кожному
угрупованню

ському місті Паттайя; свід
чать місцеві спостерігачі,
«знову виявились'істотні
незгоди сторін». \Спершу
розрахована на два дні,
конференція закінчилася...
за три години. Тверда По
зиція Індонезії, що висту
пає проти будь-якої війсь
кової підтримки антикампучійських угруповань, ре
алістичний підхід до цієї
проблеми з боку Філіппін,
не дозволили пройти «сін
гапурські й формулі».
Пояснюючи позицію сво
єї країни, газе і а «Індонезіан обсервер» писала, що
Джакарта^ ставши одііим
з ініціаторів «коаліційного
уряду», взяла
б на себе
таким чином зобов’язання
підтримувати його спочаг-

ІУ грі
політичні трупи

МІЖНАРОДНІ ЗАМІТКИ
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є
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РУЙНУВАННЯ
БЕЙРУТ. У Судані стали
ся масові антиурядові сту
дентські виступи, повідом
ляє ліванська газета «АсСафір». Студенти Хартумського університету, іслам
ського університету □ Омдурмані
та університету
«Джезіра»
в Уед-Медачі
оголосили загальний страйк
на знак
протесту проти
вжитих властями заходів,
які різко погіршили мате
ріальне станозище студен
тів.
Заняття □ цих на
вчальних закладах повніс
тю припинене. На приду
шення студентських висту
пів було кинуто загони по
ліції. В результаті сутичок,
які сталися в університеті,
особливо в Хартумському,
є значні руйнування.

КОНТРАКТИ
АНУЛЬОВАНО
ТОКІО. Гірким розчіруванням для більшості ЯПОН
СЬКИХ студентів закінчать
ся наступної весни роїш
навчання, передрікає газе
та «Санкей Сімбун». Фір
ми, які уклали було з ви
пускниками «джентльмен
ські угоди» про «гаранто
ваний» прийом на роботу
після закінчення вузіо, од
на за одною розривають їх
під приводом фінансових
труднощів. Цього року ти
сячі таких контрактів було
анульовано ще до того, як
студенти встигли одержати
дипломи.

їхні імена добре відомі.
Вони — керівники кампучійської
контрреволюції,
їх вигназ з країни кхмер
ський народ.
Тепер вони
намагаються довести, що
на них рано ставити хрест.
Це — екс-прннц Наро
дом Сіанук; Соп Сан —
колишній прем’єр-міністр
в уряді принца, він очолює
нині так званий «націо
нальний фронт за визво
лення кхмерського наро
ду»; Кхієу Самфан—один
із керівників так
званих
«червоних
кхмерів», які
протягом ряду років про
водили в Кампучії політи
ку геноциду.
Тепер з допомогою сво
їх патронів вони намагаі
якпйсь
іоться створити
щоб
«уряд у вигнанні»,,
об'єднати сили в боротьбі
проти
законного уряду
Народної Республіки Кам
пучії. Збивання «коаліцій
ного уряду» неіснуючої
«Демократичної Кампучії»
— справа не з
легких.
Адже за кожним угрупо
ванням стоїть свій заступ
ник. Так, Пекін посилено
висуває
на перші
ролі
близьких його серцю полпотівців;
деякі
країни
Асоціації держав Півден
но-Східної Азії (АСЕАН)
— Сон Сапа; Сіанук же,
лишіть «батькові пахоч і колишньому,
свою партію.
останні кілька міся-

«діяти незалежно й вільно
відповідно до власних по
літичних поглядів». Якщо
таку коаліцію буде ство
рено, заявив С. Раджарат
нам, Сінгапур надасть їй
військову допомогу, після
того як таку допомогу по
дадуть західні країни.
«Сінгапурську формулу»
відразу
ж
підтримали
Таїланд, Нородом Сіанук
і Соп Сан. Отже, тут наяв
не втручання у внутрішні
справи країни, яке веде
до загострення напруже
ності в регіоні. Втручання
у внутрішні справи НРК
триває вже не перший рік.
Особливих
зусиль у цій
справі докладають США
і Китай.
Головну ставку
воші роблять
па країни
АСЕАН, куди входять Ін
донезія,
Малайзія, Таї
ланд, Філіппіни
і Сінга
пур.
Саме з явного схвалення
Вашіигтона і Пекіна ви
никла «сінгапурська фор
мула», що була покликана
легалізувати
військову
підтримку антикампучійськнх угруповань, створити
умови для
проведення
«твердого курсу», аж до
вчинення «військового на
тиску» на всі країни Індо
китаю. Думки в АСЕАН
з цього питання, проте, явно розійшлися. На нсдавній зустрічі міністрів за
кордонних справ країн —
членів Асоціації в таїланд-

ку грішми, потім продо
вольством і медикамента*
мп і, нарешті, — війська
ми.
Інша індонезійська
газета — «Аигкатан бер- ♦7
сенджата» — підкреслювала, що «колн АСЕАН
виявиться втягнутою ’ в
безпосередню
підтримку
«коаліційного уряду», то
вона зрештою стане учас
ницею збройного конфлік
ту».
В Індонезії, та й в ін
ших країнах АСЕАН, ро
зуміють, що це було б сер
йозним відхиленням від
основоположних
прин
ципів асоціації, суперечи
ло б духові підписаної в
Бангкоку декларації 1907
року про створення Асо
ціації. Вони, зокрема, зав
жди виключали можли
вість перетворення АСЕАН
па воєнний блок, обмежу
вали б
співробітництво
між його членами тільки
економічною, соціальною і
культурною галузями.
Національним інтересам
народів Південно-Східної
Азії, писала найбільша ін
донезійська газета «Мсрдека», відповідає активна
зовнішня політика, неза
лежний характер якої по
винен виявитись насампе
ред у пошуках політично
го розв’язання існуючих у
регіоні міжнародних проб
лем без втручання іззовні.
В. топчян.
(АПН).
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- »Молодий комунар“
А ЯК ВІДПОЧИВАЄТЕ ВИ?

І ЗАПРОШУЄ «ВІТРИЛО »
СГКЩО
комусь скажу,
® -Л*- шп
на-
що комсомольці на
шого училища вміють ці
каво відпочивати, то цим
нікого не здивую. Адже
всі вони будуть культар
мійцями і самі відповіда
тимуть за організацію до
звілля молоді. Тим-то що
суботи, в недільні дні ми
завжди сходимося на вог
ник свого клубу. Тематич
ні вечори, диспути, літе
ратурні читання, вечори
музики, творчі звіти най
більш талановитих учніз
стали у нас традиційними.
А що нового?

Керівник нашої групи
Ніна
Олексіївна Піскун,
Піскун.
котра
знає уподобання
кожного з нас, одного ра
зу сказала:
— Треба створити такий
клуб, щоб у ньому всім
було цікаво. Щоб можна
було відпочивати і розши
ряти свій світогляд. Бо що
ж то за бібліотекар, коли
він знає тільки свою біографію?
Радились усі. І ЗІЙШЛИСЯ
на думці: хай буде клуб
цікавих зустрічей. Назвали
його «Вітрило».
Створили раду клуб/,
розподілили
обов’язки

І
І.

між
рал
між активістами.
активістами. ІІ раптом
чмлпи проблема: а_ ...
знову
на яку
тему провести перше за
няття?
Виручила
Ніна
Ол ексіївна:
— Гадаю, що буде пра
вильно, якщо влаштуємо
зустріч із... книгою,
Ми спочатку здивува
лись. А потім збагнули,
Що кращого не придума
єш. Бо книга — це все.
Отож почалася розмова
про книгу.'І ми дізналися,
Що з 1918 по 1976 рі.с У
нашій
країні випущено
книги 2,8 мільйона найме
нувань загальним тиражем

На черзі — нові зуст^

46,6 мільярда примірників.
Нині щорічно КНИЖКОВИЙ
фонд країни збільшується
на 1,7 мільярда, що стано
вить 7,7 примірника на од
ного
читача.
Більшість
світової книги припадає на
Радянський Союз.
' А у кого була найкраща
домашня бібліотека? Ніна
Олексіївна
повідомила,
що наш
земляк Дем’ян
Бєдний зібрав пэнад ЗО
тисяч томів унікальних ви
дань, а Лев Толстой — 22
тисячі. Всього ж в СРСР
понад 350 тисяч бібліотек,
фондом яких користується
понад 100 мільйонів гро
мадян...
Ми згадували книги Азіценни і Бомарше, Гашека і
Ларошфуко, Золя і Рабле,

Дюма і. Флобера, Горысоі о і Шолохова...
Була зустріч із книгою.
І з цікавою людиною, яка
любить і шанує книгу. До
нас завітав Павло Олек
сандрович Замяхін — нау
ковець, який займається
проблемами біології. Бій
розповів нам про свого
близького друга, котрий
особисто знав Сергія Єсеніна.
Він
говорив про
творчість Віктора Гюго і
його книги. Павло Олек
сандрович пишається, що
у нього одна з найбільших
домашніх бібліотек у міс
ті. Тож розмова була і про
неї, про те, як треба чига
ти книги,
як їх збирати,
берегти.

чі в клубі «Вітрило». При
йде до нас колишня льог- ®
чиця Герой Радянського Е
Союзу
А. Ф. Худякова,
прийде знатний шахтар.
Одне із занять у клубі. ®
присвятимо 60-річчю утво
рення СРСР. І мріємо, зви
чайно, про зустріч з нашим дорогим землякомкосмонавтом Л. І. Попов им...
зове нас у
«Вітрило»
світ очевидного й неймолірного, красивого й захоплюючого.
«Вітрило»
дарує нам мрію
Т. ШЕВЧУК,
У
учениця Олександрій
ського культосвітнього
п
училища.

ввввз

Б9КЗ

Вівторок
А ЦТ
8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика
9.05 — К. Гоцці.
«Принцеса Турандот». Внстава-концерт. 11.40 — Фітьмконцерт «Мелодії гір і сте
пів». По закінченні — Но
вини. 14.30 — Новини. 14.50
— Твій труд — твоя висота.
Кінопрограма. 15.15 — Весе
лі старти. 16.00 — Російська
мова. 16.30 — Виступ ор
кестрі' народних інструмен
тів. (СРР). 17.00 — Адреси
молодих. 18.00
— Відгук
ніться. с\'рмачі! 18.30 — Вір
ші _ діт«м. 19.45 — Сьогод
ні у світі 19.00 —
Ради і
життя. 19.25 — Фільм «Єди
на...» 21.00 — «Час». 21.35 —
Кінокамера дивиться у світ.
22.40
— Сьогодні у езіті.
22.55 —
Фільм концерт —
«Сніжні наспіви»

А ут
10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35—Художній фільм
«Родина Коцюбинських». 2
серія. 12.00
— «Товариш».
12.30 — Музичний
фільм.
13.00 — «Рішення XXVI з'їз
ду КПРС — у дії».
«Ручну
працю — на плечі машин».
16 00 — Новини.
16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30—
«Ігротека».
17.15 — Кон
цертний зал «Дружба». 18.00
— К. т. «.Чим сильний пропа
гандист». (Кіровоград). 18.20
— К. т. Телефільм (Кірово
град). 18 ЗО—Концерт. 19.00
— «Актуальна камера». 19.30
—
Телетурнір
«Сонячні
кларнети».
Колективи ху
дожньої
самодіяльності
Чернігівської та Вінницької
областей. 20.50 — «На доб
раніч. діти'» 21.00 — «Час».
21.35 — Продовження телетурніру «Сонячні кларнети».
По закінч пні — Новини.

Виступ заступника началь
ника відділу пожежної охо
рони УВС Б. Ф. Шаблія. (Кі
ровоград) 18.00 — К. т. Те
лежурнал «Кіровоградщина
спортивна».
(Кіровоград).
18 ЗО — «Москва і москви
чі». 19.00 -- «Актуальна ка
мера». 19.30 —
Телефільм
Олександр. Олек
«Саша,
сандр
Якович».
20.00 —
Концерт. 20.45 — «На добра
ніч. діти!»
21.00 — «Час».
21.35 — «Новини кіноекра
на». Телсогляд. По закінчен
ні — Новини.

Субота

tv--«.

з 29 грудня
1981 року
по 3 січня
1982 року

Четвер
А ЦТ
8.00 — «Чає». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Концерт ди
тячих художніх колективів.
9.35 — Документальні теле
фільми. 16.20
—
Бачст
П. Чайковськсго
«Лускунчнк». Вистава. 12.15 — Пу
тівка в життя. 13.15 —' Вис
туп оркестру симфонічної й
естрадної музики
ЦТ і ВР.
13.25 — Телефільм для лі гей
«Життя і пригоди чотирьох
друзів». 1. 2. З І 4 сепії.
14 30 — Новини. 15.45 — Ро
сійські
візерунки. Фільмконцерт 16.45 — Очевидне
— неймовірне. 17.50 — Зи
мова казка. Концерт 18.30
— У кожному
малюнку —
сонце. 18.45 —
Сьогодні у
світі. 19.10 — Зустріч з три
разовим чемпіоном
СВІТУ з
шахів А. Карповим. 19.50 —
Батьківіцпно моя. Виступ ху
дожніх колективів
країни.
20 35 — Короткометражний
телефільм «Зигзаг». 21.00 —

ня».
10.45 —
Програма
мультфільмів. 11.15 — Для
дітей. Художній фільм хДвз
товариші». 12.25 — «Новини
кіноекрана». 16.00 — Нозпни. 16.10 — Срібний дзвін зчок. 16.30 — «Проводжаючи
рік спортивний». Тетеогляд.
18.00 — Телефільм. 18.30 —
Музичний
телефільм «За
карпатський хоровод». 19.00
—
«Актуальна
камера».
19.30 — «Наші
прем’єон».
М. СкорульськиЙ
«Лісова
пісня». Фільм-балсг 20.50 -■
«На добраніч. діти!» 21.00 —
«Час». 21.35 —
Художній
кіноальманах «У Новий річ».
22.55
—
«Хорошого на
строю». Музична програма.
23.40 — «Країно моя». Доку
ментальний телефільм. 23.50
— «З Новим роком, товари
ші!» Поздоровлення радян
ському народові.
00.05 —
«П’ять хвилин на роздуми».
Молодіжна розважальна пе
редача. 01.20 — «Музичний
калейдоскоп». 02.50 — Ме
лодії і ритми зарубіжної ес
тради.

«Немухінські
музиканти».
13.00 — Грає Зразковий ду
ховий оркестр Міністерства
шляхів сполучень
СРСР.
13.20 — Програма
телеба
чення Куби, присвячена 23-й
річниці Кубішської револю
ції 14.20 — Зимовий
етюд.
Бірші російських і радянсь
ких поетів. 14.50 — Концерт
лауреатів IV Міжнародного
конкурсу артистів балету в
Москві. 15.50 — На екоачі
— кінокомедія. «Карнаваль
на ніч». 17.05 — Радянський
Союз очима зарубіжних гос
тей. 17.35 — Фі.льм-концепт
«З усмішкою доброю». 18.15
— Вечір у Концертний сту
дії
Останкіно «Пісня-81».
21.00 — «Час» 21.35 — Теле
фільм «Відпустка за свій ра
хунок». 1 і 2 серії.

д УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — «Чарівне сло
во». Телсппстава.
11 15 —
«Танцювальні ритми». 11.35
10.00 — «Актуальна каме — «Доброго вам здоров’я».
Фільм
ра». 10.35 —
Кінопрограма 12.25 — Музичний
«По Радянській
Білорусії». «Казка як казка». 13.30 —
12.20 — Кают-компанія-» Г.то- Художній телефільм «Фанта
зії Вссиухіиа». 1 серія. 1 1.35
— Компас туриста. 16.15 —
Студія «.Золотий
ключик».
17.15 — «Неспокійні серця».
18.15
— Короткометражні
грузинські ’ художні теле
фільми. 19.00 — «Актуаль
на камера». 19.30 — «Скарби
музеїв України»
19.45 —
«Зустріч із пісною». 20.15 —
«На добраніч, діти!» 21.00 —
«Час». 21.35 — Художній те
лефільм «Скарбничка/.. 1 і
2 серії

Н ёД ЙІЬйV■.&>:.

8.00 — «Час». 8 40 — Гім
настика. 9.05 — Фільм «Єди
на...». 10.10 — «Зимові аква
релі*. Музична казка. 11.10
— Клуб кінопоцорежей. По
закінченні — Новини. 14 30
— Повніш. 1 1.50 — Докумен
тальні телефільми
«Гілля
твого дерева».
«Горизонти
співдружності». «Майстри».
15,40 — Пісні й танці наро
дів СРСР.
16.10 — Театр
юного глядача. В. Кисельол.
«Любов 1 нар гопля». Телевистава. 19.05 — Спорт 81.
18.15 — Сьогодні у світі.
29.00 - Життя науки. 1945
— Телефільм «Бувай здоро
вий. дорогий». 21.00—«Час».
21.35 — Ширше коло. Ест
радна програма. По закіччешіі — Сб' годні х- св’ті.

А НТ

А УТ
«Час». 21.35
—
Веселий
мультконцерт. 22.15 — Льо
довий бал. 23.10 — Мистец
тво цирку. 23 40 — «Країно
моя». Док. телефільм. 23.50
— З Новим роком, товариші! А ЦТ
Поздоровлення радянському
народові. 00.05
— Голубий
3.00 —
Новини. 0.20 —
вогник. 03.30 — Танцюваль Концерт ансамблю цпмба іісний зал 04.00
— Мелодії і тів Білоруської консервато
ритми естради.
рії. 3.50 — ЗІрочка. Кіноальманах для дітей. Р.40 — Док.
А УТ
телефі.ті м. 10.10 —
Мультфільми 10.55 — творчість
10.ол — «Актуальна каме народів
світу. 11.25 — В
ра». 10.35 — «В ефірі — 111с- і остях у казки.
Телефільм

«Молодой коммунар» —

бус».
із.оо —
«Майстри
мистецтв УРСР».
14.15 —
«Імпульс». 15.15 — < Іиг.’рь’луб». 13.20 —
«Всерйоз і
жартома». Музична новоріч
на пошта. 10.00 — «Актуаль
на камера». 19.30 - Фі.іьмконцерт. 19 50 — Програма
підеофільміп
за новелами
є. Гуцала.
20.45
— «На
Добраніч, діти!»
21.00 —
«т іас». 21.35
— «Слово —
оп'І’Л*- Новорічні вечорниці.
22.35 — Новини.
22.45 Програма мультфільмів д ія
дорослих.

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МСП

областного комитета

м. Кіровоград,
еул. Луначарського, 36.

ЛКСМ Украины.
На украинском -языке.

8.00 — «Час». 8.40 — Кон
церт дитячого хореографіч
ного колективу «Юний мос
квич». 9.10 — Більше хоро
ших товаріЕІ 9.40 — Коли
співає душа. Музична про
грама з участю сімейних, ко
лективів. 10.25 — Спортлото.
1 тираж року. 10.30 — Роз
повіді про художників. «Ронато Куттузо».
До 70-річчя
з дня народження. 11 15 —
Док. фільм «Швидкість на
дійність, комфорт». 11.25 —
Веселі нотки. Конкурс юних
вокалістів. 12.30
— До 60річчя заснування Компартії
Чілі. Док. фільм «Серце Корвалана». 13.25
— Ф. Піст.
Концертний
етюд. 13 30 —
Очевидне
—
неймопірче.
1.4.30 — Новини.
14.45 —
Мультфільми. 15.05 — Ану.
дівчата! 17.05 — По сторін
ках дитячого гумористично
го кіножурналу еЄралащ».
17.45 — Концерт фе^типалю
мистецтв «Російська зима».
18.30 — Телефільм
«Бідна
Маша». 1 І 2 серії 21.00 —
«Час». 21.35 — Норорічний
атракціон
в Млскпвсьчо.яу
цирку'. По закінченні — По
впин.

А УТ

А ЦТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 —
Тс.ле'.Ьі льм.
11.00—
Художній фільм
«Головний конструктор». І і
2 серн. 13.15
—
«Орбіти
дружби». 16.00 — Новини.
16.10 — К. т. «Срібний дзві
ночок». (Кіровоград па Руг».
ггубл (панське телебачечя)
16 30 — Програма докуй ш
та.тьних
фільмів. 17.15 —
К. т. «Комуністи 80 х». ,.Тюди крилатих професій» (Кі
ровоград).
17.45 — К. т.
«Щоб свято було радісним».

А ЦТ

БК 04629,

Індекс 01107.

Обсяг 0.5 друк алк.

8.00 — < Час'». 8.40 — Док.
фільм «Розуміти один одно
го». 9.00 — Концерт заслу
женого ансамблю народного
танцю УРСР «Ятраші». 9..30
— Будильник 10.00 — Слу
жу
Радянському
Союзу!
11.00 —
Док. фільми про
спорт. 11.45 —
«Ранкова
пошта». 12.15 <— Хочу
все
знати. 12..30 — Сільська го
дина. 13.30 — Музичний кі
оск. 14.00 -• Телефільм -для
дітей
«Таємниця.
відома
всім». 1 і 2 серії.
16.33 —
Клуб і.'іноподопожей. 17.30—
Мультфільм «Аліса в країні
чудес». 18.00 — Міжнародна
панорама. 18.45 — Разом —
дружня сім’я. 19.25 — Нав
коло сміху. Вечір гумору в
Концертній студії Останкино.
21 00 — «Час» 21.35 — Вис
тава Віденського
опсоиогп
театрі- «Летюча мппіА». One
ра
И Штрауса. По закін
ченні — Новини

А УТ
10.00 - «Актуальна каме
ра». 10.35 —
«Сонячне ко
ло». 11.05 — -Ш;>
екрані —
артисти театру Одеської му
зичної комедії» 11.35 •— Те
тсфільм.
11.45
— «грані
пізнання». 12.35 — Художній

ТЕЛЕФОНИ^ відділу листів і масової ро
боти — 2-45-36; в!дповідзльного секретарп — 2-40-87: відділу комсомольського
~ 2-46-57; відділу пропаганди —
2-45-36; відділу учнівської молоді —
2-45-35; відділу військово пі гоіотичного
виховання та спорту - 2 45-35; відділу
оголошень — 2-50-65; фотолабораторії —
2-45 35; кореиторсьної — 3-61 83; нічної
редакції - 3-03-53,
Зам. .V> 645,

Тираж 54000.

телефільм «Фантазії Веснухіна». 2 серія. 13.40 — «Село
і люди». 14.25 — «Музичний
серпантин». 15.10 — Кіно
програма «Наш сучасник».
16.10 — Концерт радянської
пісні. Ю.55 — Художній те
лефільм
«Наталка-Полтав
ка». 18.30 — Музиччий теле
фільм. 19.00 — «Актуальна
камера». 19.30 — Музичний
фільм «Спасибі за нельотну
погоду» 20.30 —
«Карпат
ська рапсодія». 20.45 — «На
добраніч
діти!» 21.00
—
«Час».
21.35 — Музичний
відеофільм
«Засвіти свою
зірку». По закінченні — ІІопнпп.

КІНО-------«КОМСОМОЛЕЦЬ». 29 груд
ня — .3 січня. «Які наші ро
ни» — о 9.20 11.10.
13 00,
14.50. 16.40. 18.20. 20.50.
«ХРОНІКА». 29 грудня —
4 січня. Хронікальпо-докуМГНТ.-'ЛШІПЙ фільм «Дорогою
батьків»., кінозбірнпк «Васи
лиса Прекрасна». Сеанси —
з 9 по 15..30. 28 — 29 грудня
«Рання іржа». ЗО—31 груд
ня. «Привид замка Морресспіль». Початок сеансів — о
16.00. 18.00. 20.00 1—4 січ
ня. «Тсгеран-43». 2 серії. ГТочатоясеансів — о 15 00
17.30. 20.00,

Наступний
номер
■Молодого
комунара»
вийде у п'ятницю, І
січня 1982 роки.

В. о. редактора
А. РОМАНЮК.

У ДНІ

зимових
КАНІКУЛ.
ЗІ по 10 січня
У кіровоградському
театрі ляльок
відбудуться
НОВОРІЧНІ РАНКИ
з участю Діда Мо
роза і Снігуроньки,
казкових героїв. Діти
зможуть також поди
вится вистави:
«Лісова казка»,
«Бука»,
«Петрушка
розповідає».
Приймаються заяв
ки на колективні від
відування.
Квитки продаються
у касі театру.
Довідки по телефо
нах: 2-57-32, 2-51-72.
Адреса театру: вул.
Карла Лібкнехта, 3-а.
Дирекція.
Зам. 124

Газета ппходигь у піпторок.
че.тпер І суботу
Друкарня імені Г. М. Димктроаа
видавниціпа
«Кіропоградська правда«
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, ауп. Глінки. 2*

