
ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ОРГАН КІРОВ ЛКСМУ

1982 року •н* ”

ВИХОВАНИЙ
Сьогодні починає роботу 

'XIX з’їзд ВЛКСМ. Це радіс- 
'на подія не тільки для моло- 

Іі де, а й для всього радянсь
кі ого народу. А надто — для 
[кас, ветеранів комсомолу, 

і У Щ травневі дні як віко« 
кпи хвилюють спогади. День 
Перекопі, ювілей піоперії і 

І ось — XIX з’їзд комсомолу. 
’8 усіма цими датами пов’я-
•зане наше життя.
' Мені пощасливплссь бути 

■ делегатом VIII з'їзду комсо« 
[Імолу. Наймолодшим делега« 
І том — тоді мені, семиклас- 
іііпіку, ледве ВИПОВНИЛОСЬ 14 
I іроків.

Я вчився. Учив інших. У 
- 30-х роках, коли в сільсько- 
І і му господарстві не вистача« 
і ;ло кадрів, ми, студенти ма« 
І 'ШИПОбуДІВПОГО технікуму, 
і ’ходили по селах, агітували 
I МОЛОДЬ-для вступу В ТСХІІІ« 

і готували
до екза«

кум. Самі ж 
хлопців та дівчат 
мсиів, починаючи, бувало, зі 
г.шшеппя букв і цифр. Ось і 

.тоді я вчився ’ говорити З 
ілюдьми, нести їм правдиве 
слово партії. Відтоді и не | 
покидаю лекторської робо- ] 
ти. В.

Комсомольцем я вчився1 
долати труднощі, жити Д.чяі 
народу, для країни. Справи:- 1 

■нього школою були КОМСО-И 
гюльські доручення Пам’я-в 
таю, коти 193-1 року па Кі
ровоградському пивзаводіЦ 
мені доручили очолити КОМ-іі 
с.омдльську організацію, лі 
; уже приблизно уявляв ор-м 
галізацію соціалістки чогоЯ 
змагання серед молодик рз-ІІ 
бітників. Ніколи б не пала-В 
годиг. його, якби не товапч-Я 
іпі. Вони пішли на найважчій 
дільниці роботи, стали за-Я 
стрільниками змагання. То-Ьі 

І ді я вперше зрозумів велику 
І сичу соціалістичного змагай-' 

ня.’ силу згуртованого ко-В 
локтиву.

Досвід, здобутий на заво-і 
ді, допоміг мені, коли я ви- • 

. коиував перше партійне до- 
' ’ ручеппя в тривожні перед

воєнні роки. Я очолив тоді 
майже шеститисячний загін’ 
молодих- червопозорівців... і

Це були найкращі мої ро-к 
ки.

Тепер, з висоти прожитих) 
літ, я з упевненістю можМ 
сказати, що комсомольський 
гарт, комсомольський ха-І! 
рактер допоміг мені ви-* 

[стояти у грізні роки Великої ' 
[Вітчизняної, справитися з і 
обов’язками керівника тилої' 
[його заводу, додавав сил у і 
і повоєнні роки...
і Я давно вже вийшов з 
[комсомольського віку. Та 'зі 
.'комсомолом не пориваю!
Охоче відгукуюся на всі йо
го пропозиції 
Комсомольські с 
турботи не дають 
тись душею.

на всі иоу
і заклики! 

справи й
> зістарії

І
■

І. МАРКОВ, 
комсомолець 30-к ро-

Виссними трудовими показниками зустрів XIX з’їзд 
ВЛКСМ номсомог.ьсьно-молодпкний цех Ні 4 Кірово
градської взуттєгої фабрини. Серед правофлангових 
соціалістичного змагання — групкомсорг цеху Світ
лана ЧЕРПАК. Працює вона розкрійницею, змінні 
завдання виконує на 120 —130 процентів.

|д Фото М. ХОРЕНЖЕНКА.

РАПОРТУЄМО!

6 П’ЯТИМІСЯЧНЕ!
На початку нинішнього 

року комсомольсько - мо
лодіжний колектив 
рок, який я очолюю, 
бов’язазея виконати 
тимісячне завдання 
виробництву і 
молока державі

доя-
30- 
п’я-

по
продажу 

до дня

І ЗА ДЕЛЕГАТА
У кінці зміни минулої 

середи Леонід Бобошко 
міцно потиснув кожному 
РУКУ:

— Ну що ж, може, зав
тра вже не побачимось, то 
щасливо зоставатись. 
Тримайте марку! — сказав 
хлопцям, довірлизо дивля
чись в очі. — Як і досі, 
понад план.

— Тепер тим більше, — 
пообіцяв гордо Юрій Ко
мар. — За себе і делегата.

Ні, бригадир не сумні« 
ваася, що товариші дотри
мають слова. Вірить їм. За 
вісім місяців спільної ро
боти пересвідчився — люб
лять хлопцГсвою спеціаль
ність, трудяться від душі, 
з ними можна братись за 
великі справи — не підве
дуть.

■— Я прийшоз у механо
складальний цех заводу 
«Червона зірка» наступно
го дня, коли поїзд з деле
гацією комсомольців Кіро- 
воїрадщини уже мчав ’до

СЬОГОДНІ
В МОСКВІ 
ПОЧИНАЄ 
СВОЮ РОБОТУ
XIX З’ЇЗД 
ВСЕСОЮЗНОЇ
ЛЕНІНСЬКОЇ

ТЕЛЕГРАМА В НОМЕР
Світловодський завод 

чистих металів, комсо
мольсько - молодіжному 
колективу металургійної 
дільниці цеху № 8 (керів
ник — лауреат премії Ле
нінського комсомолу 
М. ПЕТРОВ, групкомсорг 
— делегат XIX з’їзду 
ЗЛКСМ В. ПРОКОПЕЦЬ).

Трест «Кіровоградмаш- 
важбуд», комсомольсько- 
молодіжному колективу 
малярів (керівник Н. ШАЧ- 
КОЗСЬКА, групкомсорг 
Т. ПЛОТНИКОВА).

Дорогі друзі! З 
почуттям великої ра
дості й 
сприйняли 
лення про 
ваші трудові колек
тиви достроково за
вершили виконання 
планів двох років 
одинадцятої п’яти
річки. Чудовий пода
рунок XIX 
нінського

. лу!
З нозим 

роком вас, 
товариші! Щастя вам.

КОМУНІСТИЧНОЇ
СПІЛКИ МОЛОДІ
ПЛЕНУМ ЦК ВЛКСМ

Регламент і порядок роботи XIX з'їзду Ле
нінського комсомолу затверджено на Плену
мі ЦК ВЛКСМ, що відбувся 15 травня в 
Москві.

Розглянуто також і одноголосно затверд
жено звіт Центрального Комітету ВЛКСМ 
XIX з'їздові комсомолу. З доповіддю висту
пив перший секретар ЦК ВЛКСМ Б. М. Пас
тухов.

гордості 
повідом

те, що

з’їзду Ле-
комсомо-

трудовим 
дорогі

здоров’я, нозих зле
тів у праці на благо 
рідної Вітчизни.

Обком ЛКСМ 
України.

відкриття XIX з’їзду 
ВЛКСМ.

Сьогодні я 
доповідаю: 
слова свого 
На державні 
пункти відправлено 5299 
центнерів молока, від кож
ної корови надоєно його 
по 1395 кілограмів. Ще ва
гоміших результатів доби
лися Стефанія Кримська і 
Марія Микитчук. Нині се
редньодобовий надій мо-

з гордістю 
члени КМК 
дотримали! 
приймальні

Москви на
ВЛКСМ. У бригаді — тру
дове напруження. Комсо
мольці працюють без пос
піху, розважливо кожен 
рух — вивірений, як у до
свідчених рсбігників. А 
бригада ж їхня наймолод
ша на заводі. Назіть слово 
«молоді» для них надто 
доросле — юні. Анатолій 
Орєхов торік ще навчався 
У середній школі, Юрій 
і ончаренко та Василь Ада- 
нюк закінчували міське 
технічне училище № 6. 
Юрій Комар робив перші 
кроки в інструментально
му цеху. Юні, одначе...

Комсомольсько - моло
діжна бригада Леоніда Бо- 
бошка зобов’язалась ви
конати виробниче півріч
не заздання до дня ВІД

КОЛИ ВЕРСТАВСЯ НОМЕР.

XIX з'їзд

лока від корози становить 
10,6 кілограма.

Є. КРАВЧЕНКО, 
групкомсорг комсо
мольсько - молодіж
ного колективу доя
рок Несватківського 
відділка Другого іме
ні Петрозського цук- 
рокомбінату, делегат 
XXIV з’їзду ЛКСМ 
України.

Олександрізський 
район.

РЕПОРТАЖ

«риття XIX з’їзду ВЛКС-М. 
Справилися на тиждень 
раніше. Нині колектив тру
диться у рахунок остан
нього місяця року. Моло
ді токарі вибор оють пра
во називатись колективом 
комуністичної праці, п яти- 
річне заздання дали слово 
завершити за чотири ро
ки.

На початку року їм дові
рили важливе завдання — 
виготовляти деталі для но
вої овочевої сізалки СО- 
4,2.

— Скучно і незвично без 
Льоні, — щиро наже ком
сорг Юрій Комар, — його 
один лише усміх додає сна
ги, не кажучи про добре 
наставницьне слово. Чекає
мо його повернення з не
терпінням. Ченає вся за
водська комсомопія. Він — 
наша гордість.
Секретар комсомольської 

організації механоскладального цеху заводу «Черзона 
зірна» Е. Барна повідомила: нині колектив токарів тру
диться і за свого бригадира Леоніда Бобошка. щозмінні 
завдання виконує на 125 — 130 процентів.

м. Кіровоград. ___ З^СИЛіЗ,
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ДЕЛЕГАТ КОМСОМОЛЬСЬКОГО

— 1 —
— Сашко, заснув ти чи 

що?..
Олександр відкрив очі 

й побачив над собою зди
воване обличчя Віктора 
Харченка.

— Ні, 
ваю. Ти 
раз...

Десь 
тракторного стану, 
дзенькнуло цинкове 
ро — хтось набирав 
ДУ-

Сашко підвівся і пішов 
до трактора. Ще кілька 
хвилин тому тіло було 
геть змореним, обважні
лим, а тепер, що не крок 
— то й радість. Йшов без 
поспіху. Поруч бігли-дрі- 
ботіли думки, згадки...

Торік на цьому ж полі 
їхня тракторна бригада 
завершувала жнива. Як 
зараз пам’ятає Олек
сандр: тихий вечір (сонце 
ось-ось мало сховатись 
за обрієм), радісні облич
чя комбайнерів.

— Є пропозиція, — рап
том звернулася до всіх 
секретар комітету комсо
молу господарства Анто- 
ніна Брюховецька. — Хай 
останній валок обмоло
тить переможець змаган
ня.

Всі погляди звернулися 
до нього.

— Давай, Сашко! — під
бадьорливо усміхнуєся 
Сергій Олексійович Гром
ко, бригадир.

Його СК-6 впевнено 
увійшов у загінку і поли
нув далеко-далеко, на
зустріч вечірньому сонцю.

Пізніше з'ясувалося, що 
в тій, останній, загінці 
Олександр Зарічний намо
лотив десятитисячний
центнер хліба.

просто відпочи- 
йди, Віїю, я за-

далеко, аж біля 
тонко 

від- 
во-

гани
Олександр ЗАРІЧНИЙ — механізатор колгоспу імені 

В ату ті на Новоукраїнсьного району.
Рік народження — 19І9.
Освіта — середня.
Партійність — член ВЛКСМ.
Комсомольське доручення — групкомсорг комсо

мольсько - молодіжного колективу тракторної бригади 
№ 1.

На XXII обласній звітно-виборній комсомольській 
конференції обраний делегатом XIX з’їзду ВЛКСМ.

— 2 —
З армії Олександр по

вернувся навесні. А восе
ни став групкомсоргом 
тракторної бригади. Пові
рили в нього хлопці. Мож-

ливо, тому, що й до служ
би добре працював, вчив
ся у кращого наставника 
господарства комуніста 
Петра Омеляновича Яцен-

З'ЇЗДУ =========
Того Ж 1979-го року на 

засіданні правління кол
госпу запропонував За
річний створити комсо
мольсько - молодіжну ме
ханізовану ланку по виро
щуванню кукурудзи. З 
ним погодились, хоча й не 
без вагань: молоді, мов
ляв, ще чи справляться?.. 
Справились. По 40 центне
рів зерна качанистої з 
гектара зібрала тоді ланка.

Незабаром члени КМК 
Віктор Харченко, Анато
лій Марченко разом із ко
муністом Григорієм Анд- 
рущенком взялися за ви
рощування цукрових бу
ряків за індустріальною 
технологією.

Що й казати, додалося 
турбот в Олександра піс
ля того, як став він груп
комсоргом. Проте всти-ає 

засіданні комітету 
побувати, і

прожектора» провести, і 
до школи заглянути. З 
місцевою десятирічкою 
зв'язки в нього тісні: вже 
зараз може сказати, хто з 
випускників поповнить їх
ню механізаторську

Нинішнього року 
ланка за/лахнулася 
центнерний урожай 
рудзи. Сівбу на 
гектарній площі
мольці провели за три дні. 
А групкомсорг разом із 
сівачами Валентином Бе- 
рещенком і Борисом Ко
заченком став перемож
цем колгоспного соціа
лістичного змагання.

сім'ю, 
його 

на 45- 
куку- 

всій 459- 
комсо-

і на 
комсомолу 
рейд «Комсомольського

— З —
Напередодні від'їзду 

делегації області до Мо
скви я зустрівся з Олек
сандром Зарічним удру
ге. Присіли в ошатному 
скверику біля обкому 
комсомолу. Він із захоп
ленням розповідав про 
своє село Рівне, про това
ришів.

— Уявляєш, усі двад
цять вісім дають зараз 
майже по дві норми! А 
під час з'їзду працюва
тимуть на зекономленому 
пальному:

А ще згадував. Настав
ників Петра 
ча Яценка 
Івановича
секретаря комітету 
сомолу Тоню БрК}ХОВЄЦЬ- 
ку («не бачив людини 
більщ одержимої»).

— Радий, що їдеш на 
з’їзд? — запитав я в Олек
сандра.

Він здивувався:
— Радий? Щасливий!

Омеляноеи- 
та Григорія 
Андрущенка, 

hom-

м. ЧЕРНЕНКО.
Новоукраїнський район.

.іиііііну———
тпєлетпомгг

КІРОВОГРАД. Учора до 
Львова виїхала пропаган
дистсько-художня група 
Кіровоградського обкому 
комсомолу, яка буде пра
цювати в складі республі
канського агітпоїзда
«Комсомолець України».
У складі пропагандистсько- 
художньої групи поети 
В. Гончаренко і А. Брагін- 
ська, самодіяльний компо
зитор Р. Булгачов, лекто
ри обкому комсомолу 
П. Вакуленко, А. Вогуль
ський, Н. Ямко, Г. Ногам, 
Г. Дьяконов, Г. Флейшман, 
вокально - інструменталь
ний ансамбль під керів
ництвом О. Агури із го
ловного підприємства ви
робничого об’єднання 
«Друкмаш».

Програма виступів про
пагандистсько - худож
ньої групи Кіровоградщи- 
ни присвячена XIX з їзду 
ВЛКСМ.

ГАЙВОРОН. Іменем сек
ретаря підпільного райко
му партії М. ГІ. Зимоліна, 
який боровся з ворогом 
у Гайвороні під час фа
шистської окупації, назва
но перехідний Почесний 
кубок. Його установив ра
йонний комітет ЛКСМ Ук
раїни для нагородження 
кращого юнармійськс-го 

І відділення — переможця 
районного фіналу вій
ськово-спортивної гри 
«Орля». Першими волода
рями кубка стали напе
редодні комсомольського 
з'їзду юнармійці. Долгутів- 
ської середньої школи.

,М «Ж®
КОМСОРГА

І
 Комсомольсько-молодіж

ні колоші імені XXV з’їз
ду КПРС та імені 60-річ
чя комсомолу України у 
Знам’ямському локомотив
ному депо — застрільники 
вагомих починів. Тому ко- 

Ілн машиніст великовагово
го поїзда Олександр Глу
щенко наприкінці минуло
го року виступив з влас
ного ініціативою «XIX з’їз
ду ВЛКСМ — 19 надпла- 

I нових тисяч топи народно
господарських вантажів», 
не нікого не здивувало. 
Машиніст із помічником 
Олександром Непокупним 
могли заміритись і па 
більшу цифру, але в Олек- 

всандра взимку, випадав ці
лий'місяць — сесія у Дні
пропетровському інституті 
інженерів транспорту.

А через деякий час, коли 
Глушенко вже почав вести 
свій особистий рахунок 

І надпланового перевезення 
І вантажів, па зборах коло- 
I ли імені XXV з’їзду КПРС, 
■ яку очолює машнніст-ін- 
I структор Борис Федорович 

Безан, товариші одностай- 
Іпо схвалили ініціативу. Не 

забарилися з відповіддю 
на почин і друзі, суперни
ки по змаганню, молоді за
лізничники другої комсо
мольсько-молодіжної КО
ЛОШІ, де керівником Мицо- 

■ ла Іванович Уманець. Вті- 
I лити ініціативу в жнтгя 
І достроково — такс слово 

дали Олександр 1 ордієн 
ко, Віталій Океании, Олек
сандр Литвинов, Анатолій 
•Толкущій, Володимир Ва
силенко.

Звідтоді всі орієнтува
лись на виконання ініціа
тиви. Соціалістичне зма
гання набуло широкого 
розмаху. Комітет комсомо
лу постійно тримав під 
контролем хід виконанім 
завдань, висвітлював його 
у стінній пресі, опер і ПІН
НИХ листівках.

Суперництво уже в пер
ші місяці засвідчило — 
слова комсомольці дотри
мають. Цифра перевезення 
надпланових вантажів 
зростала. Першого травня 
молоді машиністи колони 
Б. Безая доповідали — по
над план проведено 461 
великоваговий состав, яки
ми перевезено 243 883 тон
ни народногосподарських 
вантажів. При ньому зеко
номлено близько ста тисяч 
кіловат-годин електроенер
гії.

Показник економії — 
один з найважливіших у 
залізничників. І найвищий 
він, звичайно, в тих, хто 
любить свою спеціальність,

Скажу про ініціатора. 
Олександр Глущенко пра
цює в депо п’ятий рік. За 
цей час досконало вивчив 
профіль усіх доріг і з 
кожного рейсу обов’язко
во «привозить запас» зе

нерего- 
дотри- 

РУХУ- 
швнд-

кономленої електроенергії. 
Машиніст навчився гак во
дити поїзд, то економить 
і на найкоротшнх 
пах, скрупульозно 
муючнсь графіку 
Вміло регулюючи
кість поїзда, веде його 
без затрат енергії (за інер
цією) при найменшій мож
ливості, зупинки робить у 
чітко визначених місцях. 
В останні роки виходить 
переможцем конкурсів на 
краще знання інструкцій, 
правил технічної експлуа
тації. Його поважають то
вариші. На минулорічних 
звітно-виборних комсо
мольських зборах колони 
Олександра Глущенка од
ностайно обрали своїм 
комсомольським ватажком.

Сьогодні приємно підби
вати підсумки кількамісяч
них старань молодих за
лізничників. О. Глушенко 
значно перевиконав своє 
завдання — перевіз близь
ко ЗО тисяч тонн народно
господарських вантажів, 
зекономив при цьому по
над 20 тисяч кіловат-годин 
електроенергії. До початку 
роботи з’їзду комсомолу 
ініціативу свого комсорга 
ВТІЛИЛИ в 1.........
Невдаха, 
жєвськпй, Андрій Лінійна, 
Сергій Базюк, Леонід Гон
чаров, а також члени ком
сомольсько-молодіжної ко
лонії імені 60-річчя 
ЛКСМУ Олександр Литви
нов, делегат XIX з’їзду 
ВЛКСМ Володимир Васи
ленко та інші.

життя Михайло
Анатолій Хор-

Т. ПАВЛЕНКО, 
секретар комітету 
комсомолу Знам’янсь- 
кого локомотивного 
депо.

і

Ч
ЕРВОНІ слідопити Ку- 
цеволівсіікої СШ ви

рішили зібрати матеріали 
про всіх 794 односельців, які 
відстоювали незалежність 

рідної Батьківщини на фрон
тах Великої Вітчизняної 
війни. Юнаки та дівчата пи-

На
В КЕ »

ЛІНІЇ

вогню
шугь учнівські твори про 
свого земляка Героя Радян
ського Союзу Т. ЛІ. Шашла, 
котрий у вересні 1941 року в 
районі села Шіепівки на 
Сумщині прорвався на тан
ку до фашистських артиле
рійських позицій і знищив 6 
ворожих гармат. Учні 
шлють листи в різні кінці 
країни з метою встановити 
зв язки з рідними і близьки
ми воїнів-визоволнтелів (їх 
у боях за село загинуло до 
1500 чоловік). Один із них 

Герой Радянського Сою
зу комсомолець Павло Ку
зу б — уродженецеь станиці 
Петровської Краснодарсько
го краю.

Гвардії рядовий Павло 
Кузуб йшов в останній бій 
з ворогом разом зі своїми 
побратимами гвардії стар
шим сержантом Анатолієм 
Ьорискінмм (він з Мордов
ської АРСР), гвардії сер

жантом Єгором Чесиоковим 
(з Воронезької області), 
гвардії старшиною Михай
лом Панаріним (з Татарсь
кої АРСР), гвардії старшим 
сержантом Віктором Леоно
вим (з Новосибірської облас
ті). Йшли у бій комуністи і

ли йому шлях. Борпскін по
вертається назад, туди, де 
залягли наші автоматники, 
— щоб підняти їх в атаку 
знову. А взвод розвідників 
повів Леонов.

Ось уже ворожа траншея. 
Павло Кузуб кидає гранату, 
але дзот не змовкає. Друга 
граната полетіла далі вогне
вої точки. Третя — якраз у 
ціль. На висоті настає тиша; 
І Анатолій Борпскін, який 
замінив командира баталь
йону, повів бійців в атаку. 
Та в цей час знову зблиск 
вогню з паші дзоту. Леонов 
кидається до нього з авто
матом, але його випереджає 
Кузуб — комсомолець па
дає грудьми на амбразуру.

...Командир взводу 106 
окремої розвідувальної ро
ти, 110-ї гвардійської стрі
лецької дивізії Борпскін по
клав на горбик свіжої зем
лі яшнк від снаряда з напи
сом: «Гвардії рядовий Пав
ло Степанович Кузуб, 1924 
року народження, із станиці 
Петровської Краснодарсько
го краю, член ВЛКСМ, ге
ройськії загинув 9 жовтня 
1943 року».

Цс вже після того, як па
ші передові підрозділи роз
трощили фашистські пан
церники, що сунули на Ку- 
цеволівку. Над могилою ге
роя стояли росіяни, біло
руси, українці, вірмени..« 
усі —з лінії вогню.

...Кладуть квіти на могилу 
Героя Радянського Союзу 
Павло Кузуба піонери і 
комсомольці українського 
села Куцеволівки. Вони — 
тільки десятки з тисячних 
загопів тих, хто успадковує 
славу полеглих звитяжців.

М. ВІНЦЕВИЙ.
Село Куцеволівка, 
Онуфріївський район.

комсомольці, які завжди бу
ли на лінії вогню.

У дні Вахти Пам’яті мо
лоді хлібороби Онуфріївсь- 
кого району зараховували у 
свої виробничі колективи 
кожного з цих звитяжців.

Ось тільки один із штри
хів їхньої героїчної біогра
фії.

* ‘А *

ВИСОТА 177.0. Це тоді, 
коли після контратаки 

гітлерівців гвардійці відсту
пили.

Взвод Борискіна обійшов 
висоту з тилу. За 15 хви
лин до початку наступу ба
тальйону гвардійці виклика
ли на себе вогонь нашої ар
тилерії. І коли висоту оку
тали клуби полум’я і диму, 
розвідники кинулись на вог
неві точки гітлерівців, котрі 
засікли вночі. Батальйон 
теж пішов в атаку. Та воро
жі кулеметники перегороди



^анонс

Є про що рапортувати!
Травень завжди називають квітучим. І не випадково. 

Який багатий він на кольори! Сліпучо-білий, яскраво- 
зелений, блакитний. А в нинішні дні вулиці міст і сіл 

заполонив іще й червоний. Ніби іскринки від великого 
вогнища, ніби частинки' прапорів полум’яніють на гру
дях іменинників червоні галстуки. Завтра, 19 травня. 
Всесоюзній піонерській організації імені В. І. Леніна, 
котра об'сднус у своїх рядах 20 мільйонів хлопчиків і 
дівчаток, виповнюється 60 років. А сьогодні у старшого 
вірного друга юних ленінців — комсомолу — теж вели
чезне свято — почав роботу XIX з’їзд Всесоюзної Ле
нінської Комуністичної Спілки Молоді.

Є про що рапортувати піонерам комсомольському 
форуму. В усіх великих ділах країни і їхня часточка. 

Руками юних зібрано тисячі тонн металолому, посадже
но мільйони дерев, вирощено сотні кролів, здано тонни 
лікарських рослин... «Заповітам Леніна вірні». «Беремо з 
комуністів приклад» — під такими девізами впевнено 
крокують хлопчики і дівчатка маршрутами Всесоюзного 
маршу «Піонери всієї країни справі Леніна вірні».

«Слухайте всі! В день народження піонерської орга
нізації ми клянемось завжди бути вірними ідеалам пар
тії!» Такі палкі слова лунають на площах, у парках, на 
стадіонах і в шкільних актових залах.

З днем народження, червоногалстучна юнь!

СПОГАДИ
ВЕТЕРАНІВ

«Славній піонерії — 60» 
— так називався тематич
ний вечір, який відбувся в 
обласному краєзнавчому 
музеї. У ньому взяли 
участь ветерани піонерсь
кого руху на Кіровоград- 
щлні, учні міської школи 
№ 8, відвідувачі музею.

На ньому виступили на
уковий співробітник му
зею С. .М. Гламаздіна. Во
на розповідала про історію 
створення піонерської ор
ганізації в нашій області, 
про героїчні діла юних 
підпільників у роки Вели
кої Вітчизняної, про доб
рі традиції нинішньої.піо
нер ії.

Цікавими були спогади 
ветеранів піонерського ру
ху 3. М. Завінрї та Р. І'. 
Бухман про перші черво- 
ногалстучні загони, табори 
праці та відпочинку. Шко
лярі дізналися багато но
вого з їхніх розповідей.

В. НОЖЕНКО, 
науковий співробітник 
музею.
м. Кіровоград.

І У республіканському ог- 
ляді-конкурсі сільських та 
шкільних бібліотек, прис
вяченому 60-річчю Всесо
юзної ----------- ■■ -------’
зації 
взяли 
бібліотеки нашого району. 
Мета огляду — допомогти 
юним читачам учитися 
працювати над книгою, 
зробити так, щоб для кож
ного хлопчика і дівчинки 
вона стала другом, постій
ним помічником і порад
ником.

Заключним етапом учас
ті шкільних бібліотек в ог- ' 
ляді став районний,зліт 
учасників літературної по- ' 
дорожі «В нову п’ятирічку 1 
трудових піонерських ' 
справ»; котру рголоенв 
VIII Всесоюзний зліт піо
нерії. І

Відмінною рисою ниніш
нього конкурсного змаган
ня було прагнення юних ; 
читачів ще раз довести, 
як багато допомагають • 
книги учасникам Всесоюз
ного піонерського маршу 1 
«Піонери всієї країни ' 
справі Деніна вірні!» При
міром, книгу «Домашня 
всезнайка» учениці п’ятих 
класів шкіл №№ 1, 

і м. Гайворона не просто чи- 
I тали, а за її порадами “

ПІОНЕРСЬКА 
П'ЯТИРІЧКА

піонерської органі-
імені В. 1. Леніна, Я ВЬ 1В Р 
активну участь і В* V В

. у. л 5
ПОМІЧНИК,

2

го-

тупали салати і шили 
фартушки; хлопчики при
шивали гудзики і прасува
ли брюки. Прочитані ними 
книги про справи піонерсь
кі допомогли організува
ти свято двору, в підго
товці до якого були впо
рядковані подвір'я бага
тьох житлових будинків, 
проведені конкурси па кра
ще збереження будівель 
та шанобливе ставлення 
до хліба.

Загін юних читачів Гай- 
воронської районної дитя
чої бібліотеки, котрий очо
лює семикласниця СШ № 5 
Іра Калькова, впорядко
вує сквер поблизу бібліо
теки. А влітку ці школярі 
вирішили взяти участь в 
операції «Зелена аптека».

Потрібну і цікаву спра
ву задумали слухачі фа
культету «Майбутній во
їн» при малій бібліотечній 
універсіаді’ Воші зверну
лися до райвійськкомату з 
пропозицією взяти шефст
во над ветеранами Вели
кої Вітчизняної війни.

Естафета «Піонерська 
п’ятирічка і книга — по
руч» показала, що юні 
книголюби всіх сільських 
бібліотек під час Всесоюз
ного тижня дитячої книги 
пройшли від села до села, 
рапортуючи про роботу з 
книгою, про свої піонерсь
кі справи, виступаючи з 
концертними програмами.

Серед учасників респуб
ліканського огляду-кон- 
курсу переможцями стали 
піонери загону імені кос

монавта В. Рюміна шко
ли № 2 м Гайворона і біб
ліотека Долннівської СШ.

Друге і третє місця за
воювали загін 
лікова школи 
вертокласники 
м. Гайворона, 
Могпльиенськоі 
жнянської десятирічок.

І. ГОНЧАР, 
заступник директора 
Гаііворонської цент
ралізованої бібліотеч
ної системи.

імені Л. Го-
ДЬ 1 і чет-

СШ № 5 
бібліотеки 

і Тау-

<Піспер означає «перший» — цс твердження доб
ре відоме юним ленінцям дружини імені Ф. І. Говоро- 
ва Созонівської СШ Кіровоградського району. І не 
тільки відоме. Запитайте у школі, хто найактивніший 
у збиранні металолому та макулатури, хто найбіль
ше виростив кролів і частіше від Інших допомагає 
старшим по господарству, і всі, не задумуючись, ска
жуть: «Ну, звичайно лі, піонери».

На знімку: «Завтра — наше свято» — з гордіс
тю промовляють хлопчики і дівчатка кращих піонер
ських загонів імені Л. Голікова і Л. Матвєєвої. 'На пе
редньому плані — п’ятикласниця Марина ЛУПАНІ.

Фото В. ГРИБА.

МИР, СОНЦЕ, ДРУЖБА
Юні інтернаціоналісти Вільшанського району мають друзів у багатьох куточ

ках земної купі. Про те, як працюють шкільні КІДи, яких успіхів досягли школярі 
на піонерському маршруті «Мир і солідарність», розповідають учні Оксана ХА- 
ТАМОВА та Ігор КЛИМЕНКО.

«Сімейний 
архів 
Р93ПОВІВ»— 
таку назву має ще одна 
пошукова операція, котру 
проводять хлопчики і дів
чатка Глинбької десяти
річки Світловодського ра
йону на честь 60-річчя Все
союзної піонерської орга
нізації імен» В. І. Леніна.

Якими були вони, юні 
ленінці двадцятих, як жи
ли, навчалися, чим захоп
лювалися? Ці запитання 
хвилюють глииськнх шко
лярів. Піонери народ до
питливий і задуману спра
ву завжди доводять до кін
ця, тож узялися за діло. 
Копітка, наполеглива пра
ця виявилася недаремною. 
Скоро учням стали ві
домі імена тих, кого вони

розшукували. Цс — Фе
одосія Іванович ІІспод- 
вижпий, Семен Антонович 
Невкипілий, Олександра 
Дмитрівна Литовченко, 
Марія Семенівна Гора. З 
їхніх спогадів юні ленінці 
дізналися, що першій» пі
онерський загін був ство
рений у селі Г.іинському 
1922 року. Його очолив 
П. І. Неподвпжнпй. А 
скільки цікавого розповіла 
школярам Олександра 
Дмитрівна Литовченко. 
котра і нині живе у селі! 
Піонери часто приходять 
до неї, щоб узнати ше 
більше про тих, хто кроку
вав під червоним піонерсь
ким знаменом шістдесят 
років тому. А ще допомог
ти старшим по госпо
дарству, поділитися своїми 
успіхами, радощами. І 
завжди такі зустрічі ба
жані, теплі, шнрі.

Операція «Сімейний ар
хів розповів» триває.

Т. КОЛІЙ.

Оксана ХАТАМОВА 
(клуб інтернаціональної 
дружби «Факел» Добріз- 
ської середньої школи):

Село наше багатонаціо
нальне, і товариші в мене 
болгари, українці, молдо
вани, а сама я з Узбеки
стану. Живемо всі ми згур
тованою піонерською 
сім’єю і дружимо із зару
біжними ровесниками. Пи
шуть вони нам із Слівен- 
ського, Разградського, 
Толбухічського округів На
родної Республіки Болга
рії, розповідають про міс
та своєї країни, про життя 
вождя болгарського наро
ду Георгія Димитрова. 
Щороку на початку верес
ня у нас проходить тиж
день радянсько-болгарсь
кої дружби. У його про
грамі — розповіді кідівців 
про братню країну, вікто
рини, зустрічі з людьми, 
які побували в НРБ. вис
тавки сувенірів.

Маємо друзіа і в усіх 
кінцях нашої Вітчизни: у 
Молдавії, Узбекистані, 
Грузії, Бурятії, Білорусії. 
1977 року приїздили до 
нас піонери із бурятсько
го села Видріно. А 1979

року наші кідізці відвідали 
друзів у Самаркандській 
області. Милувалися ми 
там виноградниками і ба
вовниковими полями, са
маркандськими мавзолея
ми і мечетями, їли узбець
кий плов... Потім поїхали 
у чудове місто дружби 
Ташкент. Всього цього не 
забути.

У 1976 році в нашому 
клубі появилася книга по
чесних кідівців. Ми дуже 
раді, що почесним членом 
«Факелу» згодився стати 
великий друг радянських 
дітей Леонід Ілліч Бреж
нєв.

Цього року кідівці про
вели фестиваль дружби. 
Його учасники читали вір
ші, співали пісні, викону
вали танці народів СРСР 
спочатку в школі, а потім 
виїхали до бурякосодів на 
поля.

Уже одинадцять років 
наша школа здає кошти у 
Фонд миру. А недавно ми 
відправили посилки дітям 
Кампучії.

Мир, дружба, сонце. 
Щоб ці чудові слова були 
вічними, треба мати дру
зів на всій планеті.

Ігор КЛИМЕНКО (клуб 
інтернаціональної дружби 
«Солідарність» Сухоташ- 
лицької середньої школи):

Наш КІД працює вже 
десять років. Його члени 
інформують своїх товари
шів про важливі події у 
країні і за рубежем, до
сягнення нашої Вітчизни у 
комуністичному будівниц
тві, про життя ровесників 
із союзних республік і со
ціалістичних країн, діяль
ність прогресивних моло
діжних організацій. Ми 
листуємося з клубами ін
тернаціональної дружби 
«Червона гвоздика», «Гло
бус» зі Львівської облас
ті, «Орбіта» з Івано-Фран- 
ківщини. Є в нас друзі у 
Ставропольському і Хаба
ровському краях, у Мол
давії, Литві, Грузії, Якутсь
кій АРСР, а також у Ні
мецькій Демократичній 
Республіці та Болгарії.

«Мир — найдорожча 
цінність для людства» — 
під таким лозунгом прохо
дять усі засідання клубу, 
вечори, тижні інтернаціо
нальної дружби, мітинги 
боротьби за мир. Щороку 
ми здаємо до Фонду миру

понад 400 карбованців, за
роблені під час трудових 
десантів.

Усі школярі прийшли на 
мітинг «Свободу Антоніо 
Майдані!» із плакатами, 

^транспарантами, які закли
кали звільнити полум’яно
го парагвайського патріо
та. Написали листа про це 
в «Пионерскую правду».

Наша піонерська дружи
на з честю носить ім'я Ге
роя Радянського Союзу 
Андрія Васильовича Гряз- 
нова, котрий похований у 
нашому селі. Кідівці до
глядають його могилу, ли
стуються із земляками ге
роя. Незабутньою була 
зустріч із рідними А. В. 
Грязнова.

Важливе місце в роботі 
клубу займає вивчення ма
теріалів про діяльність 
В. І. Леніна. Ми організу
вали у квітні заочні подо
рожі «Тут Леніна кроки 
лунали», «Скрізь у світі 
ленінці і Ленін скрізь жи
ве». Цікавимося ми також 
біографіями вождів робіт
ничого класу інших країн. 
Зокрема, з допомогою за
рубіжних друзів зібрали 
цікаві дані про Ернста 
Тельмана та Георгія Ди- 
митрова.

Щороку в травні район
ний комітет комсомолу 
проводить зльоти юних ін
тернаціоналістів. Нинішній 
зліт присвячений 60-річчю 
Всесоюзної піонерської 
організації імені В. І. Ле
ніна та 60-річчю утворен
ня СРСР.
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ТВОРЧІСТЬ

«Пролісок» заснова
но в 1970 році. Спо
чатку в його складі 
налічувалося -20 чоло
вік. На сьогоднішній 
день він об’єднує 400 
школярів зіком 
до 16 років, 
успішно 
навчання 
заняттями в ансамблі. 
За роки існування тан
цювальний колектив 

' Палацу піонерів та 
школярів неодноразо
во виступав перед гля-

від 7 
Усі вони 

поєднують 
в школі із

. виявилося 600. Цифри ! 
досить переконливі: по
трапляють сюди не всі. ' 
Для занять у ансамблі 
мало хореографічних 
даних. На одне з чільних І 
місць висувається вимо
га — добре вчитися. Ро
бота по підвищенню ус
пішності та дисципліни 
поставлена тут досить 
цікаво. У кінці кожної 
чверті учні представля
ють керівникові колек
тиву свої шкільні табелі. 
Раз на місяць перевіря
ються щоденники. Якщо 
хтось має погані оцінки, 
його в гастрольну поїзд
ку не візьмуть.

«Молодий комунар»———
Коваленко, Валентина 
Джобадзе — часто на
водять приклади із 
шкільного життя. Це дає 
їм можливість краще 
пояснити дітям завдання, 
і закріплює набуті на 
уроках знання.

Коли на репетицію 
приходять молодші гру
пи, в Палаці піонерів та 
школярів можна спосте
рігати своєрідні батьків
ські збори. Це мами і 
тати, бабусі і дідусі 
кають, поки їхні 
кінчать заняття, 
ків уже склався 
«колектив». Тут
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ГПО НА МАРШІ

че- 
діти за- 
У бать- 
певний 
завжди

ТАНЦІ ЛИНУТЬ БАРВИСТІ
дачами Москви, Ленін
града, Києва, Одеси, 
Вінниці, Черкас... 
Юним артистам аплоду
вали ровесники у Все
союзному піонерському 
таборі «Артек» та рес
публіканському таборі 
«Молода гвардія». Ба
гато разів програму 
ансамблю показували 
Центральне та респуб
ліканське телебачення.

У репертуарі танцю
ристів сюїти, компози
ції, картинки, мініатю
ри — всього за час іс
нування ансамблю по
ставлено більш як 80 
номерів. Усі вони яск
раво відображають 
повсякденне життя 
школярів.

Особливо характерні 
у цьому плані хорео
графічні композиції 
«Перші кроки», «Щас
ливе дитинство», «Піо
нерська святкова», «На 
дослідному полі», «На 
палубі», у яких розпо
відається про щасливе 
дитинство радянських 
школярів. А компози
ції «Зустріч друзів», 
«Калинка», «Мерунци- 
ка», «Гопак», «На ву
лиці Миру» — про ве
лику і міцну дружбу 
дітей нашої неосяжної 
Батьківщини.

Ансамбль «Пролісок» 
— активний учасник 
багатьох 
концертів,
концерту перед деле
гатами XXVI з’їзду 
Компаотії України та 
XXIV з’їзду ЛКСМУ.

За велику роботу по 
пропаганді дитячого 
хореографічного мис
тецтва ансамбль «Про
лісок» нагороджено 
Похвальними грамота
ми ЦК ВЛКСМ, ЦК 
ЛКСМУ, обкому ком
сомолу, .Міністерства 
освіти УРСР, облвно, 
колектизу також при
суджено обласну ком
сомольську премію іме
ні Ю. Яновського.

Хореографічний ансамбль «Пролісок»
Кіровоградського обласного Палацу піо-
нерів та школярів імені В. І. Леніна вмсу- 
нуто на здобуття республіканської премії

імені М. Островського.

У ансамблі панує взає-. 
моповага, міцна дружба. 
Якщо на репетиції ко
мусь не вдається гіезний 
прийом, йому прийдуть 
на допомогу педагог чи 
товариші.

Недавно я був свід
ком такого випадку. Ке
рівник ансамблю Анато
лій Коротков, який у цей 
день проводив заняття з 
групою, розділив хлоп
ців на дві групи і ска
зав', щоб вивчали
менти танцю, а сам вий- 
Іиов. У хлопців, де стар
шим було призначено 
Толю Маленка, не все 
виходило гаразд, Олег 
Куликовський зі своїми

еле-

урочистих 
зокрема,

ГАГА; О батьків мрі
ють, щоб їхня дити

на стала учасником цьо
го ансамблю. Для прик
ладу можна 
нулорічний набір. . По
трібно було набрати 40 
чоловік, а

згадати ми-

бажаючих

комсомольці місцевого 
колгоспу імені Шевченка.

Нині всі спілчани залу
чені до роботи у групах 
ГПО, склали залік з фізич
ної та військово-технічної 
підготовки. Кращі фізорги 
Володимир Влажко, Міі-ПЕРЕД

денція набирати до пер
шого класу загальноос
вітньої школи учнів не з 
семи років, а з шести, 
педагоги ансамблю 
«Пролісок» почали під
готовку п’ятирічних ді
тей.

За 9—11 років перебу
вання в ансамблі діти 
розучують найрізнома
нітніші танці — вальси, 
польки, фокстроти... Є 
серед них такі, які вва
жаються обов’язковими. 
Вони ніби залишаються 
у спадок від однієї гру
пи іншій. По них судять 
про зростання, майстер
ності групи.

Хлопці та дів іата з 
«Проліска» дуже люб
лять свій Палац піоне
рів, де зустрічаються не 
тільки під час репетицій 
та концертів^ Тут прово
дяться вечори відпочин
ку, цікаві звіти учасни
ків художньої самоді
яльності. Тоді кожен має 
можливість продемон
струвати свої здібності: 
звучать вірші, пісні, ли
не музика, ставляться 
коротенькі сценки. Ну, і 
звичайно, танці — стрім
кі і барвисті.

Учасники «Проліска» 
завжди виходять на сце
ну усміхненими, адже 
вони прагнуть дарувати 

’ своїм мистецтвом лю
дям радість.

Минають роки, і діти 
«виростають» із «Про
ліска». Для одних хо
реографія стає професі
єю — вони продовжу
ють навчання у спеціаль
них закладах, інші прос
то залишаються активни
ми учасниками худож
ньої самодіяльності.

Не так давно Ірину 
Васильєву, Ларису та 
Ірину Малющенків за
просили «Ятрані».

хайло Козах, Юрій Жшзо- 
товський, Вадим Червоній, 
Валентина Хрйстнч отри
мали завдання: почати не- . і 
репідготовку з тим, щоб 
зросла майстерність на
ших спортсменів, щоб їхні 
результати були сталими.

Ось тільки окремі ре
зультати наших бага^бир- 
ців; Сергій Грабчак долає 
стометрівку за 12,2 секун
ди, Ігор Шемя.чик підтягу
ється па перекладині 19 
разів, Володимир Влажко 
метає гранату за 50-мет- 
рову відмітку, Петро Сол- 
тик кидає м’ячик па 63 
метри. Заняття в секції з 
багатоборства ГПО допо
могли. наприклад, краще 
визначитись Сергію Граб- 
чаку і па стартах з ручно
го м’яча. Він став першо
розрядником, увійшов до 
складу збірної області.

Масові спортивні зма
гання в позаурочннй час у 
школі проходять майже 
щотижня. Проведено Ігри 
«Старти надій», «Веселі 
старти», поєдинки з бага
тоборства ГПО (зимові і 
літні), змагалися стрільці, 
метальники, гирьовики, те
нісисти, гандболісти. Ор
ганізували ми турнір стар
шокласників пі призи па
м’яті Героя Радянського 
Союзу Івана Юр'єва, який 
загинув, визволяючи наше 
село від німецько-фашист
ських загарбників. Цікаво 
пройшла військово-спор
тивна гра «Зірниця»•

Усі спортивні змагання 
ми намагаємося провести 
урочисто, цікаво, з участю 
ветеранів війни, перших 
комсомольців села. Саме 
їм рапортують спортсмени 
школи про своє сходження 
і обіцяють нарощувати 
свій'духовний і фізичний 
гарт. Щоб бути готовими 
до випробувань.

п. солтик, 
учитель фізкультури 
Грушкіаської серед
ньої школи.
Ульяновський район.

Коли випускника нашої 
школи Юрія Міщенка при
звали 
Армії, 
сказав:
- Я 

все...
Ще в 

щепко пройшов 
підготовку до 
служби, загартувавши се
бе духовно і фізично — 
став' значківцем ГПО, 
спортсменом -розрядником, 
здобув технічну спеціаль
ність.

І ми, його наставники, 
вірили: комсомолець Мі- 
щепко викопає наказ своїх 
односельців.

... -На XXIV з’їзді 
ЛКСМУ член Політбюро 
ЦІ\ І\ПРС, перший секре
тар ЦК Компартії України 
В. В. Щербнцькнй підкрес
лив: «Комсомол разом із 
спортивними, профспілко
вими організаціями,
ДТСААФ, органами на
родної освіти зобов’яза
ний подбати, щоб до фіз
культури, спорту, туризму 
залучити всіх без винятку 
юнаків і дівчат, починаючи 
з початкової школи, щоб 
кожен комсомолець, піо
нер, кожна молода лгодшіз 
була значківцем ГПО->.

Така настанова —■_ орі
єнтир у нашій роботі по 
вихованню школярів. І тут 
фізичне виховання — один 
із головних напрямів.

Передусім ми подбали 
про створення зразкової 
спортивної бази. Комсо
мольці нашої школи об
ладнали для себе непога
ний легкоатлетичний комп
лекс —• бігові доріжки, 
сектори для метання, для 
стрибків. Встановлено пе
рекладини, гімнастичні 
стінки, смугу перешкод. 
Усі ігрові майданчики з 
гумово-бітумним покрит
тям. А в спортзалі є не
стандартне обладпашіч. 
Користуємось ми і стріль
бищем, яке побудували

до лав Радянської 
у військкоматі вій

готовий викопати

школі Юрій Мі- 
палежпу 

армійської

точаться розмови про 
проблеми виховання, 
про те, яке місце в цьо
му вихованні посідають 
танці.

— Ви знаєте, — каже 
батько Сашка Макущен- 
ка, — у мене є ще один 
син, йому півтора року. 
Дивлячись на старшого, 
також починає притан
цьовувати. Хотілося б, 
щоб і він потрапив до 
«Проліска».

А. Є. Короткоз розро
бив певну систему репе
тицій. Раніше після літ
ніх канікул починали ро
боту у вересні, а тепер 
— з першого серпня. На 
останній місяць літа при-

В. АФАНАСІЄНКО.
м. Кіровоград.

по-
елемент пра-

хлопцями попросили 
концертмейстера кілька 
разів програти мелодію 
спочатку, повільно пока
зали послідовність рухів, 
і за кілька хвилин уже 
псі могли виконати 
трібний 
вильно.

Під час занять педаго
ги — відмінник народ
ної освіти УРСР Валенти- 
на Короткова, Наталія

падає надзвичайно вели
ке навантаження. Відсут
ність занять- у школі дає 
можливість всього за 
один місяць підготува
ти програму, а потім ці
лий рік шліфується май
стерність виконання.

У цьому році А. Є. 
Короткоз запропонував 
своїм колегам провести 
експеримент. Враховую
чи, що намітилася тен-

Незабаром до них при
єднаються Віктор Соко
ленко, Ігор Кваша, Ігор 
Данилов, Дмитро Три- 
дубський, Олег Фортун. 
Змужнівши, розвинувши 
свої здібності в «Про
ліску», підуть вони далі 
широким мистецьким 
шляхом.
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ФУТБОЛ

Єдиний гол, який забив у ворота луцьких футболістів 
Юрій Сердюк, вирішив доліо матчу. Хоч «Зірка» трима
ла весь час у напрузі своїх суперників, але так і не змог
ла згрупуватись у належний ансамбль. Гострих ситуацій 
протягом гри вистачало. Раз по раз допомагали напада
ючій ланці захисники «Зірки». Проте торпедівці Луцька 
перехоплювали м’яч і не давали ніровоградцям зайняти 
найбільш небезпечні місця в зоні воріт суперника. Були 
хвилини, коли гра просто не клеїлась. Завзяття гравців 
«Зірки» спадало, їм не вистачало конкретності, колек
тивності в наступальних діях, торпедівці завачцл»! «Зір
ці» захопити оперативний простір.

І все- ж перемога — 1:0.
Тепер у «Зірни» 15 очок (7 виграшів, два програші, од

на нічия, різниця забитих і пропущених М’ячів: 11—5)? 
Отже — другий рядок у турнірній таблиці. А лідирує крч,- 
ворізьчий «Кривбас», яний переміг авангардівців Ропно 
— 2:1. На третьому місці павлоградський «Колос». Він У 
цьому турі зіграв унічию (0:0) з керченським «Океаном»'- 

Сьогодні «Зірка» зустрічається на своєму полі з роазч- 
ськими азангарр.ілцлми.

Телебачення
вдай
Ж U'1 U програма)

8 00 — «Час». 8 45 —
Москва. Кіноогляд. 8.55 —

Фільм «Вони були першими».
10.30 — Наша юність трудо
ва. Концерт радянської піс
ні По закінченні — Но.іичи.
14.30 — Новини. 14.50 —
«Комсомол — моя доля». 
Док. фільми «Щасливий го
ризонт» «Василь Суворков 
та його бригада». «Турботи 
Язбібі». 15.55 — Міжнарод
ний день музеїв. 10.30 —
Фільм-ісонцепт «Балада про 
пісню». 17.50 — До 60-річчя

ГЗсссоіоз'іоі піонерської орга
нізації імені В. і. Леніна. 
Дек. телефільм «Урочисто 
обіцяю...». Фільм 3. 18.45 — 
Сьогодні V світі. 19.00 — Що
денник XIX з'їзду ВЛКСИ. 
19 55 — Телефільм «20-е
грудня>. 1 серія. 21.00 —
«Час». 22.00 — Концерт для 
делегатів XIX з'їзду ВЛКСМ. 
Передача з Кремлівського 
Палацу з’їздів. По закінчен
ні — Сьогодні у світі.

На украинском языке.

«Молодой коммунар» 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.

316050, МСП

вул. Луначарського, 36.

Індекс 61107.Г.К 02200.

м. Кіровоград,

НАША АДРЕСА)

Обсяг 0.5 друк. йрк.

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів і млсовоі ро
боти — 2-45-36; відповідального секрета
ря — 2-46-87; відділу комсомольського 
життя2-46-57; Відділу пропаганди — 
2’5-36; відділу учнівської молоді — 
2 45-35; відділу військово-патріотичного 
виховання та спорту — 2-45-35; відділу 
оголошень — 2-55-65; фотолабораторії — 
2-45-За; коренторг.ьної — 3-61-83; нічної 
редакції — 3-03-53,

А УТ
10.00 — «Актуальна камо

ра». 10.35 — Телефільм < Віт
рило надії». 10.55 — Музнн- 
ііий фільм «Весняні спів- 
згуччя». 11.40 — «Шкільний 
екран». 7 клас. Фізика. 12.10 
— Телсогляд «Точка зору». 
12.45. — «Молодь Країни 
Рад». Документальна кіно- 
програма. 13.45 — Фіп.-м
«Четверта висота». 10.00 —

Новини. 16.10 — «Срібний
дзвіночок». 16.35 — «Абіту
рієнт 82». 17.05 — До Міжна
родного дня музеїв. Теле
фільм. 18.00 — «Сучасни
ки». 19.00 — «Актуальна ка
мера». 19.30 — Для стар
шокласників. _ «Товариш».
(Випуск 2). 20.05 — Концерт. 1 
комсомольської пісні. 20.40
— «На добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 22.00 — Фестиваль
ний кінозал. Фільм «Сергій

Лазо». По закінченні — По
кипи.

Наступний номер «МрлЦГ 
дого комунара» вийде і* 
середу, 19 травня.
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