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Питанням збільшення зііребннцтва і заготівель зер
на’ кукурудзи були присвя
чено Республіканську параду-семішір, що відбулася 24
—25 березня в Кін ні. 13 пііі
взяли участь передовики ви
робництва, перші секретарі
обкомів партії і голови обл
виконкомів, секретарі обко
мів партії, які відають гінтанцями сільського госпо
дарства, начальники облас
них
управлінь сільського
господарства, перші секре
тарі райкомів партії, голови
райвиконкомів, начальники
.управлінь сільського госпо
дарства ряду районів, ди
ректори окремих трестів
радгоспів, керівники і спе
ціалісти
республіканських
сільськогосподарських міпї: СТСРСТВ

І ВІДОМСТВ,

ДЄЯКИХ

науково-дослідних установ,
Об'єднань, колгоспів і рад
госпів, підприємств сільсь
когосподарського машинобу
дування і по виробництву
мінеральних дебрив.

На нараді-семіиарі висту
пив член
ІІолігбюро ЦК
К11РС, перший секретар ЦК
Компартії України товариш
В. В. Щербицький.
Доповідь про
завдання
партійних організацій, ра
дянських і господарських
органів республіки но за
безпеченню збільшення ви
робництва і заготівель зерна
кукурудзи у 1982 і наступ
них роках п’ятирічки зро
бив член ІІолігбюро, секре
тар ЦК Компартії України
І. О. Мозговий.
Було заслухано і обгово
рено також співдоповіді ди
ректора Всесоюзного науко
во-дослідного інституту кукурудзи
в. С. Цинова —
про
шляхи
підвищення
врожайності кукурудзи в
іосподарствах Української
РСР і голови
Конмського
облвиконкому 10. Г. Бахтіна — про досвід роботи ра
дянських і сільськогосподар
ських органів
області по
збільшенню виробництва і
заготівель зерна кукурудш.
Учасники парадц-семіняру
прийняли лист до всіх кукурудзоводів республіки.

І

ківського обкому ЛКСМУ, Н. І. Матвіюк — доярка
колгоспу імені Калініна
Ковельського району Во
линської області, !. І, Коробка — перший
секретар
Ріпкинсько.-о райкому ЛКСМУ Чернігівської області.

ЛКСМ УКРАЇНИ
26 березня 1982 року відбувся XII пленум Цент
рального Комітету Ленінської Комуністичної Спілки
І
Молоді України.
Пленум розглянув звіт
Центрального Комітету
ЛКСМУ XXIV з’їзду комсомолу України. З інформа|
цією з цього питання виступив перший секретар ЦК
■
ЛКСМУ А. І. Корніснко.
В обговоренні взя.и участь: В. І. Цибух — перший
секретар Київського міськкому ЛКСМУ
В. В. Ше|
пель __ сталевар мартенівської г.ечі заведу «Азовсталь» м. Ждаьсва Донецької області, В. М. Давидов ■_ перший секретар Одеського обкому ЛКСМУ,
М. І. Сіроштан — механізатор колгоспу
«Дніпро»
Кобеляцького району Полтавської області, О. І. Сн:жІко
— перший секретар Криворізького
міськкому
І
ЛКСМУ, Л. Й. Токарева •— перший секретар Закар
патського обкому ЛКСМУ, В М. Дяконое — стар
ший майстер виробничого об єднання транспорт
ного машинобудування «Завод імені В. О. Малишева» м. Харкова, В. К. Новожилов — перший секре■
тар Миколаївського обкому ЛКСМУ, О С. Башаро
ва — секретар комітету комсомолу
Кам янець-ПоI
дільськсї швейної фабрики Хмельницької області,
Ю. В. Криховецький — перший секретар Ібано-Фран-

І.

І

I
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Пленум затвердив доповідь Центрального Коміте
ту XXIV з їзду ЛКСМУ »Звіт Центрального Комітету
ЛКСМ України і завдання комсомольської організації
республіки по виконанню рішень XXVI з’їзду КГЗРС і
XXVI з’їзду Компартії України».
Пленум розглянув організаційні питання.
У зв язку з переходом на іншу журналістську ро
боту пленум увільнив І. Ф. Лубчєнка від обов язків
редактора газети «Молодь України» і кандидата в
члени бюро ЦК ЛКСМУ.

Редакюром газети «Молодь України» затвердже
ний І. С. Бокий.

Пленум затвердив завідуючим відділом
робітки-,
мої молоді ЦК ЛКС/Л України І. В. Стрілецького, го
ловою Бюро міжнародного
молодіжного туризму
«Супутник» ЦК ЛКСМ України В. П. Мицика.
У роботі пленуму взяли участь
В. С. Скорин —
заступник завідуючого відділом організаційно-пар
тійної роботи ЦК Компартії
України, відповідальні
працівники ЦК Комгартії України, ЦК ЛКСМУ.

■ * * *
26 березня 1982 року відбулося засідання Ревізійної комісії ЛКСМУ, ні якому був затверджєний звіт
Ревізійної комісії XXIV з'їзду комсомолу України.
їни. З
інформацією з цього питання виступив голова Ре
візійної комісії ЛКСМУ А. Д. Капустін.
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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАПІ, ЄДНАЙТЕСЯ!

Щваввградйьк* обяаепа
5Мл1отейй І». Й- К.

П'ЯТИРІЧКА:
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ДРУГИЙ

ОРГАН КІРОВІ
Виходить
в 5 грудня 1939 р.

ОГО ОБКОМУ ЛКСМУ
(МАТЕРІАЛИ ПРО ВЕСНЯНІ ПОЛЬОВІ РОБОТИ ЧИТАЙ
ТЕ ПА 1-Й І 2 й СТОР).

@ Вівторок, ЗО березня 1982 року •
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Сійся,

родися!
Ледве зійшло сонце І
скупо заблищали верше іки дерев
(по -зимовому
голі й кострубаті), як з
тракторного стану № 2
колгоспу «Дружба» рушиг.и в поле сівалки.
Одна
за одною, вперше в цьому
році.

Спинилися на краю лану,
вишикувалися (видно, че
кали команди
бригадира
тракторної бригади Вікто
ра Івановича філіпенка).

— Чекайте! —
гукнув
раптом хтось. — Он до нас
гості.

Глянули
—
поспішає
Петро Миколайович В-зтутін, бригадир рільничої. Та

ВІСТІ
з долинського
РАЙОНУ
І розбудила степ дзвін
коголоса пісня:
Заграйте сурми на зорі,
Возрадуйсл, щаслива
мати,
Твої сини — богатирі
Виходять поле засівати!..

А потім була робота: ра
дісна, ударна. Така,
як
завжди навесні...

Ведуть сівбу ранніх ярих
зернових одинадцять по
сівних агрегатів. Трудівни
ки . колгоспу
«Дружба»
планують закінчити її, як і
зобов'язувались за шість
робочих днів.
Гі. ПОЛІЩУК.

Долинський район.
На знімках: сіаачів
вітають
піонери (вгорі);
сіпальні агрегати в загін-

не сам, а з юрбою школяФото В. ГРИБА.

НА ЗЕМЛІ СПАДКОЄМЦІ
ГОСПОДАРЕМ
Мій
батько,
Микола
Олексійович
Ланкратов,
більше двадцяти
років
працює механізатором З
ранку й до вечора він за
кермом свого трактора. У
турботах одвічних, хлібо
робських. Плекаючи зем
лю, вирощуючи і збираю
чи високі врожаї сільсь
когосподарських культур,

він став депутатом Веоховної Ради УРСР, орде
ноносцем.
За
працю
натхненну шанують
його
односельці.
Коло землі
знайшов він своє щастя.
Скільки пам’ятаю себе,
завжди розповідав батько
про роботу, бідкався чи
радів, жив, одним словом,
турботами
про
врожай.
Сьогоднішній і прийдеш
ній. Хтозна, можливо вже
тоді, в дитинстві, переда
лися ті турботи і мені. Бо
як став старшокласником,
почав проситися до бать
ка на комбайн
помічни
ком. Він
не відмовляв.
Отак кілька років підряд
жнивували разом, виходи
ли переможцями районно
го соціалістичного змаганя.
У дев’ятому й десятому
класах я вже мав змогу
працювати самостійно, бо
став членом шкільної ви
робничої бригади. Багато
чого в ній навчився, бага
то що зрозумів, головне
ж — твердо вирішив піс
ля школи залишитися в
рідній Олександрівці, тру
дитися в колгоспі. Механі
затором, як і батько.

Тепер мої мрії збулися.
Нині працюю на тракторі
МТЗ-50, включився у пер

ШІ у СВОЄМу ЖИТТІ

ЕЄСгіЯ-

но-польові роботи. Влас
не, ,і я, і Сергій Зарубенко, мій товариш, і батько
(він у нас ланковим) по
чали підготовку
значно
раніше. Коли ремонтували
техніку — культиватори,
сівалки, трактори, — коли
транспортували на поля
органічні
й
мінеральні
добрива, припасали гер
біциди.
Ми вирощуватимемо кут .
курудзу за прогресивною
індустріальною
техноло
гією. Більшість членів лан
ки у цій справі має нема
лий практичний
досвід.
Тому й вирішили: зібрвти
з гектара не менш, як по
50 центнерів зерна. Зви
чайно, для досягнення та
кого результату доведеть
ся немало
попрацювати.
Найголовніше треба вико
нати всі агротехнічні опе
рації точно в намічений
до
строк, Наша ланка
цього готова.

Знаю, що перша трудо
ва весна стане для мене
нелегким випробуванням.
Проте вірю, що я витри
маю його. З допомогою
старших товаришів, зви
чайно. Дружню підтримку
відчуваю на кожному кро

ці. Бо така вже традиція
в
нашому господарстві:
допомагати молодим хлі
боробам швидше освої
тись, досягнути майстер
ності. Щоб бути господа
рем на землі

В. ЛАНКРАТОВ.
член ВЛКСМ, мехвиізатор колгоспу імені
Шевченка.
Долинський район.

«Молодий комунар»

2 стор

Слово
перед

стартом
Олександр
КУЛИНИЧ,
секретар комітету комсо
молу колгоспу імені XXV
з’їзду КПРС Онуфріївського району:

— Роботи на весняному
полі
розгортаються,
а
молоді трудівники нашо
го господарства вже зро
били немало.
Членами
комсомольсько - молодіж
них колективів двох тра <торних бригад і автогаража зекономлено близько
300 центнерів пального і
мастил, механізований за
гін достроково справився
із завданням чотириміся іника по транспортуванню
на поля
органічних доб
рив. Григорій
Троцький,
Микола Коваленко, Юрій
Литвин та Анатолій Руденко вже дружно закрива
ють золоту. Старанно пра
цюють на площах, відве
дених під кукурудзу і цук
розі буряки.
Зрозуміло:
нинішнього року хлзпці
вперше
вирощуватимуть
ці культури
без затрат
ручної праці.
Ще На початку березня
комітет комсомолу нашо
го господарства створив
штаб по
координації дій
під час восняно-польових
робіт. До нього
увійшли
молоді спеціалісти сільсь
кого господарства, керів
ники середньої ланки, пе
редові механізатори. Пер
шочергове завдання шта
бу — практична допомо
га трудівникам
безпосе
редньо в полі, організація
соціалістичного змагання,
налагодження культурного
і торговельного обслугову
вання сівачів.
Члени штабу приступили
до виконання своїх обо
в’язків. Уже підбито під
сумки
трудового супер
ництва механізаторів, що

Боротьба за високий

урожай другого

року одинадцятої п'ятирічки

почалася. І

ведуть її не тільки механізатори. Наполег
ливо, вміло, завзято

працюють у цей час

і комсомольські активісти. їм слово.
Вони почали і
зайняті передпосівним об екіпажі.
робітком грунту. Радує те, сівбу ранніх ярих культур.
виробітків
що червоні прапорці пе Найвагоміших
реможців змагання майо хлопці планують добитися
Все
рить на тракторах комсо 17 квітня — в день
мольців.
союзного комуністичного
суботника. Бригадна рада і
Володимир ДУБЧЕНКО,
комсомольська організа
групкомсорг
тракторної
ція тракторної постійно
бригади колгоспу «Друж
підвищенн і
ба» Новоукраїнського ра дбають про
дієзості
соціалістичного
йону:
— Наш колгосп бореть змагання, його гласності.
ся за звання господарства Вже перейшли на весня
високої культури земле ний ритм роботи молоді
робства. Саме тому пра ідеологічні активісти. Од
цівники всіх галузей праг ним словом, всі зусилля,
нуть трудитися найпродук спрямовані на те, щоб ви
тивніше. Не залишається ростити і зібрати з кожно
осторонь цього руху й на го гектара, як і зобов’язу
ша комсомольсько-моло валися, не менш 40 цент
діжна тракторна бригзда. нерів зернових, 309 — цук
Молоді механізатори що рових буряків, 50 — куку
року
добиваються зро рудзи на зерно.
стання урожайності сільсь
Валентина КОРНІЄНКО,
когосподарських культур,
опановують передові ме начальник штабу «Комсо
тоди праці, нині очолили мольського прожектора»
похід за
економію і бе колгоспу «Победа» Кіро
воградського району:
режливість.
— Поле діяльності для
Ми наполегливо готувапро
лися до початку весняних «Комсомольського
існує завжди.
польових робіт.
Бригада жектора»
першою у колгоспі завер Надто ж воно широке під
шила ремонт
грунтооб час весяної сівби. Треба
робної і посівної техніки. допомогти
хліборобам
Переможцями колгоспно ефективно використовува
го соціалістичного змаган ти
техніку,
економити
ня були визнані мої това енергоресурси і робочий
риші члени ВЛКСМ Басило час, слідкувати за якістю
Білобровко
і
Валентин агротехнічних
операцій.
Волощук, котрі
постійно Це тепер, коли кампанія
змінні у повному розпалі. А по
перевиконували
завдання, зекономили чи чинали готуватися до вес
мало пального і мастил. ни ще взимку. Тоді про
До речі, і в дні роботи вели рейди-перевірки хо
комсомольських
з’їздів ду ремонтних робіт в обох
члени нашої бригади вирі тракторних бригадах.
В
шили працювати на зеко одній із них,
очолюваній
номленому пальному.
И. К. Шевчуком, недоліків
немало.
Дружно почали прово було виявлено
дити передпосівний обро Про це й розповів черго
біток грунту. Нині у полі вий випуск «Комсомоль
на закритті вологи пра ського прожектора». До
цюють чотири комсомоль помогли: справи у колек
сько-молодіжні тракторі-і тиві пішли на лад.

«КЛУБ-400»

ПІДТРИМАЛИ ДОБРОВШЧКІВЦІВ
Вранці ще тужавіє зем
ля від морозцю. А підні
меться сонце, і через годи
ну рілля робиться масною,
парує під теплим промін
ням. Із самого ранку кол
госпні контори
безлюдні
— нині майже всі в полі.
Агрономічна служба і ме
ханізатори
насамперед.
Там сьогодні вирішальний
фронт робіт, там закла
дають
надійний фунда
мент урожаю-82.
У агроиома-хіміка кол
госпу імені Карла Марк
са Маловнсківського
ра
йону Олександра Демченка турбот теж багато: він
—• секретар
колгоспної
ко м сом ол ьсь кої ■ о р г а н і з а ції. Цього року три меха
нізовані лапки вирощува
тимуть цукрові буряки за
і ндустріал ьпою
техноло
гією на 300 гектарах. Се
ред них — лайка Анато
лія Руденка з тракторної
бригади № 1, І хоча хлоп
ці ке новачки у цій справі
(минулого року вони по
чали освоювати передові
методи праці, правда, на
меншій площі), але Олек
сандр ще і ще раз пере
віряє готовність кожного
до
роботи.
Взимку всі
члени нашої ланки про
шили грунтовну
теоре
тичну підготовку. Змістов
ні лекції їм читав голов
ний агроном господарства;
головний економіст Зіпаїда Кузьмівна Галактіопова
докладно розповіла

про економічну
доціль
ність впровадження інду
стріальної технології,- ’її
переваги, роз’яснила сис
тему прямої і додаткової
оплати роботи механізато
рів.
Па ста гектарах виро
щуватиме комсомольськомолодіжна
механізована
ланка буряки без затрат
ручної праці. До цього
хлопці готувалися зазда
легідь. Під час зяблевої
оранки
на .всій площі
внесли по 38 центнерів ор
ганіки та 17 процентів мі
неральних добрив, осін
ньо-польові роботи вико
нали вчасно і високоякіс
но. Вони зобов’язалися з
кожного гектара зібрати
но 350 центнерів корене
плодів. досягти 55-цептнерного виходу цукру з
гектара, знизити собівар
тість одного центнера про
дукції до 1,8 карбованця,
а рентабельність підвищи
ти до 69 процентів,
— Таке завдання нам під
силу, — вважають у КМК.
Люди підготовлені, техні
ка необхідна є, гербіциди,
добрива теж.
Бригадна рада у складі
ланкового. В. Кучерепка
та М. Філіповнча закріпи
ла техніку за кожним ме
ха 11 із втором.
визначила
конкретні фронти робіт.
Крім усього, механізована
комсомольсько ■ молодіж
на зобов’язалася знизити
затрати на вирощування

центнера продукції, підви
щити цукристість коренів
на 0,5 процента, виконати
буряки до 25 жовтня^ра
портувати про закінчення
робіт до першого листопа
да.
Такі конкретні соціаліс
тичні зобов’язання, чіткий
графік роботи, безсумнів
но, організовують, дисцип
лінують, змушують кож
ного механізатора стави
тися до дорученої справи
з усією відповідальністю.
Ніші КМК закінчив за
кривати вологу, готується
до передпосівного обробіт
ку грунту.
—• Цього року кожен
комсомольсько • молодіж
ний колектив буряководів
області прагнутиме вибо
роти першість, заслужити
право носити ім’я газети
«Молодий комунар», стати
членом «Клубу-400». Праг
немо цього і ми. ~ сказав
секретар
комсомольської
організації
Олександр
Демченко.
—»
Недавно
«Кіровоградська правда»
опублікувала
звернення
буряководів Добровелнчківського
району.
Вони
наші сусіди і ті завдання,
які поставили перед со
бою добровелнчківці, ПІД
силу і нам. Тож відповіс
ти ділом на заклик сусі
дів — і обов'язок, і ба
жання наших молодик ме
ханізаторів.
В. САВЕЛЬЄВ.
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перший секретар
обкому сомолу. Першого дня зіл.
комсомолу 1. О. Шевченко. булася зустріч секретарів
Він виступив з доповіддю райкомів комсомолу а пра
«1 Іро завдання комсомоль цівниками редакції облас
молодіжної
газет
ських організацій області ної
по гідній
зустрічі XXIV «Молодий комунар •.
Перед учасипклмн семі
з'їзду комсомолу України
нару виступили
В.
В.
та XIX з'їзду ВЛКСМ».
Методичні поради і ре Мальцев та Л. Г. Дротян
секретарі обкому
комендації щодо ведения ко —
ком сом ольського лі л о вод - комсомолу та іііші Відн і
відальиі працівники. Від
З 24 по 28 березня в об ства та організації масо булися секційні
занят,
комі ЛКСМ України про вих заходів на місцях дали іїід час навчання комсо
учасникам семінару А.
ходив семінар других сек-. Дмитренко — завідуючий мольські працівники обмі
ретарів
та секретарів — в і д ід.чом
ком сом ОЛ ЬСЬК! ІX пилися досвідом, відвідала
дискотеку «Олім
завідуючих відділами уч організацій та Л. М. Чуб- міську
нівської молоді райкомів ко — завідуюча загаль пія», взяли учасн. у споркомсомолу. Відкрив його ним відділом обкому ком- тнвиих змаганнях.

СЕМІНАР
СЕКРЕТАРІ»
РАЙКОМІВ

Цех ковкого чавуну зу
стрів Тамару Петрухіпу
яскравими спалахами роз
плавленого металу, важ
ким гупанням пресів. Дів
чина мимоволі притисну
лась до подруги Галини
Козлітіпої. Цс вона пора
дила їй перейти працюва
ти саме сюди, .а тепер по
сміхалася, мовЯяв, то з

ного виду стержнів. Інко
ли було нелегко розібра
тися в складній конфігу
рації тієї чи іншої від
ливки, тоді вона не соро
милася підходити до стар
ших подруг, просити пора
ди.
Уміння приходить разом
із досвідом. А досвід ком
сомолка уже має. За хо

З'ЇЗДАМ КОМСОМОЛУ — ГІДНУ ЗУСТРІЧ

РАЗОМ
З БРИГАДОЮ
незвички, мине якийсь час,
і ріднішого цеху ДЛЯ Тебе
не буде.
Коли
майстер
зміни. Т. Ф. Мулепко по
казала Тамарі робоче міс
це, познайомила з майбут
німи подругами, дівчина
заспокоїлась. Брав тільки
сумнів: чи зможе вона
працювати так швидко і
вправно, як інші.
Змогла.
Вже третього
дня .досвідчена стерпярка
Раїса Семенівна Коляда,
її наставниця, сказала:
— Ходити тобі, Тамаро,
незабаром у передовиках.
Швидко навчилася но
венька стсрпярської спра
ви. Допомогли їй у цьому
кмітливість,- а ще більше
любов до обраної профе
сії, почуття
відповідаль
ності. Адже від того, як
вона працюватиме, зале
жать результати роботи
формувальників, заливинків металу, багатьох ін
ших робітників.
Відтоді минуло чотири
роки. Яких тільки стерж
нів 1ГС ДОВОДИЛОСЯ
ВИГО
ТОВЛЯТИ дівчині за цеп
час! Адже цех випускає
деталі
кількох десятків
найменувань, і кожна має
свою форму, потребує пев-

рошу роботу її не раз сі ізначили. Кілька разів дів
чина виборювала звання
«Краща за професією». Цс
було
нелегко: хороших
стериярок на заводі «Чер
вона зірка» чимало.
Зростала
майстерність,
зростав і Тамарин авто
ритет у цеху. Коли завод
приступав до виконання
почесного урядового зав
дання — випустити до 1
травня 7600 зернових сіва
лок СЗ-3,6 та 2050 овоче
вих СО-4,2, досвід дівчи
ни особливо став у при
годі.
Готувати стержні для
виготовлення деталей зер
нової сівалки — справа
звична. А ось для ово
чевої машішп — то інша
річ. Особливу турботу ви
кликало у стериярок ви
готовлення стержнів, ДЛ:1
відливок кронштейнів. Де
таль ця має дуже складну
конфігурацію, а стержень
повниен бути точною її
копією. Ось тоді й дове
лося дівчині помізкувати.
Коли призвичаїлась, поча
ли підходити подруги. По
кажи, мовляв, Тамаро, як
робити стержні до тієї чи
іншої деталі. Цех виготов

ляє їх семи найменувань.
’— кронштейни, клапани,
шестерні редукторів, стулиці коліс сівалки та інші.
Тамара не відмовляє ніко
му. Ось тільки що вони
показала Лідії Іващгнко
один з робочих прийомів,
а до неї вже підходить
інша дівчина.
Час у стериярок розра
хований не па хвилини, а
і:а секунди. Це знає ко
жен, хто займався вироб
ництвом
стержнів'.
і’ож
Тамара прагне, аби не
тільки вона,
а й уся
бригада
працювала від
мінно. Адже колектив під
тримав почин комсомоль
ської організації третього
механоскладального цеху
«Дев’ят надпитому з’їзду
ВЛКСМ — дев’ятнадцять
ударних декад! - і щодиа
перевиконує змінні зав
дання. Тамара, наприклад,
щозміни виконує норму на
137 процентів.
Стер 11 я рс ь ке відділення
— це та дільниця, де по
чинається
іяіготовлешія
деталі. Дасть Тамара і її
подруги потрібну кількість
доброякісних стержнів —
формувальники, за.швшікн
матимуть змогу виготови
ти відповідну кількість де
талей. Стернярки виготов
ляють
стержнів
значно
більше норми. Приклад
дівчат надихнув їхніх то
варишів з формувальногОї
заливного та інших відді
лень н.ехів. Ніші форму«
вальпикії Василь Каюк.
Сергій Чабанюк, Володи
мир Бакай, Олександр Сіроштан та їхні товариші
виконують норми на 136—
140 процентів. Зміна, в
якій працюють і хлопці, і
Тамара та її подруги, тіль
ки В лютому В Проби.г: ІІЗ
17,8 тисячі деталей більше
ніж передбачалося. Це —
гідний дарунок наступним
ком со м ол ьс їж її м з ’ і здам.
В. ДІМІН.

м. Кіровоград.
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СТО ДОРІГ
ОДНА ТВОЯ

ШКІЛЬНИЙ
«тик»
У Маловисківськін вось
мирічній
щколі-інтериагі
відбувся традиційний «вог
ник» «Зустріч із професі
єю*. Старшокласники за
просили на
нього людей
різних професій, передови
ків виробництва. Святко-

во накриті столи,
квіти,
музика — у такій невиму
шеній атмосфері проходи
ла зацікавлена бесіда шко
лярів з почесними гостями.
Затамувавши
подих,
слухали
восьмикласники
розпозідь-роздумч
своєї
першої вчительки Г. І. Чуіценко про високу місію
вихователя, шкільного на
ставника. Безліч запитань
ставили медсестрі район
ної лікарні Н. В. Ковален
ко, котра детально позна
йомила учнів з умовами
вступу в медич іі училища,
дала їхні адреси.
— А знаєте, друзі, що з
картоплі можна прнгот.ува-

«
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ти 99 страв? — так почала
свій виступ шеф-кухар
комбінату
громадського
харчування В. Я- Шамка.
Цікавими
були також
розповіді Г. О. Красовської — будівельниці, Л. Ф.
Гвердоступ — доярки кол
госпу «Родина»,
Г. М.
Гультяєва — ветерана Ве
ликої Вітчизняної війни,
викладача автомобільної
справи Маловисківського
м і ж ці кіл ьного н а вч ал ьио виробничого комбінату.
Кожному’ з гостей учні
підготовили музичний по
дарунок.
В. ЩЕРБАК.
м. Мала Виска.

З стор.

Київське місьне
професійно -техніч
на училища Nr 11
готує токарів, фреззруваль н и к і г,
слюсарів
механо
складальних робіт,
монтажників і ре
гулювальників ра
діоапаратури.
Здобувши спеці
альність,
випуск
ники успішно пра
цюють на базово
му підприємстві —
виробничому об’єд
нанні імені С. П.
Корольова.
Саме
тут, у складально
му цеху, зроблено
цей знімон. Брига
дир
радіомонтажнинів, випускниця
училища
Олена
Боячун
передає
свій досвід учням
Володимиру Номонату та Ігорю Ка
чанову.
Фото Ю. МОСЕНЖНИКА.

Зліт
юних
туристів

— Дін, ви популярний
співак і актор. Вас знають
і люблять глядачі. Чим по
яснити, що
стільки часу,
сил і енергії
ви віддасте
громадській діяльності!
— Двадцять
один річ
минув відтоді, як я зали
шив свою батьківщину —
Сполучені Штати Америки.
І всі ці роки мій батько у
кожному листі до мене пи
тає одне й те ж: «Навіщо
тобі, синку, все це потріб
Два дні
проходив у
но? Чого тобі
необхідно
боротися за
справедли
Кіров.ог.ра іі
об і ісл їй
вість, за чиюсь незалеж
зліт представників кра
ність, коли б ти міг спо
щнх експедиційних ЗЗГОкійно співати
свої пісні,
зніматися в Голлівуді і б/учасппків ВсесоИ1В
ти цілком благополучною
людиною? Хіба ти герерою'иіої туристської краєбиш світ?»
зпавчої експедиції піопеНі, я один не перероб
рів
і школярів «Моя
лю світ. Але велике щас
тя усвідомлювати,
що ти
Батьківщпиа
СРСР .
серед тих. хто хоче пере
На зльоті були присутні
робити світ. Ти — та кра
пелька, яка вливається з
голова обласного штабу
загальний поті <, і разом з
експедиції, заступник наусіма ти зможеш перэробити світ. Ради цього пар
чалі.ннка
облвно В. О.
то жити і боротись.
^Чекмарьов, голова об ї ї .-Я маю багато друзів, з
якими починав свою ар
ьої ради по туризму іі ек
тистичну кар’єру в Амери
скурсіях О. Я. Капус-ін
ці. Деякі з них, за амери
канськими
стандартами,
обкому
дуже благополучні люди.
комсомолу
У них слава, успіх, гроші.
Але нічого більше. І най
краєзнавчого музею, тострашніше — що більше
нічого їх не цікавить. А
мені таке життя непотріб
>рі
і
рн та
не. Зоно
не приносить
охорони природи.
щастя. І мій бідний батько
ніяк не може
зрозуміти
Ііа зльоті підбити під
цього...
сумки роботи на черго
Мистецтво не може жи
вому етапі експедиції. ти само по собі.
Артист
Зібрано цікаві матеріали не має права стояти осто
про перших
піонерів і ронь від боротьби свого
комсомольців краю, учас
народу. На жаль, далеко не
ників іромадянської та
всі представники мистецт
Великої Вітчизняної во
ва на Заході, навіть дуже
їн, героїв трудових будталановиті, стоять на таких
І пів. Прийнято звернення
позиціях. Але так чи іна<учасників зльоту до всіх
ше
сховатися у башті зі
І піонерів і школярів обслонової кістки в наші дні
I ласті.
неможливо. Кожен займає
позицію по той чи інший
Хлопчики та дівчати і
бік барикади.
здійснили також цікаві
— Ви вважаєте, що міс
екскурсії по місту та до
це артиста серед тих, хто
обласного краєзнавчого
бореться!
музею.
— Так, тільки
так. Так
М. ЧУМАЧЕНКО,
жили і живуть кращі пред
завідуюча оргмасоставники
мистецтва. Тав
еим відділом облас
жиз мій чілійський друг
ної станції юних ту
Віктор Хара. Це мій ідеал
ристів.

І

ДІН РІД ПРО СЕБЕ
І СВОЇ ПІСНІ ==.
Відомий американський співак Дін Рід
відповідає на запитання кореспондента АПН
Нінель Стрельцової.

артиста, співака, громадя
нина.
Ми люди мистецтва, по
винні допомагати людям у
їх прагненні стати кращи
ми. Тому в першу
чергу
ми повинні бути кращими,
чеснішими самі. Ми повин
ні не тільки підтримузаіи
людей у їх боротьбі за со
ціальну
справедливість,
проти загрози війни, але
й бути
в перших рядах
борців.
У цьому я бачу
своє покликання.
— У вас дуже різнома
нітний репертуар,
Дін.
Крім політичних пісечь, пі
сень протесту ви співаєте
багато пісень ліричних і в
ритмі рок-н-ролла.
— Я справді співаю зов
сім різні за жанром пісні.
Не можу навіть
сказати,
яким із них віддаю пере
вагу. Думаю, людям — і
молоді в першу чергу, —
потрібні пісні різні. ПІСНІ
протесту,
політичні пісні
кличуть на боротобу за ви
сокі ідеали. Я їх дуже
люблю, розумію їх вели
чезне значення. Вони зав
жди займають значну час
тину мого репертуару.
Але хто не любить пісень
ліричних, любовних? Без
них не можна. Адже в них
— любов до жінки, дітей,
батьківщини, природи. А
це ж так
потрібно всім
людям без винятку! Всі ми
любимо танці, сучасні рит
ми. Це пластика,
рух, за
пал. Тому я з величезним
задоволенням співаю піс
ні з ритмі рок-н-рола. Ме
ні дуже пощастило; я мо
жу говорити з мільйонами
людей з допомогою своїх
пісень

— Ви зараз готуєтесь до
зйомок нового фільму про
події 1973 року в індіан
ській резервації ВундедНі,
коли
американські
власті кинули на розправу
з корінними
жителями
Америки загони поліції і
національної гвардії.
— Я давно готувався до
цієї теми.
Нині, робота
практично завершена.
Голлізуд, та й не тільки
Голлівуд зробив немало
фільмів про індіанців. Я
не стану зараз говорити
про художні
достоїнства
цих стрічок — були се
ред них 4 талановиті тво
ри, і дешеві
підробки, і
просто
погані, брехлчзі
фільми.
Всі ці картини
розповідають про минуле
корінних американців, про
роки завоювання Амери
ки білими колонізаторами
У своїй стрічці я уочу роз
казати про сьогоднішній
день індіанських громадян
моєї вітчизни. Про їх без
прав’я, страждання, стій
кість і боротьбу за рівно
прав’я. Події 1973 року в
Вундед-Ні — це
якісно
новий етап у боротьбі об
манутих, загнаних у резер
вації корінних американ
ців. їхня боротьба, очо
лювана Клайдом Беллекуром, Расселом Мінсом та
іншими керівниками руху,
набуває дедалі послідовні
шого, рішучішого класо
вого характеру.
Те, що власті США зро
били тоді у Вундед-Ні, во
ни робили і у З’єтнамі, во
ни роблять
це зараз і з
Сальвадорі.
Неважливо,
відкрито чи прикризаю-

чись лицемірними лозунга
ми. Важлива суть їхніх дій,
а зона завжди і всюди од
накова. Це імперіалістична
політика, яку вони намага
ються проводити всюди □
світі.
—Ви багато їздите, Дій,
багато разів бували в Ра
дянському Союзі. Одна із
останніх поїздок була на
БАМ. Судячи з того, що
ви написали пісню, зустрі
чі з будівниками цієї вели
чезної залізничної магіст
ралі залишили слід у ва
шому житті.
— Поїздка була дуже
цікавою й корисною. Хочу,
сподіватися, не тільки для
мене, а й для моїх слухачіз. Які це чудові
люди!
Скільки мужності, зідзаги,
любові до свого
народу,
гордості за свій труд, за
своїх товаришів! Це справ
жні герої.
Героями прагнуть стати
багато
молодих людей.
Але з буржуазному суспільстсі це прагнення час
то набуває бридких форм і
перетворюється у
свою
пряму протилежність. Ад
же цю рису характеру тре
ба правильно розвивати і
спрямовувати. А буржуаз
на пропаганда прагнення
молодої людини здійснити
щось героїчне спрямовує
б порочне русло, розтлі
ває
істинного, великого
«геройства» насилля, вбиества. Тільки в соціалістич
ному суспільстві прагнення
до героїчних вчинків набу
ває
істотного, великого
смислу. Героїзм — у слу
жінні своєму народові, на
його благо. Це я ще раз
побачив
і зрозумів
на
ЬАМІ. І думаю, що це го
ловне враження, котре я
виніс звідти.
Кращі представники мо
лоді Заходу, незважаючи
на оскаженілу буржуазну
пропаганду,
розуміють:
лише в боротьбі за справ
жню рівність, проти мілі
таризації суспільства, про
ти воєнної загрози можуть
вони сьогодні
проявити
свої кращі душевні якості.
Впевнений, що з кожним
роком таких юнаків і дів
чат буде все більше і біль
ше.
(АПН).
S3

ПРЕМ'ЄРА

Ліс прокидається рано.
Всюди вирує життя. Бага
тоголосе птаство радо зу
стрічає новий день. Посе
ред лісової галявини —•
годинник у ВИГЛЯДІ СПИЛЯ

НОГО дерева. Відчиняється
віконне, і Зозуля, вплітаюсвій голосок у загаль-

«РОЗКЛЖІГЬ УСІМ, СОРОКИ...»
нінї хор.
відраховує час.
Із-за кущів крадеться Ли
сиця і хапає' Зозулю. Лі
совий годинник зіпсовано.
Так починається
казка
Г. Стефапова «Лненця ви
тівниця», прем’єра виста
ви якої відбулася у Кіро
воградському
театрі ля
льок
27 берези і. Казка
розрахована на дітей мо
лодшого шкільного піку.
короткій і Простій формі
дітям, показано, що пусто
щі інколи завдають вели
чезних збитків. Адже з ва
нн Лисиці всі лісові меш
канні втратили можливість
орієнтуватися в часі. Із за-

пізпешіям
прокидається
Зайчик, невчасно починає
роботу па своїй пасіці Вед
медик.
Постановочна ’ група па
чолі з режисером М. Любепком зуміла за короткий
час створити яскравий ко
лоритний спектакль. У сво
їй роботі актори М. Любенко (Ведмідь), Л. Козловська
(Лисиця)
та
Т. Миргородська (Заєць)
зуміли з найкращим ефек
том
використати такни
важливий прийом, як без
посереднє спілкування ге
роїв із глядачем.

Успіх радує всіх, а особ
ливо Тетяну Миргородську
(цс її другий спектакль)
та Лідію Козловську, для
якої після закін іеїшя Дні
пропетровського театраль
ного училища це було де
бютом.
Досить оригінальне ви
рішення декорації. її ав
тор заслужений працівник
культурі! УРСР В. Ост.чпеико врахував можливос
ті не тільки стаціонару —
декорація зручна і для
гастрольних поїздок. На
передньому плані ліс, зо
бражений у вигляді дитя
чих рірамідок. Воші спрпіі-

маються і як дерево, і в
той же час ніби розширю
ють полотно,
створюючи
пагорби, вибалки, галяви
ни. У верхпііі частіші—ко
лода, серцевина якої роз
мальована
грибочками і
являє собою циферблат
годинника.
Казка прославляє пра
цьовитість, засуджує ле
дарство, штукарство.
Добре підібрано музику
(музичний редактор —
А. Діордієва).
Веселі іі
ритмічні пісні ніби на
швидкому копі проносять
події спектаклю перед
глядачем.
Декорацію і ляльок без
доганно наготовили Ф. Бутавін, Г. Радченко, І. Фінкель, В. Штііков, А. На-

НОТАТКИ
НАТУРАЛІСТА

Крижинка
//■■ж скелястих берегів
вирувала Сугоклея. Берез
неве сонце то виглядало,
то знову хозалося. І тоді,
коли воно ненадовго з’яв
лялося у високості, річка
ставала невпізнанною: ви
свічувала всіма
барвами
веселки, вигравала золо
тими зайчиками.
Це береги її були ще
оздоблені
тоненьким
льодком, котрий сяяв на
сонці, наче
фантастичне
мереживо:
то ялинкою
кристали
змерзлися, то
намистинками позисли по
краях.
Вода у річці вже спала,
а мереживні
крижинки
залишилися на прибереж
них гілочках і стеблинках.
На одному кущі крижин
ка була найбільшою — бі
ла, кругла,
наче шапку
хтось загубив. Та найдизнішим було те, що у со
нячних променях вона сві
тилася не так. як інші. На
ній з’являлись якісь голубі
й рожеві
кружальця, ме
рехтіли,
розпливалися і
знову з’являлися.
Я не втримався, дістав її.
У руках
крижинка пере
стала мерехтіти. Була во
на незвичайної форми —
кругла, з відполірованими
блискучими краями. Там,
де з’язлялися фантастичні
кружельця,
було безліч
бурульок — видовжених,
коротких, опуклих і то
неньких. Деякі з ьих нага
дували грибочки, перевер
нуті вниз шапками.
Усе
стало зрозуміло.
Крижинка утворилася, ко
ли вода у річці
була ще
висока. Потім, коли вода
спала, крижинка зависла
на гілочках. Вітер гойдав
її, колисав, і, пустуючи,
пригинав гілочки до самої
зоди. Хвиля лизнула кри
жинку. Сподобалася,
ще
раз лизнула. Ось так, гра
ючись, тремтіла—гойдала
ся крижинка, підстрибува
ла, ніби від лоскоту. А з
неї вода — кап-кап.
Мені стало шкода казки.
Я опустив ту крижинку на
воду — пливи собі...
М. НОЖНО8.
■мвнвмвнааввявЕпкзжвв

деждіп, В. Ірха, завідую
чий постановочною части
ною — Г. Топников.
Закінчується спектакль
тим, що Лисиці, яка мала
намір вижити Зайця з ііо»
го хатини і змусити пра
цювати па себе, защемили
хвоста у годинник, і вона
показуватиме ним час. до
ти, поки не облишить сво
їх штукарств і не почне
жити чесно.
Останні слова адресова
ні Сорокам: «Розкажіть
усім, Сороки...» Розказати
про що? Про те, що в ЛІСІ
знову працює
годинник,
про те, що чесність у кін
цевому результаті завжди
перемагає.
В. АФАНАСІЄНКО.

4 сюр-

«Молодий комунар»
гий секретаї' міського ко
мітету ЛКСМ
Олександр
Покровський.
Завідуючий
відділом
спортивної та оборонномасової роботи
обкому
комсомолу
Володимир
Момот
розповів
юним
футболістам про боротьбу
спартаківців Красногірки,
про те, як молодь області,
зокрема Голованівського
району, успадковує славу
полеглих героїв.
Зз кожною
командою
закріплено шефів — ком
сомольських і фізкультур
них активістів
з найбіль
ших трудоєих колективів
міста. Юних киян, запоріж
ців, криворіжців, кіровоградців, голованівців мо
лоді робітники
повели у
цехи підприємство, показа
ли їм Кременчуцьку гід
роелектростанцію, дитячу
морську флотилію, Буди
нок піонерів. Спортсмени

МІНІ-ФУТБОЛ

Щасливого
фінішу!
Двадцять команд юних
спортсменів
з їхались до
Світловодська
на тради
ційний турнір з міні-фут
болу на приз пам яті під
пільної
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ
організації «Спартак». По
завчора в спортивному за
лі заводу
чистих металів
відбулося
урочисте від
криття змагань. Футболіс
тів, що тренуються в ди
тячо-підліткових клубах за
місцем проживання, віта
ти заступник голови міськ
виконком.^ А. А. Зубков,
представник обласного уп
равління
житлово-кому
нального
господарства
М. О. Поляновський, дру

Вівторок
А ЦТ

побували
на спортивних
базах, що збудували ком
сомольці міста для дітей і
підлітків.
Відбулися пеоші матчі в
під-рупах. їх результати:
«Зоря» (Дніпропетровськ)
— «Чайка» (Свігловодськ)
— 1:3, «Зірочка» (Кірово
град) — «Дружба» (Кіро
воград) — 0:2,
«Факел»
(Київ) — «Юність» (Голованівськ) — 2:0, «Олімп»
(Кривий Ріг) — «Промін»»
(Кіровоград)
—
4:3;
«Юність»
(Світповодськ)
—«Факел» (Київ) — 0:2.

« « »
Лідирують на турнірі
юні футболісти з кірово
градського «Гірника» та
київського «Ф а кела ».
Сьогодні останній день
змагань, останні яоєдянкії
за приз нам’яті підпільної
комсомольської орган і з неї
«Спартак».

ЗО березня 1982 року’-------—

СЯЄ СОНЦЕ МИРУ
26 березня
в
Палаці справжнє художнє полотно.
культури імені Жовтня від Протягом концерту не раз
булось
езлтз
мистецтв ми
ще зустрічались із
«Сонце миру», присвячене «Струмком», із його іскрис
60-річчю
Всесоюзної піо тими танцями. Недарма цей
нерської організації імені колектив
був
визнаний
В. І. Леніна, його учасни кращим на обласному огками стали переможці об ляді-коннурсі.
ласного
огллду-нонкурсу
Гідним
суперником
дитячої самодіяльності.
«Струмка» на святі був
зразковий
дитячий
танцю
... Співають діти. Голоси
звучать злагоджено, підне вальний ансамбль «Ятрінчик»
Будинку
культури
сено. А в полум’ї червоного
світла вихором
мчать бу- імені Калініна заводу трак
дьонівці. «Дорогою коміса торних гідроагрегатів (не
В. Терленко).
У
рів» — так назитасться во- рівний
напьно-хорсографічна ком виконанні цього колективу
позиція, яку виконали хор глядачі побачили «Веселу
і «ансамбль
танцю «Стру польку», танець
«Флоти
мок» дитячого сектора Па лія», хореографічну компо
лацу культури імені Жовт зицію «В сім’ї єдиній».
ня заводу «Червона зірка»
Прикрасою
свята мис
(керівники цих колективів тецтва стали виступи во
кального
ансамблю
«Ус
Н. Канаєва
та О. Киргоч).
Напружений ритм музика, мішка» дитячого
сектора
синьо-червона
світлова Побузького нікелевого за
гама у поєднанні
з висо воду (керівний
Т. Васчкою майстерністю малонь- ленко). Порадували гляда
ких винонавців
створили чів і маленькі солісти.

Виступ художніх колек
тивів
Приморського краю.
Камчатської і Сахалінської
областей. 15.50
— Відгук
ніться
сурмачі! 16.30
—
Фільм для"дітей «Тихі трієч
ники*. 2 серія. 17.35 — Ро
сійська мова. 18.05 — Життя
науки. 18.45 —
Сьогодні у
світі. 19.05 —
Співає Дер
жавний академічний чолові
чий хор
Естонської
РСР.
19.25 — І квітня — перехід
на літній час.
19.40 — Ху
дожній фільм «Людина, якій
щастило». 21.00 —
«Чат».
21.3’5 — Концерт
народної
артистки СІ’СР М. Бієиіу. По
закінченні — Сьогодні у свіі і.

8.00 — «Час». 8.45 —
Є Носов. «Усвятські ПК) ГОМОпоеці*.
Фідьм-вистава. По
ьакічненні — Новини. 14.30
— Мовний. 11.50 — Доку
ментальний фільм «_Я знаю
.місто буде*. 15.00 —
Улюблені вірші. 15.30
—
Чемпіонат СРСР
з кінного
спорту. Ні.15 — Народні мелодН. Ііб.ЗО — Фільм для ді
тей «Тихі трієчники». 1 зе
рія. 17.35 — Кішжчнн тиж
день. Репортаж про відкрит А УТ
10.00 — «Актуальна каме
тя Всеросійського тижня ди
10.35 «Джерела».
тячої книги. 18.30 — У кож ра».
11.25
— Концерт.
12.25 —
ному малюнку
— сонце
«Зустріч
з
юнгою
Юрком*.
18.45
— Сьогодні у світі.
13.00
—
«Живе
слово».
13.50
19.00 — —Зустрічі за в-ішим
—
«Майстри
мистецтв».
14.35
проханням. Ведучий — полі
для
■вічний оглядач В. Бекггоч. — Г1. Гайдп. Концерт
фортепіано
з
оркестролг.
20.00 — Пісні
композитора
Ї6.00
—
Новини.
16.10
—
А. Новикова викопує
двічі
Червоноііра парний академіч «Срібний дзвіночок». 16.30 —
«Компас
туриста».
17.15
—
ний
ім. Александрова ан«Ваш хід».
18.00 — «Магі
самблі пісні і танцю Радяи
стралі
життя».
(Кіровоград).
ської Армії. 21.00 — «Час». І
18.15
— Корисні поради,
21.35 — Прем'єра докумен
—г Концерт. 19.00 —
тального телефільму до 100- і 8.30
«Актуальна
камера». 19.30
річчя
з дня
зародження
К. Чуковського.
22.40 — — «З піснею в серці». 20.45
Сьогодні у світі.
22.55 — — «На добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 22.35
— «Новини
Міжнародний турнір з волей кіноекрана».
болу. Жінки. Збірна СРСР-1
-- збірна Куби.
А ДТ (IV програма)
19.00 — «Сільська годи
А УТ
на». 20.00 —
«Вечірня каз
ка».
20.1.5
— «Міжнародна
10.00
« Актуальна каме
ра». 10.35 — Студія «Зо ю- панорама». 21.00 — «Час».
■;-ий ключик*-. 11.35 — Між
народна студія УТ. 16.03 —
Ікікмнн.
16.10 — «Срібний
дзвіночок». 16.30 — «Коліс омольському з’їзду — назуст
річ».
«Пошук
МОЛОДИХ».
17.05 — Музичний
фідьм. А ЦТ
17.30 - «У нас в колекти8.0) — «Час». »5,1.5
Від
ні» 18.00 — «Моє місто — гукніться.
сурмачі! 9.25 —
мій дім». (Кіровограді. 18.25 Художній фільм
«Людина,
Оголошення. (Кіровоград). якій щастило». 10.45 — Тво
18.30 — Фільм-концерт. 19.00 ри Ф. Шопена у виконавчі
—
«Актуальна
камера». заслуженої артисти РРФСР
T9.ЗО — І. Карпенко-Карий. Р. Горностаєвої
(фортепіа
«Безталанна». Вистава. 20.45 но). По закінченні — Погн
— «Па добраніч, діти!» 21.00 ий. 14.30 — Новини. 14.50 —
— «Час». 21.35 — Продов Екран друзів. Документаль
ження
вистави «Безталан ні фільми телебачення соціа
на». По закінченій — Нови лістичних країн.
15.30 —
ни.
Музична
програма
для
юнацтва. Твори Г. СвирчдоА ЦТ (IV програма)
ьа. 17.30 — До Міжнародно
19.15 —Чемпіонат СРСР го дня дитячої книги. Доку
телефільм
з футболу: ЦСКА — «-Пахта - ментальний
кор». В перерві — «Вечірня «Кпижчнн дім». 17.45 — Ша
хова
школа.
18.15
— Ленін
казка». 21.00 — «Час».
ськнй університет мільйоні і.
«Економна економіка». Від
повіді па .чисти телеглядачів.
18.45
— Сьогодні
у світі.
19.30 — Прем’єра художньо
го телефільму «Призначан
ня*. 21.00 — «Час». 21.35 —
А ЦТ
Адреси молодих.
По закін
8.00 — «Час». 8.45 —Клуб ченні — Сьогодні у світі.
міноиодорожей. 9.45 — Ху
дожній фільм
«Табір іде’в А’ УТ
небо». Но закінченні — По
16.00
- Новини. 16.10 —
кипи 14.30 — Новини. 14.50 «Срібний дзвіночок». 16. .30
Комсомол
— МОП ДОЛЯ. — «Республіканська фізико
Документальні
фільми «Зі математична
школа». 17.00
комсомольським
календа — Концерт української піс
рей». «Оперативний
комсо ні. 17.10 — «Маленька Баба
мольський загін діє». 15 20 Яга».
Лялькова
вистава.

Четвер

Середа

ВУДГВЕЛЬНІЙ ДІЛЬНИЦІ ГЕОЛОГІЧНОЇ

— Співає народний аргиег
Сї’СР
Д. Гнатіок. 19.55 —
Прем'єра художнього теле
фільму <-Затишшя». 1 серії.
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній телефільм
<3-іти;ііияі>. 2 серія. 22.40 — Пісня82. По закінченні — Новими.

Д УТ
12.00 — «Актуальна к-іме-

18.00 — Телефільм. 18.30 —
К. т. «.Тваринництво — унар
ний фронт». «Чуття єдності».
(Кіровоград). 19.00 — «Аігтуальиа камера», 19.30 — Кон
церт радянської пісні. 20.15
— «Слово за вами». Слідами
виступів громадської
ради
Українського
телебачення,
«Робітничої газети» і «Сіль
ських вістей»
по впрозадженню передового доезіду.
20.45 — К. т. «Місто моє —
мій дім». (Кіровоград). 21 00
А ЦТ (IV програма)
— «Час». 21.35 — Художній
18.45 — <• Документальний
телефільм «Мужність*. 2 се
екран».
20.00 — «Вечірня рія. 11о закінченні — Нови
казка?. 20.15
— Концерт.
ни.
20.30 - Чемпіонат
СРСР з
баскетболу. Чоловік.і.
«Ди
намо* (Москва) — «Спартак» А ЦТ (IV програла)
(Ленінград). 21.00 — «Час».
19.00 — «Клуб кінонодорожей». 20.00 —’«Вечірня каз
ка». 20.15 — Концерт. 20.40
—•
Науково-популярний
фільм. 21.00 — «Час». 21.35
Художній
телефільм
•Старий і дівчинка». 22.45 —
А ЦТ
Міжнародний
турнір з хо
8.06
- «Час». 8. ІЗ
— кею на приз газети
«Руде
Мультфільм «Будиночок- на прано». Збірна ЧССР — збір
колесах». 9.15
- Художній на Швеції.
л е.лефі.чьм
♦Призначення ■>.
19.50 — Виступ
художніх
колективів Бурятської АРСР.
Читинської.
Іркутськії об
ластей. По закінченні — Но
вини. 14.50 — Повний. 1-1.5’)
— До Дня геолога. Кінопоограма. 15.25 — Твоя .ленін А ЦТ
ська бібліотека.
15.55 —
8.00 — «Час».
8.15 —
Об'єктив.
16.25 — Веселі Творчість юних. 9.15 — Для.
котки. 16.40 — «Підмосковні нас. батьки. 9.45 — Ро.чпой•■•устрічі». 17.10 — Умілі ру ді про художників.
Паоло
ки. 17.40 —На полях країни. Бероиеза. 10.25 — Ради і
17.55 — Концерт фольклор життя. 10.55 — До річниці
ного ансамблю
Узбецької підписання
Договору про
ГСР. 18.15 — Бесіди про ал дружбу і
співробітництво
коголізм. 18.45 — Сьогодні у між СРСР і Народною Рес
світі. 19.00
—
Чемпіонат публікою Мозамбік. 11.40 —
СРСР .з футболу: «Спартак» 14-й
тираж
«Спортлото».
— «Торпедо» (Москва). 21.60 11.45 — Прем’єра докумен
— «Час». 21.35 —
Навколо
сміху. Вечір гумору в Кон тального телефільму «До зі
цертній студії Останкино. По рок. Із записок космонавта*.
закінченні
- Сьогодні у 12.15 — До 60-річчя утворен
ня СРСР. Виступ ДержазноЛіті.
ю ансамблю танцю Білору
А УТ
сії. 13.60
—
Переможці.
10.00 — «Актуальна каме Клуб фронтових друзів. Зу
стріч
ветеранів
13-ї армії.
ра».
10.35
— Теленарис
« Прикладне
мистецтво По 14.30 — Новини.
14.45 —
лісся». 11.20
— «Мода-32<>. Фільм
для
дітей «Осгпів
Весняні силуети.
11.55 — скарбів*. 16.19 — Симфоніч
Фільм-концерт.
12.10
— ні мініатюри О. ТактакішвІ«Погляд у майбутнє». ЬЗ.ОО лі. 16.30 —
У світі тварин,
— Новики. 1.6.10 — «Срібний і 7.30 — Бесіда політичного
дзвіночок». 15.30 — Музич оглядача Л. Вознесенськэго.
ний фільм 16.50 — «Літера 18.60 — Чемпіонат СРСР з
турна карта України». 17.30 футболу: «Динамо» (Тбілісі)
— «Атеїстичні
діалоги*. — «Динамо» (Мінськ). 19 45

Сімейних

забезпечують

А ЦТ (IV програма)
8.00 — Ранкова гімнасти
ка. 8.15 —«Якщо хочеш бути
здоровим*. 8.2!) — Концерт.
8.40 — Художній фільм «Ста-

Субота

ПАРТІЇ №53

Учні 5 класу Тсрговицької середньої школи Но юпруангельського району Вітя Бебко і Юра Поліщук го
тові до зустрічі шпаків.
Фото А. МАРЧЕНКА.

ра*. 10.35 — Концерт вихо рий і дівчинка».
9.50 —•
ванців Київської дитячої фі <• Ранкова пошта*.
10.20
<
лармонії. 12.40 — «Діалоги*. •П.
Єршов.
«Коник стрибу
Передача для батьків. 13.15 нець». 11.50 — '«■Пумо, дівча»
Документальний
теле таЬ 13 50 —
Програма Ес
фільм.
14.15 — Телеогляд тонської студії телебачення,
«Точка зору». 14.55 — «Доб 15.20 — Міжнародний огляд.
рого вам здоров’я». 15.25 '—
15.35 —
«Супутник кіно
Концерт. 16.25 — «Ігротека». глядача».
2І.00 — «Час^>
17.20
— І. Стравинеький. 21.35 —
Балет X. Лонекс«Персефона». 18.15 — «Скар хел’ьда «Сильфіда».
би музеїв України». 18.30 -«Актуальна камера».
19.60
— Чемпіонат СРСР з футбо
Редактор
лу: «Динамо» (Київ) — «Чор
Ю.
СЕРДЮЧЕНКО.
номорець» (Одеса). 20.45 —

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КОМБІНАТ
УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ЦСУ УРСР

ОГОЛОШУЄ

квартирами протягом 2—З
років, сдинакіе
— гурто
житком.
Зеертатися
на адресу:

Черкаська обп., м. Кам’ян»
на, сул. Шевченка, 55.
Адміністрація.
Зам. 23.

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МСП

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

еул. Луначарського, 36.
БК 02582.

< На добраніч, діти!» 21.00 —*
«Час». 21.35 — Г. Шантир,
«Героїчна молодість». Виста
ва. В перерві — Новини.

П’ятниця

. .

Jia украинском языке.

О. АНОХІНА.
м. Кіровоград.

18 СЭ — К. т. «День за днем».
(Кіровоград).
18.10 — К. т.
Тележурнал «Обрій». (Кіро
воград). 19.00 — «Актуальна
камера». 19.30
— Концерт.
20.00 — Науково-популярна
програма «Грані пізч шия*.
20.45 — «На добраніч, діти!»
21.06 -т «Час». 21.35 — Ху
дожній
телефільм
«Муж
ність». 1 серія. 22.40 — Ест
радні ритми. По Закінченні
— Новини.

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ НА РОБОТУ:
муляри,
монтажники,
бетонники, штукатури.

Апофезом свята
стала
вокально - хореографічна
композиція «Під
мирним
небом». Сяяли усмішки ді
тей,
палахкотіли червоні
галстуки, весело кружляли
над залом повітряні куль
ки... Дзвінко лунало: «Хай
завжди буде сонце,
хай
завжди буде небо, хай зав
жди буде мама, хай завжди
буду я...»
ше на Кіровоградщині сви
то
дитячого
мистецтва
Підготували і вели вперМ. І. Барабуля
— завіду
ючий відділом клубної ро
боти і організації дозвілля
та відпочинку
трудящих,
Г. О. Столярчук
— мето
дист по роботі з дітьми об
ласного міжспілкового Су
динну самодіяльної твор
чості, а також О. І. Киртол
та В. М. Терленко.

Індекс 6Ц07.

.

додатковий набір учнів
на курси підготовки бух
галтерів промислових-під
приємств (вечірнє навчан
ня, строк навчання — 1,5

року) і операторів обчис
лювально-клавішних
ма
шин
(денне
навчання,
строк навчання — 4 міся
ці).

ТЕЛЕФОНИ: .відділу листів і масоєої ро
боти — 2-45-36; відповідального секрггаРГ' — 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 — 2-55-65: фотолаборато'оії —
2-45-35: коректорської — 3-61-83; нічної
редакції — 3-03-53.
Обсяг 0,5 друк. ьрк.

Зам. №.153.

тираж 51800.

Адреса: 316050, м. Кіро
воград, пров. Плетений,
12, тел. 3-10-39.
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Зам. 24.

Газета виходить у вінгор.он.
четвер і суботу.

Друкарня імені Г. М. Димитрова
видавництва
-«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, вул. Гліиии, 2.

