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Ми, працівники заліз
ничного транспорту, вклю
чившись у Всесоюзне соці
алістичне
змагання
за
дострокове виконання зав
дань одинадцятої п’ятиріч
ки, готуючи гідні трудові
дарунки наступним з’їздам
комсомолу
зобов’язує
мось:
— річний план вантаж
но-розвантажувальних ро
біт виконати до 25 грудня;
— завдяки чіткій органі
зації праці, прискоренню
обороту вагонів розванта
жити і навантажити 20 ва
гонів без відчеплення їх
від локомотива;
— ущільнюючи наванта
ження рухомого складу,
вивільнити десять вагонів
і навантажити в них 450
тонн важливих народно
господарських вантажів;
— зменшити простій ва
гонів па 0,2 години;
— забезпечувати
100процентну підготовку ру
хомого складу до заванта
ження;
— робочі місця, стрілоч
не й сигнальне господарст
ва тримати у зразковому
порядку;
— гарантувати підвище
ну безпеку руху поїздів;
— підвищувати культу
ру виробництва, фаховий
рівень кожного члена ко
лективу;
— підтвердити звання
колективу
комуністичної
праці.
Викликаємо
на
зма
гання комсомольсько-моло
діжну зміну № 2.

Вступаючи в 1982
паш комсомольсько-моло
діжний колектив зобов’я
зується:
— наполегливо бороти
ся за високу культуру об
слуговування покупців;
— річний план товаро
обороту виконати достро
ково, до 25 грудня. Прода
ти понад план товарів на
суму 10 тисяч карбованців;
— стежити за асортиментом,
не донускаючн
відсутності в продажу то
варів, що є на складі;
— підвищувати ідейнополітичний рівень і профе
сійну
майстерність усіх
працівників секції. Про
довжити навчання праців
ників V технікумах, на кур
сах комсомольської політ
освіти, в школі робітничої
молоді (скрізь но два чо
ловіка);
— відпрацювати на бу
дівництві споруд централь
ного базару (1(1 людиноднів);
— творчо підходиш до
організації роботи у від
ділі — викладки товарів,
збереження доброго сані
тарного стану тощо.
Прагнучи відзначити но
вими трудовими здобутка
ми наближення наступних
комсомольських з’їздів, ко
лектив вирішив також бо
ротися за право називати
ся колективом імені XIX
з’їзду ВЛКСМ. На соціалістичне змагання викли
каємо працівників секції
«Шовкові тканини» УТО
«Кіровоград».

Соціалістичні зобо
в’язання обговорено і ’
прийнято на загальних
зборах КМК.

Зобов’язання обго
ворено і прийнято на
загальних
зборах

кмк.

Понад чотири тисяч) кілограмів молока від ножної
норови надоїла минулого року молода долрка рад ос
пу «Червона поляна»
Добровеличківського району
Марія Коаосай. її мета — й нині не втрачати завойо
ваних позицій. Завдяки наполегливій праці, вмілому
приготуванню кормів, точному дотриманню зоовете
ринарних вимог дівчина щодня надоює по 7 —8 кіло
грамів молока від корови.
На
знімну: М. КОЛОСАИ.
Фото В. МАСЛЕННИКОВА.

ОРГАН КІРОВО

ОГО ОБКОМУ АКСМУ

Виходить
з 5 грудня 1939 р.

NSSPO«).

КОНФЕРЕНЦІЇ
Відбулася XI Світловодська міська звітно-виборна
комсомольська конферен
ція. Із звітною доповіддю
виступив перший секоатар
/ліськкому комсомолу Во
лодимир Іванов.
В обговоренні доповіді
виступили секретар комі
тету комсомолу
заводу
чистих металів І. Косенко,
інженер
хлібозаводу
В. Долударєва, бухгалтер
громадського
комбінату
харчування Л. Селевко та
інші.
конференції
У роботі
взяли участь і виступили
обкому
на ній секретар
України В. Д.
Компартії
Дримченко
та
перший
секретар обкому
комсо
молу О. О, Скічко.
У роботі
конфеоечціі
узяли участь
також пер
ший секретар
міськкому
партії В. М. Сідун, голо
ва виконкому міської Ради
народних
депутатів І. В.
Петров, голова виконкому
районної Ради народних
депутатів П. В. Колотісвський.
Першим
секретаоем
Світловодського міськко
му
'комсомолу
обрано
Іванова Володимира Пет
ровича,
другим — ПокроБськогс
Олександра
Івановича, секретарем —
завідуючою відділом уч
нівської молоді — Литвинєнко Ольгу Миколаївну.
* * *
У Знагл’янці
відбулась
XXV міська звітно-виборна
комсомольська конферен
ція. Із звітною доповіддю
виступив перший секретар
міськкому
комсомолу
Володимир Сиромятников.
В обговоренні доповіді
виступили секретар вузло
вого комітету комсомолу
В. Мурга, механізатор кол
госпу імені Леніна /А. Бзлич, заступник голови кол
госпу «Маяк» по роботі з
молоддю В. Лінива, учений
ця Мошоринської серед
ньої школи О. Білан та ін
ші.
У роботі
конференції
взяли участь і виступили
на ній другий
секретар
міськкому партії М. І. ВасилЄшко, секретар обкому
комсомолу Л. Г. Дротянко.
У
роботі конференції
взяли участь також голова
парткомісіі обкому партії
М.
Г. Чередник, голова
виконкому
міської Ради
народних
депутатів Б. Г.
Переверзєв, голова викон
кому
районної Ради на
родних депутатів Г. Т. Кос
тенко.
Першим
секретарем
Знам янського міськкому
комсомолу обрано Сиромятникова
Володимира
Івановича, другим — Бо
родіну Ларису
Іванівну,
секретарем — завідуючою
відділом учнівської моло
ді — Кравцун Тетяну Іва
нівну.
. * * *

Відбулася XXIX Устинівська районна
звітно-ви
борна комсомольська чон-

ференція. Із звітною до
повіддю виступив перший
секретар райкому комсо
молу
Володимир Мака
ренко.
В обговоренні доповіді
виступили секретар комсс/иольської організації кол
госпу імені Петровського
_
доярка колГ. Цибенко,
Леніна Ніна
госпу імені
механізатор
Панченко,
радгоспу імені Димитрова
С. Святелик, учениця Устинівської середньої школи
В. Самар та інші.
У роботі
конференції
взяли участь
і виступили
на ній член бюро обкому
партії, голова облпрофра-

йонної Ради народних де
путатів В. А. Вансови.
Пеошим
секретарем
Гайворонського
райкол^у
комсомолу обрано Демченка Володимира Федо
ровича, другим —
Пан
ченко Любов Гри-орівну,
секретарем — завідуючою
відділом учнівської моло
ді — Романюк Тамару Бо
рисівну.
*
♦
Відбулася XXVIII район
на звітно-виборна конфе
ренція
у Вільшанці.
Із
звітною доповіддю висту
пив перший секретар рай
кому комсомолу Валерій
Г ончаренко.

ди В. П.
Івлєв,
другий
секретар райкому
партії
А. М. Мельник.
У роботі конференції
езяли участь також секоетар райкому партії М. С.
Рябскучма, толова викон
кому районної Ради на
родних депутатів Г. М. Лі
совий, член бюро обкому
комсомолу О. О. Козловський.
Першим секретарем Устинівського райкому ком
сомолу обрзно Макаренка
Володимира Андрійовича,
другим — Лисогора Ана
толія Михайловича, секре
тарем — завідуючою від
ділом учнівської молоді—
Коробсву Надію Володи
мирівну.
* * *

В обговоренні доповіді
виступили тракторист кол
госпу імені 40-річчя Жовт
ня О. Дубина, доярка кол
госпу «Аврора» Л. Пічкур,
старша
піонервожата
Плоско-Забузької восьми
річної школи О. Петрова,
секретар комсомольської
організації
Вільшанської
середньої школи Г. Бонда
ренко та інші.
У роботі
конференції
взяли участь
і виступили
на ній другий
секретар
райкому партії П. О. Косман, завідуючий відділом
пропаганди
і культурномасової роботи обкому
комсомолу О. Я. Корепанов.
У роботі
конференції
взяли участь також завіду
ючий відділом будівництва
обкому партії Г. Т. Костромін,
голова
виконкому
районної Ради
народних
депутатів П. С. Малечхо.
Першим
секретарем
Вільшанськогс
рзйкому
комсомолу обрано Гонча
ренка Валерія Григоровича, другим — Троянського
Віталія Модестовича, сек
ретарем —
завідуючою
відділом учнівської моло
ді — Кордюкову
Марію
Андріївну.

XXIII районна звітно-ви
борна комсомольська кон
ференція відбулася в Гай
вороні.
Із звітною допо
віддю виступив
перший
сенретар райкому комсо
молу Володимир Демченко.
В обговоренні допозід:
виступили доярка колгос
пу «Мир»
М. Савченчо,
електрослюсар тепловозоремонтного заводу В. Гон
чарук, викладач Гайворонської дитячої
музичної
школи Н. Самусенко, учень
СПТУ № 5 стипендіат Ле
комсомолу
нінського
В. Цимбал та інші.
конференції
У роботі
і виступили
взяли участь
секретао
на ній перший
райкому партії М. Д. Зятін, перший заступник го
лови виконкому обласної
депутатів
Ради народних
другий
М. О. Сухомлин,
секретар обкому комсо
молу І. О. Шевченко.
У роботі
конференції
взяли участь також другий
секретар райкому партії
О. С. Гресько,
секретар
райкому партії В. М. Яхниця, голова виконкому ра-

«

У роботі
конференції
взяли участь також завіду
ючий відділом
ЛЄ‘КОІ І
харчової
промисловості
обкому партії В. І. Мзйдебура,
другий
секретар
райкому партії В. /А. Вісеськпй, секретар райкому
партії А. П. Краснокутсокий.
Першим
секретарем
Компаніївського райкому
-комсомолу обрано Берка
Сергія Васильовича, дру
гим — Нарівного Володи
мира Петровича, секрета
рем — завідуючим відді
лом учнівської молоді —•
Гурбанського Олександра
Тимофійовича.
* *

XXIX районна звітно-ви
борна
комсомолэсь <а
конференція відбулася в
Компаніївці.
Із звітною
доповіддю виступив пер
ший
секретар
райкому
комсомолу Сергій Верко.
В обговоренні доповіді
виступили доярка колгос
пу імені Чапаева Н. Баобаренко, комбайнер колгос
пу імені Фрунзе О. Стешенко, водій райсільгосптехніки М. Дубина та інші.
У роботі
конференції
взяли участь і виступили
на ній перший
секретар
райкому партії М. К. Пі>шолок, член бюро обкому
комсомолу
Г. В. Штетя.

Відбулася
ХЕІІ Бобринецока районна звітно-ви
борна комсомольська кон
ференція. Із звітною допо
віддю
виступив пеоший
секретар райкому комсо
молу Станіслав Соболь.
В обговоренні доповіді
виступили інженер
райсільгоспіехніки О. Щичечко, механізатор колгоспу
імені
40-річчя
Жовтня
В. Войтович, пропагандист
.колгоспу імені Куйбишєеа
О. Кізяєв та інші.
У ооботі
конференції
взяли учесть і виступили
на ній перший
секретар
райкому партії М. Г. Гай
дамака, завідуючий відді
лом комсомольських орга
нізацій обкому комсомолу
А. С. Дмитренко.
У роботі
конференції
взяли
участь також ін
структор обкому
партії
М. М. Гарба, голова викон
кому районної
Ради на
родних депутатів В. Г. По
ліщук.
Першим
секретарем
Бобринецьксго
райкому
комсомолу обрано Собо
ля Станіслава Миколайови
ча, другим —
Лісосську
Тамару Яківну, секретарем
— завідуючою
відділом
учнівської молоді — Мусіснко Ніну Володимирів
ну.
*
❖

XXXVII районна зеігновиборна
комсомольська
ко.чфеоенція відбулася в
Дсбровеличківці. ІЗ ЗВІТ
НОЮ доповіддю виступив
перший секретар райкому
комсомолу Микола Чайка.
В обговоренні доповіді
виступили доярка колгос
пу «Шлях
до комунізму»
Г. Рибій, начальник штабу
обласної ударної комсо
мольської будови
11-го
цукрозаводу В. Кузіна та
інші.
У роботі
конференції
взяли участь і виступили
на ній другий
секретар
райкому партії А. О, Чалаван,
секретар обкому
комсомолу В В Мальцев.
У
роботі конференції
взяв участь також заступ
ник голови виконкому об
ласної Ради народних де
путатів В. П. Пустовий.
Першим
секретарем
Добровеличківсько'о рай
кому
комсомолу обрано
Василя
Завгороднього
Олексійовича,
другим —
Примова Павла Григоро
вича, секретарем — заві
дуючою відділом учнівсь
кої молоді — Куліну Оле
гу Василівну.

січгвде 1982 року
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НАШ СУЧАСНИК

ДО 60-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
ВСЕСОЮЗНОЇ ПІОНЕРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ІМЕНІ В. І. ЛЕНІНА
S

но
ВИ

ни
Операція «Хороша книга
— дитячому будинку» спо
добалась піонерам десяти
річки № 17. Вони збирають
цікаві книжки,
журнали, а
потім направляють їх вихо-

_

ванцям дитбудинків,
інтернатів.

О. СОФРОНОВА
комсорг по групі серед
ніх шкіл Кіровського
райкому комсомолу.

піонеріє!
Сімнадцять
піонерських
дружин
загальноосвітніх,
шкіл Кіровського
району
м. Кіровограда стали актив
ними учасниками Всесоюз
ної п'ятирічки ударних піо
нерських справ.
Усі свої
добрі діла: походи, опера
ції,
естафети,
конкурси,
^бори — вони присвячують
наступному дню народжен
ня ленінської піонерії.
Ось хоча б
юні ленінці
десятирічки № 4. Хлопчики
і дівчатка вже провели збо
ри дружини
«Знання по
трібні в житті, як гвинтівка в
£ою» і «Книга —• джерело
£нань». Добре працює
в
школі піонерська лекторсь
ка група «Піонерська орбі-.
та». В багатьох
класах, в
основному
піонерських і
іковтенятських, лектори роз
повіли про історію
виникЙбНня Всесоюзної піонерсь
кої організації, про те, як
юні ленінці в будь-який час
у грізні
воєнні роки, в
мирні, світлі
сьогоднішні
дні •— завжди були, Є й бу
дуть достойними помічника
ми комсомолу, Комуністич
ної партії.
А піонери середньої ШКО
ЛИ N2 13 вирішили підготу
вати і провести конкурс на
краще оповідання про учас
ника
Великої Вітчизняної
війни. Конкурс
називати
меться «Орден у твоєму до-«
мі», Авторами
оповідань
будуть самі ж учні. Пере
можців визначить жюрі 19
травня, в день шістдесяти
річного ювілею Всесоюзної
піонерської організації імейі В. І. Леніна.

ДО ВСЬОГО ПРИЧЕТНИМ

Н?полегливо готуються до здачі Ленінського заліку
учні 8-Б класу Новгородніоської середньої школи М? 1.
Особливе старання виявляє комсомолка Ніна ПЕТРО-

Фото С. ФЕНЕНКА

Давно закінчилась змі
на, та Павло не поспішав
додому.
Схилившись над
книгами і кресленнями, він
щось зосереджено обду
мував, час від часу роб
лячи помітки в блокноті.
Тут, у цеховому конструк
торському бюро ПобуЗякого
нікелевого заводу,
створеному
з ініціативи
комсомольців та цехового
товариства винахідників і
раціоналізаторів
на гро
мадських засадах, зібрано
багато спеціальної літера
тури по експлуатації мета
лургійного
обладнання.
Сюди
часто навідуються
молоді робітники і спеціа
лісти
цеху
поговорити
поо технічні новини, поді
литися творчими задума
ми, отримати
необхідну
консультацію.
Пазло проводить тут не
одну годину, щоб потім ці
схеми і креслення стали
практичним
втіленням в
цеху.
Не випадково ім я
П. Роєнка називають поряд
з відомими раціоналізато
рами плавильного
цеху
М. І. Карпозим, А І. Шукліним, В. О. Креєром. Що
року молодий робітник по
дає 4—5 раціоналізаторсь

ких пропозицій, спрямозаних на механізацію трудо
містких процесів, еконо
мію
металу і паливноенергетичних
ресурсів.
Особливо важливе значен
ня мають
запропоновані
ним вдосконалення
кон
струкцій
охолодження
шлакових шпурів та зміна
конструкцій шлакових вту
лок. Завдяки запроваджен
ню
пропозицій вдалося
значно
збільшити строки
експлуатації технологічно
го обладнання
основних
вузлів металургійної печі.
Від майстерності, рівня
кваліфікації зварювальни-

ка Пазла Роєяка залежить
багато: дозговічність і на
дійна робота обладнання.
Павло
— ударник кому
ністичної праці, не раз ви
знавався кращим по про
фесії, нагороджений знако.ч,ЦК ВЛКСМ «Молодий
і вардієць
п ятирічки»,
і рамотами, преміями.

ВАТАЖОК
Комсомольська органі
зація плавильного цеху,
яка об’єднує
49 юнаків і
дівчат, є однією з кращих
на Побузькому нікелевому
заводі. Так, у соціалістич
ному змаганні комсомоль
ських організацій підпри
ємства плавильники утри
мують першість уже кіль
ка кварталів підряд. Тут
народився ряд цінних по
чинів й ініціатив.
Комсо
мольсько
молодіжна
бригада плавильної діль
ниці (бригадир В. Капітзнчук, групкомсорг М Кінощук), наприклад, виступи
ла з ініціативою поозесги
тиждень
ударної праці,
присвячений 63-й річниці
Ленінського
комсомолу.
Цей же колектив першим
на зазоді став на ударну
вахту
під девізом «XIX
з їздові
ВЛКСМ
— 19
ударних декад».
Серцем комсомольської
організації є його бюро.
Бути секретарем
комсо
мольського бюро плавиль
ного цеху — відповідаль
но. Павло виправдовує до
вір’я товаришів,
які вже
кілька
років
обирають
його своїм ватажком.
Ось що
говорить про
ньо'о секретар
комітету
комсомолу заводу Тетяна
Іванова:
— Я поважаю Павла за
його
енергійність, ціле
спрямованість,
завзяття.
Він ніколи не шкодує влас
ного часу, якщо треба ви
конати доручення заводсь-

.»ЛнітОТУ/ 1Z Л АЛ Г- Г\ І* ГЬ л
кого комітету
комсомол/,
членом якого обирається
Протягом
кількох росів.
Пазлозі доручають справи
найвідповідальніші і най
складніші, і він ніколи
підзодить товаришів.

Громадський порядок
справа
комсомольська.
Знизити число правопору
шень у селищі — першо
чергове завдання опера
тивного комсомольського
загону.
Незмінним командиро.м
комсомольського оперзагону є Павло
Роснко. Та
пер, коли молоді дружин
ники мають
приміщення
штабу, хорошу форму, по
свідчення — діяти
легко.
Та Павло пам'ятає дні ор
ганізації. і становлення за
гону — скільки тоді йому
довелось витратити сил і
енергії, щоб усе було так,
як нині!
інструктаж,
Короткий
маршруту
і
уточнення
об’єктів, на які слід звер
нути особливу
увагу, і
комзндир
загону віддає
наказ: «Заступити на охо
рону громадського поряд
ку». Група в складі Віталія
Рудого, Ліди Датуни, Ми
коли Кінощука,
Миколи
Якубенка заступає на чер
гування. Вони затримують
порушників громадського
порядку, доставляють їх у
штаб, оформляють відпо
відні документи, які на
правляються на місце ро
боти затриманих.
Такі
щоденні турбо-и
молодого
комуніста, су
часного
робітника Пазла
Роєнка. Недавно на район
ній звітно-виборній комсо
мольській конференції йо
го обрано
делегатом на
обласну
комсомольську
конференцію.

О. Р13НИЧЕНХО.
смт Побузьке.

КОМІТЕТ КОМСОМОЛУ: ЧАС І СТИЛЬ РОБОТИ

Чи повернуть славу?
На шкільний
«вогник»
Березівської десятирічки,
іцо в Олександрійському
районі, прийшли колишні
випускники школи, кращі
люди села.
„.Виступає колишня учеартистка Черниця, нині
наського державного наКатерина
родного хору
Красько. Ще звучить десь
у глибині
залу мелодія
пісні, котру виконувала Ка
терина, а їй на зміну вже
чути поезії про зиму, ко
хання, мрію... їх читає юна
районної
поетеса, член
літстудії Тамара JЛавор.
екрані
Гасне світло, і на
і
появляються три мушкетери. Разом з нимиі ми хзилюємося, захищаємо фор
тецю і, нарешті,
весело,
від душі сміємося. А ось
і творці цієї стрічки — уч
ні Микола Левінець, Ана
толій
Рикун,
Анатолій
Ютовець. Славних мушке
терів ЗМІНЮЮТЬ ШКІЛьНИЙ
театр мініатюр, танцюрис
ти. Та найбільше на «вогни
ку» було поезії. Адже мо
лодість
і поезія кроку
ють поруч. Поему про ко
хання прочитав Володимир
Борикун.
Веселу усмішку
викликала у присутніх гу
мореска Світлани Пазлюк
«Новорічний сік».
На вечорі не
було ні
традиційних слухачів,
ні
традиційних
виконавців.
Була тільки радість зустрі
чі, І це — найголовніше.

Л. ГУРИК,
учителька Березівсь
кої середньої школи.

І,

Замість
епілога

ЧОМУ РОЗПАВСЯ ЄДИНИЙ У КОМПАНІЙСЬКОМУ
РАЙОНІ КМК ТРАКТОРНОЇ БРИГАДИ?
...Нитка розмови урва КМК господарства здатний
лася на півслові,
Хвилин на великі діла.
То було
напередодні
десять їхали
мовчки. НаА потім кол
решті знову
невитрммав 1979 року.
Володимир Ванжа:
госп імені Урицького об
радісна звістка:
— Оце чигав
соціаліс летіла
тичні зобов’язання брига «Бригада Володимира Ван
ди Володимира Дубченка жі першою відремонтува
з Новоукраїнського райо-» ла грунтообробну й зер
ну. Молодці хлопці — про нозбиральну техніку!»
Восени хлопці рапорту
гресують з кожним роком.
Завидки беруть, — усміх вали: зібрано по 34 цент
нери зернових з гектара,
нувся.
по 200 центнерів цукрових
— Ми теж узяли зобо
буряків... Про них загово
в’язання. Тільки вже не як
рили, їм повірили. Колек
комсомольсько- молодіж
тив було по праву визнано
ний колектив, а просто —
переможцем
районного
тракторна
бригада,
—
соціалістичного змагання.
продовжував уголос.
КМК міцнів. Напередод
Володимирівну видно з
ні 1980 року в його скла
пагорба. Тільки добратися
ді налічувалось 18 членів
до неї
з Першотравенки
ВЛКСМ.
не легко:
один об'їзд,
Характерний штрих: за
другий. Кожен кілометр
два роки не було випадку,
розбитої дороги добрим
щоб хлопці
Володимира
десятком здасться...
Ванжі не дотримали слова:
зобов'язалися
провести
за
п'ять
веснооранку
днів — провели. Планува
ли посіяти за чотири ро
бочі зміни — посіяли.
Вже тоді
дехто диву
Той день
надовго завався: і як їм ото вдаєтопам'ятався молодому бри
ся, адже на одному енту
гадирові трактооної Воло
зіазмі тримаються...
димиру Ванжі. На комсо
мольських зборах
моло
дий комуніст розпозідаз
. про роботу щойно створе
ного комсомольсько-моло
діжного колективу^ ділив
Тепер
Володимирові
ся планами на
майбутнє.
Розуміли,
що
перший Ванжі важко пригадати (а

Екскурс
в історю

«Дороги
бувають різні»

може, й не хочеться), хто
пішов
з колективу пер- І

шим. Іван Довжин? Олек
сандр Пацера? Іван Маринич?

Колектив без...
колективу

Пробував тоді поговори
ти з хлопцями, але не ба
гато дали ті розмови. Зро
зумів: надто непереконли
ві його аргументи. Техніка
й справді далеко не нова,
ремонтної бази,
вважай,
нема ніякої,
добиратися

до тракторного стану по
гано, навіть кімнати відпо
чинку немає...
А потім пішли з колек
тиву
Петро
Грінченко,
Дмитро Бондарчук, Кате
рина Маринич, Володимир
Носенчо, Віктор
Бондар
чук...

Минулий сільськогоспо
дарський рік
починали й
без Миколи Чорнечка та

Олександра Вдовенка. Пі
шли хлопці
в армію. Пам ятає, бажав їм
успіхів,
запрошував
повертатися
До
колективу. Коли
це

придивився: ховають хлоп
ці очі. А з гурту хтось /ласла у вогонь підливає: «Що,
мало під
тракторами на
снігу лежали? Чи світ кли
ном на тракторній бригаді
зійшовся?» Зрозумів Ва:зжа: годі чекати
хлопціз
Після служби, мабуть, то
руватимуть
вони
іншу
Путь-доріженьку... :

То тільки в райкомівсь
ких звітах КМК Володими
ра Ванжі продовжував іс
нувати. Насправді вже рік
тому комсомольсько-мо
лодіжного не було. Лиши
лася про нього тільки доб
ра згадка. Для бригадира
ж — болюча.

— Не цікавляться наши
ми справами ні правління
колгоспу, ні комітет ком
сомолу, — розповідає Во
лодимир Ванжа. — Все
підпорядковано
принци
пу: працюєте — добре, ні
— якось та буде...

Ні. не поспішив комітет
комсомолу.
Свідчення
того —
трудові успіхи
КМК з 1979—1980
роках.
Інша річ — добру справу
було пущено на самоплмз.
Адже ні
правління кол
госпу імені Урицького, ні
комітет не дбали поо по
бут молодих
механізато
рів, не вникали глибоко й
у виробничі справи.
А що ж райком комсо
молу? Я подзвонив завіду
ючій ВІДДІЛОМ комсомоль
ських організацій Людмилі
Павленко і здивувазея з її
відповіді:

Колектив Володимира
оанжі? Поріділи його ря
ди, але нічого, працює...
Дивно, але факт: у рай
комі
навіть не
знають,
Що
колектив практично
припинив своє існування.
Нині в колективі трак
торної працює три члени
ВЛКСМ. Два з них — Вік

Бригада зібрала найниж тор
Мірошниченко
та
чий за останнє п’ятиріччя Анатолій Бурсака — вчо
врожай: цукрових буряків рашні випусничи
Пеошо— по 90 центнерів з гекта
гравенської
десятирічки
ра, зеонових — по 27. Ли Чи стане для них трактооше механізована
ланкс на рідною домівкою? Во
Миколи Свиридовича Біло лодимир Ванжа вірить, що
усе не підвела: по 21 цент стане. Більше того, споді
неру насіння
соняшнику
вається поповнити
ряди
виростила.
колективу,
повернути
— А я думаю, — ві втрачену славу. Бо не мо
дірвався нарешті від па
жуть же Шляхи
МОЛОДІ
перів Михайло
Мзрзховгосподарства
і правління
ський, — чи не поспішили
час пара
ми з КМК. Адже зібрати лишатися весь
лельними прямими, котрі,
молодь в одну бригаду і
ХОЧ
і Проходять зовсім
назвати її комсомольськоблизько одна від одної, а
молодіжною ще мало для
не пересікаються...
того, щоб
люди добре
М. .ЧЕРНЕНКО.
працювали,
Компаніівський райок.

*

19 січня 1982 року

,,Молодвй колгунар"

З сгоор
СЛУЖБОЮ СОЛДА т с ь к о ю

~

«ЗАЗДРЮ ВЕРХОЛАНЦЕВУ...»
•• >

Під час уроку мужн зе
ті учня Кіровоградського

машинобудівного техніку
му Сергія Кушпіля спита
ли:
— Кому із старших ти
по-доброму заздриш?
Комсомолець трохи
думав і відповів:

Кл Уь військово
патріотичного
виховання

— Валерію Олександро
вичу. — Потім уточнив: —
Герою Радянського Союзу
Верхоланцеву.

І розповів своїм ровес
никам про цього звитяж

ця. Як у
далекій Пермі
комсомолець Верхоланцев
виступав на
спортивних
змаганнях гімнастів і лиж
ників, як, ставши
льотчи
ком, громив фашистів під
Москвою,
в небі Берлі-

З іменем

Нині

Сергій

готується

захищати дипломний про
ект. І до армійськой служ
би готується. Склавши за
лік з фізичної та військо
во-технічної

пружуюгься м’язи рук --підтягнувся 16 разів.

Рігі то/лу Сергій виконав
норматив кандидата в май
стри спорту з багатобор
ства ГПО, став чемпіоном
області. А кілька днів тоЧгу
він позернувся з республі

підготовки,

призовник Кушпіль

систе

матично
вдосконалює
свою майстерність' у групі
ГПО. Ось він приходить у
тир. Десять пострілів — є

96 очок. Підходить до пе
рекладини, Стрибок,

канського

конкурсу при

зовної молоді з військозоприкладного двоборства.
Там він став першим при
зером.

На з н і м ку: призов
ник Сергій КУШПІЛЬ.
Фото В

ГРИБА.

герої в
«Спартака
Після старту всесоюзної
пошукової експедиції комсо
мольців і молоді, піонерів і
школярів «Літопис Великої
Вітчизняної»
.ми
одразу
створили районний штаб,
який нині координує дії всіх
пошукових загонів. Перед
усім ставимо завдання ак
тивізувати роботу но війсь
ково-патріотичному вихован
ню юнаків і дівчат. 1 коли
Спілчани вирушають у похід
^Шляхами слави батьків», то
це не значить, що вони зай
маються лише пошуковою
роботою. Тут — цілий комп
лекс заходів, спрямованих
на дальше ідейне і фізичне
Загартування,
це — крок
уперед у військово-технічній
підготовці.
Старшокласники Голованівської середньої школи
№ 1, наприклад, вирішили
зібрати матеріали про всіх
828 голованівців, котрі вою
вали на фронтах Великої
Вітчизняної. Вони також ве
дуть пошук
воїнів 223-го
кавалерійського полку, які
15 березня 1944-го визволи
ли наше селище від німець
ко-фашистських загарбників.
Пошуковий загін Голованівської десятирічки № 2 виру
шив місцями боїв партизан
ського з’єднання під коман
дуванням Героя Радянсько
го Союзу М. 1. Нау.мова. Во
ни побували не тільки в па
•» селених пунктах нашого
раїіону, в Голочанському лісі, їхній маршрут
проліг
...
д°
Ульяновки, 1 Іовоархангс.іьсьі.а, Зібрані матеріали ком
сомольці систематизують і
Створюють рукописну книгу.
В пошуку їм стала ^при
годі спеціальна «Анхеїа
учасника Великої Вітчиз
няної ВІЙНИ:. Школярі роЗІс^ли її
всім
коллшнілГ фронтовикам, з якими
налагодили зв’язки. В кім
наті
бонової слини тепер
зібрана цілі зшитки листів з
фронту спогадів ветеранів,
фронтових фотографій.’
Досить побувати в СНІ
.N° L хоч би один день, щоб
4
переконатися, що тут робота
по військово-патріотичному
ВНХ08 шиїо школярів на до
сить високому рінні. В одно
му класі ви зможете побу
вати на уроці мужності,

що його веде КОЛИШНІЙ
ФРОНТОВИК, у сусідньому —
послухати розмову біля стен
да «Випускники ШКОЛИ —
відмінники бонової 1 ПОЛІ
ТИЧНОЇ підготовки». Цікаво
проходять'уроки, на яких
учні знайомляться з історією
і ірадицічми Радянських
Збройних Сил, вивчають за
повіти В. 1. Леніна про за
хист соціалістичної Вітчиз
ни. Кожен випускник шко
ли разом з атестатом про
середню
освіту отримує
посвідчення про те, що вій
склав залік з фізичної та
в і не ьково -тех 11 і ч 11 оі
нідготовки.
У такому напрямі ВеДСТЬся виховна робо і а і в Люшпеватській восьмирічці. Шко
лярі вже зібрали матеріали
про всіх 1 За) односельців,
яких нагороджено боновими
орденами і медалями. Поряд
з папками листів фронто
виків ви зможете
знайти
листи колишніх випускни
ків. Ось лист батькам Олек
сандра Дмптренка від його
командира; «Нам приємно
повідомити, що Олександр
чесно й добросовісно вико
нує свій військовий обов'я
зок. За короткий час він ос
воїв військову спеціальність,
успішно виконує свої соці
алістичні зобов’язання». По
дібний лист одержали Євге
нія Петрівна та Олександр
Прокопович Казапюки. їхній
син Анатолій теж успішно
освоїв військову спеціаль
ність, має п'ять подяк від
командування.
Коли ми проводимо семі
нари ватажків пошукових
загонів, то неодмінно їдемо
з
ними
в
Краснопірку.
Розмова йде в музеї під
пільної комсомольської орга
нізації «Спартак». Екскур
соводами туг працюють чле
ни клубу «Патріот», створе
ного в Красноярській вось
мирічці. Розповідаючи про
мужність і героїзм
своїх
славних земляків, школярі
також діляться досвідом;
як вони збирали матеріали
про спартаківців, народних
месників партизанського за
гону «Південний», як розшу
кали однополчан Героя Ра
дянського Союзу Геннадия
Мік.іея, котрого було см-гр-

тельно поранено в бою під
Краснопіркою влітку 1941го.
їдемо в селище Побузькс
на нікелевий завод. Тут ни
ні розгорнуто велику вихов
ну роботу на честь бО-річчя
утворення
СРСР.
Уроки
мужності відбуваються без
посередньо в цехах підпри
ємства, у бригадах, які за
рахували у свої колективи
героїв-епартаківців, полег
лих односельців. Цікаво, що
на підприємстві працюють
люди, котрі приїхали сюди
майже з усіх союзних рес
публік. Десятки з них теж
пройшли фронтовими доро
гами Великої Вітчизняної.
Тож їм і доручено вести ве
лику наставницьку роботу
серед .молоді.
В усіх комсомольських ор
ганізаціях тепер іде діяльна
підготовка до місячника обо
ронно-масової роботи. Мн
. збираємось провести кілька
агітпробігів, естафету «Пас
єднало братерство», в якій
візьмуть участь комсомольці
різних поколінь. Пройдуть
змагання з військово-прик
ладних видів спорту. У дні
місячника комсомольці і пісиерп шкіл району побува
ють у своїх односельців і
попросять заповнити «Анке
ту учасника Великої Вітчиз
няної війни». Підуть вони
передусім до інвалідів війни,
в сім'ї, які не дочекалися
своїх рідних з фронту.
Так, Велика Вітчизняна
війна — найбільш важкий і
разом з тим найбільш геро
їчний період в історії нашої
Батьківщини. Допомогти мо
лоді сповна пізнати джере
ла мужності воїиів-внзволптелів, пройнятись високим
почуттям патріотизму, вір
ності рідній Вітчизні — од
не з провідних завдань, які
стоять нині
перед комсо
мольськими активістами. І в
ході експедиції «Літопис Ве
ликої Вітчизняної» комітети
комсомолу
знов і ЗНОВ
роблять нові виміри у своїй
роботі по військово-патріо
тичному вихованню юнаків
і дівчат.

А. КУДРЯЧЕНКО,
перший секретар Голованівського
райкому
ЛКСМУ.

ДС МІСЯЧНИКА ОБОРОННО-МАСОВОЇ РОБОТИ

НАПИШІТЬ ПРО ВІКОПОМНЕ

У

КОРЕСПОН
ДЕНТАМ
ПОЗА І і іу ДТНОГП
Зідділу військово па г;»г
ОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
7 дт Всесоюзного Місяч-Мка оборонно-масової роботи в
сікг±пСг^ИХ
' н^сомол:.
чимало4'™ буде ПР’дій
о виш
ННХ;

і На
цаИЗМіСТ0ВНіШІ
л.,.наиз

— репортаж
з
уроку
мужності;
— кореспонденція про те,
як пропагуються
леніне >кі
заповіти про
захист соціа
лістичної Вітчизни;
— нотатки про змагання з
військово-прикладних видів
спорту;
— репортаж про агітпробіг;
— кореспонденція про Д<-

яльність пошукових загонів
за
програмою
експедиції
«Літопис Великої Вітчизня
ної».
Чекаємо
від вас, Друзі,
розповідей про досвід робо
ти комсомольських
і дтсаафівських
організацій по
військово-патріотичному ви
хованню молоді, про кра
щих дтсаафі-зських • активіс
тів.

КОНКУРС

«НАС
ЄДНАЛО

Це було

кмкявпмс

БРАТЕРСТВО»
вямвшьгчйяив?

10 березня
1942 року
газета «Красная звезда»
писала: «Ось місце, де ро
зігрався
знаменитий бій
двадцяти радянських роз
відників з посиленим ні
мецьким загоном, де по
лягли смертю
героїв гри
комуністи — Іван Гераси
менко, Олександр Краси
лов і Леонтій
Черемиов.
Вони поклали свої голови
поблизу
древнього Нов
города...»
24 січня 1942
року в
одній із землянок засідало
партійне бюро.
Тут були
командир батальйону ка
секрзгар
пітан Герасєв,
партбюро Смирнов, ПОЛІ гТого вечора
рук Евсеев.
“
Гераснменка
сержанта
прийняли в члені: ленінсь
кої партії.
— Розкажіть про себе,
— звернувся хтось із чле
нів партбюро.
— Народився 1913 року
в м. Знам’янці, що на Кі-.
ровоградщині. Закінчивши
школу, поїхав на будови
Харкова. Після служби в
армії кілька років працю
вав у Норільську. /\ перед
самою війною переїхав під
■ Кемерово.
Звідти
й на
фронт пішов. Дома лиши
лися пружина і синок Во
лодя...
Хотів сказати ще кілька
слів про своїх бойових по
братимів Леонтія Черемно
ва і Олександра Красило
ва, та його зупинили. За
сідання проводили під час
тимчасового затишшя —
часу обмаль.
У своїй заяві Іван Гепнеав: «Хочу
расименко
бойову
піти на будь-яку
операцію
членом партії
більшовиків». І ось 29 січ
ня 1942 року. Молодший
лейтенант Поленський д-з
складу
бойової
групп
включив і Гераснменка з
Чсремновим та Краси.човим. Тільки таким міг до-

віри і и виїЛнанпя складного завдання — проникнути
в розташування ворожої
оборони
і боєм внявши
вогневу систему противни
ка.
Була глибока ніч, коли
двадцять розвідників сту
пили на волховський бе
рег. ішли безшумно, часом
повзли.
Наблизились до
річки, командир покликав
Гераснменка:
— Савичу, візьми двох
бійців
і повзіть уперед,
будете головним дозором.
Сержант
знав, з ким
поділити небезпеку нелег
кого
шляху. Він вибрав
Черемнова і Красилова. З
ними добував «язиків», з
ними стояв холодними но
чами
в секреті, з ними
пліч-о-пліч бився в остан
ніх боях біля Кирилозсі,кого монастиря.
Ось уже передній край
На
німецької
оборони,
шляху виросли двоє кар
тових. Герасименко вмілим
кидком
гранати знищив
напівсонних
гітлерівців.
Заговорили ворожі дзоти.
Зав’язався бій. У чужинців
летіли гранати.
Ворожа
куля впилася в тіло Гераспменка. Але сержант від
мовився вийти з бою, від
мовився від
перев’язки.
Він бачив, як розправив
шись з останнім дзотом,
взвод просувався вперед.
Раптом з флангу відкрили
вогонь три досі не по.мічепі вогневі точки прогивника. Розвідники
полали у
вогневий мішок.
Іван
Герасименко ви
рвався з рук санітара і по
повз уперед, де .залягли
Черсмнов і Красилов, Фа
шисти, мабуть, гак і не
зрозуміли, звідки виросли
перед амбразурами гри бо
гатирські постаті. Свинець
захлинувся в крові геро
їв...
взвод Поленського бив
ся ще півтори ГОДИНИ. Бііі-

і
і ероис.'.-«
кою смертю загинули їхні
товариші, творили чудеса.
Вони знищили 55 фашис
тів, 8 дзотів, розгромили
ворожий вузол
оборони.
Двадцять розвідників ви
йшли переможцями в не
рівній сутичці під Новго
родом.
Подвиг трьох героїв об»
летів увесь
фронт. Повії
Аіикола Тихонов написав
«Баладу про трьох кому
ністів»:
...Навстречу смерть им
стелется,
из амбразур горит.
Но прямо скво.:;,
метелицу
идут богатыри.
Простые люди русские
стоят у стен седых,
11 щели дзотов узких
закрыты грудыо их!..
Кожний, хто приїздить
сьогодні в Новгород, обо
в’язково
приходить
на
с гародавнє
Ярославське
Дворище, де колись шумі
ли
новгородське віче і
торг. У центрі Дворища—
скромний обеліск па честі,
подвигу ірьох розвідників.
Іменами Героїв Радянсь
кого Союзу
І. С. Гер.тспменка, Л. О. Черемнова та
О. С. Красилова
названо
вулиці стародавнього міс-«
та. Там, де
сорок років
тому пролилася кров пат
ріотів, комсомольці Нов
города встановили меморі
альну дошку, а поруч не/
шумлять гри білокорі берізки.
■V м. Новокузнецьку Ке
мсровської області, де да
самого початку війни пра
цювали Герасименко, Кра
силов і Черсмнов, їхні іме
ні носять три вулиці.
В
ці,ому місті проживає син
нашого земляка Івана Са
вича Гераснменка — Воло
димир Іванович.
О. РЯБОШАПКА,
краєзнавець.
м. Знам'янка.

4 епюр
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^ЛІолодкй комунар
ТВОРЧІСТЬ

І ОЖИВЕ МЕТАЛ В РУКАХ

Він ходив вулицями Киє
ве, вдивлявся б позолочені
бані соборів, подовгу сто
яв на
схилах
Дніпра, а

Вівторок

збуджена уява вже малю
вала обриси цих бань на
металі. Він уже бачив ре
альними сувеніри, які зро-

ської
науково практичної
конференції
по книзі Л. І.
Брежнєва «Спогади».

▲ ЦТ
g*.00 — «Час». 8.45 — Ро
сійський романс. 9.15 — Док.
телефільм «Людина землі».
10 15 — Телефільм «Сімнад
цять млттєвостей весни». 5
серія. Но закінченні — Новннн. 14.30 — Новини. 14.50
Сільські будні. Док. філь
ми. 15.50 —
Тележурнал
«Наставник».
16.20 — Ви
ступ Великого дитячого хо
ру ЦТ і ВР. 16.50
— До 20рі’ічя встановлення дип.томатнчннх
відносин
мій:
СРСР і Сьерра Леоне. Док.
Телефільм. 17.00
— Дітям
про звірят. 17.30 — Виступає
тріо бандуристок Українсь
кого
телебачення і радіо.
00
Стадіон
для всіх.
18.30 — У кожному матюньу
сонце. 18.45 — Сьогод
ні у світі. 19.00
і— Подвиг.
19.30
FI.-C. Бах. ' Чакона».<
Виконує
симфонічний ор
кестр ЦТ і ВР. 19.45 — Теле
фільм «Сімнадцять миттєвос
ті й весни -. 6 серія. 21.00 —
«Чаг». 21.35 — Поезія. Налип
Хікмст. До 80-оіччя з дня на
родження. 22.35 — Сьогодні
у світі. 22.50 — Кубок ечігу
з гірськолижного спорту.

± УТ
Ю.оо
Актуальна каме
ра. 10 35 - Муз. фільм <Ма
ленькі зірки». 11.20 - Теле
фільм «Професія:
шофер».
11.40
Шкільний екран. Ук
раїнська література. 10 к.т.
12.15
»Дума про
Ковпа
ка». Фільм третій ’ — «Кар
пати... Карпати...». 2 сепія.
13.25 - Виступає ансамбль
скрипа іів Тюменської облас
ної філармонії. 16.00 — Понипи. 16.10 — 'Срібний дзві
ночок». 16.30 — «Товарній».
Розмова про чоловічий ха
рактер.
Передача
друга.
17.15 — Народні таланти.
17.50 — Прем’єра док. філь
му «Суфлер». 18.00 — Пісні
О Пахмутової.
18,15 — Рі
ні» ння XXVI з’їзду КПРС -в Дії. «Телепост
на удар
ній будові». Споруджуються
нові потужності на Харківсь
кому тракторному _ заводі.
18 з0 — Симфонічні твори
Н’ДЯНСЬКПХ
композиторі н.
іаоп ~ Актуальна камера.
j.,.30 — Кубок
володарів
кубків з баскетболу. < Будіі-г.іниііі;» (Київ) — «Папкеп»
(Леиден). (Голландія) 20 45 ■
На добраніч, діти! 21.00 —
♦ Іас». 21 35 — Концерт ра
дянської пісні. 22.00 — Відеорепортаж з республікам-

«Молодой коммунар» -

орган Кировоградского
областного комитета

ЛИСМ Украины.
Ла уираннсном языке.

▲ ЦТ
8.00 — «Час». 8.45 — Кон
церт з творів Р. Яхіна. 9.15
— Клуб кіноподорожей. 10.10
— Телефільм
«Сімнадцять
миттевостей весни». 6 СЄРІЯ.
По закінченні
— Новини.
14.30 — Новини. 14.50 —
Док. фільми др 60-річчя ут
ворення СРСР. 15.50 — Пер
ши російська революція в
творах образотворчого мис
тецтва. 16.15 — Виступає ор
кестр
баяністів
Будинку
культурі; м. Донецька. 16.30
— Російська мова. 17.00 —
Економіка повинна бути еко
номною. 17.15
— Концерт
виконавців на народних ін
струментах. 17.45 — Відгук
ніться. сурмачі! 18.30 — Ве
селі нотки. 18.45 — Сьогодні
у світі. 19.00 — Життя нау
ки. 19.30 — Варіації на тему
М. Г.' інки у виконанні В. Ва
сильєва
(фортепіано). 19.45
— Телефільм
«Сімнадцять
миттєвосте» весни». 7 сепія.
21.00 — «Час». 21.35 — Документальинй екран. 22.40
— Сьогодні у світі 22.55 —
Зимова мелодія. Концерт по
пулярної класичної ммзпкч.

А УТ
10.00
—
Інформаційна
програма. По закінченні —
концерт радянської пісні,
її 40— «Шкільний екран».
Російська література. 8 кл.
12.15 — Майстри мист?цтз
Народний
артист
УРСР
Ю Жбаков. (Харків). 16.09-Новини. 16.10
— «Срібний
дзвіночок». 16.40 — Жіночий
вокально-хопеографічний знеамбль
«Таврів». 17.10 —
ЮТ-82. 18.00 — Корисні по
ради. 18.30 — Камерні твори
Ф. Шуберта 19.00 — Акту
альна камера.
19.30
—
П. Повков. «Албена». Виста
ва. 20.40
— На добраніч,
діти! 21.00 — «Час». 21.35 —
Продовження вистави «А.лбена» 22.20
— Чемпіонат
СРСР з волейболу. Чоловіки.
Локомотив»
(Харків)
—
«Зірка» (Ворошиловград). По
закінченні — Новини

бить, повернувшись додо
му.
Ілля Трембач знав,-що
тільки зустріч віч-на-віч зі
стародавнім містом, вра
ження і пережиті
емоції
надихнуть його
на твор
чість, стануть
імпульсом,
навіть стимулом
у давно
задуманій роботі. Та коли
ввечері він сів за ескізи,
став обдумувати, поикидати елементи
карбування,
сюжети відпадали один за
одним: «Не
гратиме в
металі...»
Заради тареля він про
був у Києві кілька
дніз.
Ходив по музеях, сидів у
бібліотеці, побував навіть
у кількох соборах. Усе по
добалося, про все хотіло
ся розповісти своєю робо
тою. А зупинитися на чо
мусь одному, конкретному
не міг. Втомлений і роз
гублений
повернувся до
Кіровограда.
«Нічого у мене не вий
де. Значить, треба відмо
витись від участі в респуб
ліканському
конкурсі на
кращий сувенір, присвяче
ний 1500-річчю Києва», —
вирішив.
Відтоді як виїзна комісія
оргкомітету
«Олімпіади 80» схвалила
майже всі
представлені ним сувеніри,
дала згоду на їх виготов
лення для гостей Олімпій
ських ігор у Москві, моло-

9.05 — Виступ
народного
ансамблю революційної піс
ні Палацу культури харків
ського
заводу «Серп і мо
лот». 9.30 —
Відгукніться,
сурмачі! 10.15 — Телефільм
«Сімнадцять
миттєвоете-І
весни». 7 серія. По закінчен
ні — Новини. 14.30 — Нови
ни. 14.50
— Док.
фільми
«Смольний, кабінет Леніна».
«Революція продовжуєтеся».
15.25 — Концерт радянської
пісні. 15 55 — Шахова шко
ла. 16.25
— М.
Горькнй.
«В. І. Ленін -. Фрагменти на

дого карбувальника кіро
воградського заводу «Ме
таліст» Іллю Трембача ста
ли постійно запрошувати
до участі в різних творчих
конкурсах. І
він завжди
успішно представляє мис
тецтво степозого краю. А
ось тепер...

Він уже майже заспоко
ївся і примирився з невда
чею. Тим несподіванішою
була думка: «А що, коли
зобразити братів Кия, Ще
ка, Хорива і сестру їх Либідь гак, щоб
уся епоха
вмістилася в малюнку?..»
Забувши про все на світі,
сів за карбування...
Буруняться
сиві хвилі
Славутича,
гойдають чо
вен, та
не похитнуться в
ньому чотири постаті. Без
остраху,
зосереджено, з

надією
вдивляються впе
ред брати Кий, Щек, Хорив та сестра їхня Либідь.
Ось-ось вони
пристануть
до берега, зійдуть...
Тут
виросте місто,
яке потім
назвуть матір’ю міст русь
ких.

Отак народився таріль
«Засновники
Києва», від
значений заохочувальною
премією республікансько
го
конкурсу
сувенірів,
присвячених
1500-річчю
заснування Києва.
А творець чуда — Ілля
Трембач — знову в неспо
кої,
в пошуках. І знову
{сторична —
найважча й
найбллгсродніша, як він
вважає, — тема. Він пра
цює над створенням серії
сувенірів, присвячених 100річчю українського
про

Музичний фільм «Монолог».
17.30 — Телефільм «Служба
настрою». 18.00 —
«Екран
молодих». «Початок біогра-.
фії». 18.30 — Георг Оте і опе
рета. 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — Пісня що ста
ла зброєю. 20.00 — «Джере
ла». Ведучи# —
академік
АН УРСР
— О. М. Л.і.ім їв.
20.45 — На добраніч,
діти!
21.00 — «Час». 21.35 —
А ЦТ
Фільм «Загнаних коней при
8.00 — -»Час». 8.45 — Ад стрілюють, чи не так’.’» Пэ
реси молодих 9.45 -- Фі.льм закінченні — Новини.
«Розповіді
про
Леніна».

ших
кроків». «На Півночі
дальній». 20.-15 — Па добра
ніч. діти!
21.00 —
«Час».
21.35 — Фільм «Ленін
у
Жовтні». По закінченні —
Новини.

П'ятниця

А ЦТ

3 19 по 24;
1982 року
рису читає народний артист
СРСР 10. Яковлев. 17.25 —
Концертний зал телестудії
♦ Орля». 18.15 — Ленінський
університет мільйонів. 18.45
-—Сьогодні у світі. 19.00—Ви
ступ ризького
хору «Аве
соя». 19.10 — Фільм «Роз
повіді про Леніна». 21.00 —
«Час». 21.35 — В. Маяково,кий. «Володимир Ілліч Ле
нін». Читає Є. Кіндінов. 22.20
— Сьогодні у світі. 22.35 —
Л. В. Бетховен. Соната № 8
♦ Патетична»’.

А УТ

10.00 — Актуальна каме
ра. 10.35 — Концерт симфо
нічної музики. 11.15 — Док.
фільм «Повість про Костян
тина Петровича Іванова'-.
16.00 — Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30
— Док. фільми <Ленін. діти
і час». «За два кроки під Ле
ніна». 1*3.55 — Республікан
ська
фізико-математ.ччна
школа. 17.25 — Класична му
зика.
18.00 —
Телефільм
♦ Героїчна балада». 18.30 —
Грають юні музиканти. 19.00
— Актуальна камера. 19.30
— І. Шамо. «В. І. Ленін».
Кант'іта-ораторія у виконан
ні
Державній заслужен»»’!
академічної
капели УРСР
♦ Думка» та Державного за
▲ ЦТ
служеного академічного сим
8.00 — «'(ас». 8.45 — Док. фонічного оркестру
УРСР.
телефільм «Місто майстрів». 20.05 — Телефільм « 3 пер-

14.30 — Повний.
14.50 —
Док. фільми. 15.50 —
Кон
церт ‘народного ансамблю
пісні і танцю «Саїрме‘. (Гру
зинська РСР). 16.20 — Діла
московського
комсомолу.
16.50 — Таллінські музичні
картинки. 17.35 — Народний
учитель СРСР
А. Іванов.
18 25 — Мультфільм «Коро
лівські зайці». 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Грають
народний
артист
СРСР
Л. Коган і лауреат міжнарод
ного конкурсу
Н. Коган.
19.20 — Розмова
на акту
альну тему. Проблеми тран
спорту 1
водопостачання.
19.50 — «Сімнадцять миттє- А УТ
постей весни» 8 серія. 21.00
— «Час». 21.35 — Чемпіонат
10.00 — Актуальна каме
СРСР
з хокею:
ЦСКА — ра. 10.35 — «Діалоги». Пере
«Спартяк». По закінченні — дача д.ля батьків.
11.10 —
Сьогодні у світі.
«Сатиричний
об’єктив».
11.40 — Камерна
музика.
А УТ
12.10 — «Точка зору». Телеогляд. 12.45 — Фільм з суб
10.00 — Актуальна каме титрами
«Свідчення фото
ра. 10.35 —
Фільм-концерт графа». 13.50
— «Доброго
«Товарній пам’ять». 10.45 — вам здоров’я». 14.20
— «Піс
Фільм «Нові пригоди Кота в ня скликає друзів». 15.10
_
чоботях». 12.10 — Чемпіонат Живе слово. 16.15 — «Сніго
СРСР з волейболу. Чоловіки.
"Радіотехнік» (Рига) — «Зір ва королева». Вистава. 17.35
ка» (Воропиі.ловгпад). 12.40— — До 1500-річчя м. Києва
И. Иовков. «Албена». Ви Кіноогляд «Резонанс* 18.45
става. 16.00 — Новини. 16.10 — «Скарби музеїв України».
«Все
вище».
—
«Срібний
дзвіночок». С. Ряпгіпа
16.30 — «На допомогу шко 19.00 — Актуальна камера.
лі». Російська мова — мо 19.30 — Концерт ес.традпова міжнаціона іьного спілку симфонічного оркестру УТ
вання народів СРСР. 17.00— і ВР. 20.00 — Г. Майбородл

НАША АДРЕСА:

316050, МСП

м. Кіровоград,
еул. Пуначарського, 36.
Індекс 61107.

8.00 — «Час.». 3.10 — Кон
церт фольклорного ансамб
лю- «Джангі» (Ачі.рбандаанська РСР). 9.05 — Умілі ру
ни. 9.35 — Для вас, батьки.
10.05 — Народний художник
СРСР В. Горяєв. 10.40 — 4-й
тираж 'Спортлото». 10.45 —
«Сімнадцять
миттєвосте#
весни». 8 серія. 11.50 — Рух
бел небезпеки. 12.20 — Кон
церт
народної артистки
СРСР Г. Гкепарян.
13.15 —
Те.’іеклуб «Москвичка». 14.30
— Новини. 14.45
— Фільм
«Гіперболоїд інженера і’аріна». 16.15 — У світі тварин.
17.15 — Мультфільм. 17.35—
Бесіда політичного оглядача
Л. Вознесенського. 18.05 —
Творчість народів світу. Ін
дія. 18.50
— Док. фільм
«Центральна Америка: став
ка на терор».
19.20 — До
250 річчн з дня народження
драматурга
П.
Бомарше.
• Шалений день, або весілля
Фігаро».
Фільм вистава.
21.0(1 — «Час». 21.50 — Ку
бок світу з гірськолижного
спорту.
По закінченні —
Новини.

Обсяг 0.5 друк арн.

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів і масової ро
боти — 2-45-96; відповідального секрета
ря — 2-46-87; відділу комсомольського
життя — 2-46-57; відділу пропаганди —
2-45-36; відділу учнівської молоді —
2-45-35; відділу військово-патріотичного
виховання та спорту — 2-45-35; відділу
оголошень — 2-56-65; фотолабораторії —
2-45-35; норекторсьної — 3-61-83; нічної
редакції — 3-03-53.
Зам; М 27.
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На знімку: карбувальник
заводу «Металіст»
Ілля
ТРЕМБАЧ; його роботи. —
сувеніри «Засновники Киє
ва» і «100-річчя українсь
кого професійного теат
ру».
Фото і тенет
Ю. ДНІПРОВСЬКОГО.

«Арсенал». Вистава. 20.45 —•
На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.35 — Продовження
вистави «Арсенал*. 22.45 —
Новини. 23.00 — Чемпіонат
СРСР
з волейболу. Жінк.і.
♦ Орбіта» (Запоріжжя)
—
«Динамо» (Москва).

А ЦТ
8.00 — «Час». 8.45 — Грає
.лауреат міжнародною кон
курсу Данг Тхаіі Шон. 9.30
— Будильник. 10.00 — Слу
жу
Радянському
Союзу!
11.00 — «Здоров’я». 11.45 —
• Ранкова пошта >
12.15 —
Наука і техніка.
12.30
14.03
Музичний кіоск.
С. Дангулов.
«Визнання».
Фі льм-впстава. 16.25 — .Клуб
кіноподорожей.
17.25
—
Док. телефільм «Єдина тур
бота». 18.00 — Міжнародна
панорама. 18.45 — Мульт
фільм
«Весела карусель».
18.55 — «За вашими лчегамн».
Музична програма.
19.25 — Фільм «Поклич мене
у далечінь ясну».
21.00 —
«Час». 21.35 — Ваш співроз
мовник
—
письменник
О. Чаковський. Зустріч з
читачами.
22.55 — Кубок
світу з гірськолижного спор
ту. Чоловії,лі: чемпіонат Єв
ропи з ковзанярського спор
ту. Жінки. По закінченні —
Новини.

А УТ
10.0Ф -— Актуальна камо
ра. 10.35 — «ІІародні талан
ту».. 10.55
— По 1500-ріічя
м. Києва. «Київські адре чі».
Площа Жовтневої революції.
11.40 — «Слана солдатські".
12.40 — Науково-поііул ;іт>р'.
програма «Імпульс». 13.10 —
«Катрусин кінозал». 14.10 —
«Сучасники». Назустріч з'їз
ду
комсомолу.
15.10 —
А. Петров. ' Створення світу»Балетна
вистава. 17.00 —
Чемпіонат
СРСР з хокею:
«Сокіл» (Київ) — «СКА» (Ле
нінград). 19 15 — «Актуаль
на камера». 19.45 — Концерт
заслуженої капели бандурис
тів УРСР. 20.45 -- На доб
раніч. діти! 21.00 — 'Час».
21.35
— Фільм «Хірург 1».
22.45 — Чемпіонат СРСР з
волейболу.
Жінки. «Сокіл»
(Київ) — «Медії!»
(Одесі).
По зачищенні — Новини.

В. о. редактора
А. РОМАНЮК.
Газета виходить у вівторок,
четвер і суботу.
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фесійного
театру.
Вже
перший сувенір гогсеиг—таріль, на якому зображе
но оповиту хмелем і кали
ною будівлю Кіровоград
ського обласного музич
но-драматичного
театру
імені М. Л. Кропивницького. Майстер закінчує дру
гу роботу — плаке «Бать-*
коза хата», на
яко/лу такі
знайомі краєвиди
хутора
Надія. Оживає
метал в
умілих руках...

Друкарня імені Г. М. Димитрова
видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, еул. ГліниЯг 2'

