
-X

се«

8«3»Ю

Як уже повідомлялося, 24 березня в Кіровограді 
відбувся пленум обкому ЛКСМ України. З доповід
дю «Про завдання комсомольських організацій об
ласті по вихованню свідомого ставлення до праці, 
дальшому зміцненню трудової дисципліни» виступив 
перший секретар обкому комсомолу І.

Доповідач відмітив, що комсомольці 
ласті всі сили, уміння й майстерність 
на виконання важливого завдання,

. XXVI з’їздом КПРС — інтенсифікацію 
виробництва, дальшого зростання економічної і обо
ронної могутності рідної Вітчизни, підвищення до
бробуту радянських людей.

Особливу роль в досягненні цієї мети, підкреслю
валося на листопадовому (1982 р.) Пленумі ЦК 
КПРС, в доповіді па ньому Генерального секретаря 
ЦК КПРС товариша 10. В. Андропова, партія падає 
зміцненню трудової і виконавської дисципліни на 
кожній ділянці виробництва, в усіх сферах управ
ління.

Головний показник дисципліни праці і організова
ності — виконання планів і соціалістичних зобов’я
зань. За підсумками 1982 року 119 комсомольсько- 
молодіжних колективів із 1300 не справилися з до
веденими планами. Чим цс пояснити? Приміром- 
працівники Петрівського райкому комсомолу поясню
ють невиконання планів 20 КМК з 25 незадовіль
ними ногоднпмч умовами, а у Ленінському райкомі 
комсомолу м. Кіровограда '— недосвідченістю ви
пускників ПТУ, які поповнили КМК. Отож замість 
того, щоб глибоко розібратися в причинах відставан
ня, надати практичну допомогу, окремі комсомоль
ські працівники шукають різні об’єктивні причини.

Трапляються випадки, коли через неув5гу до 
КМК, незадовільну організацію праці комсомольсько- 
молодіжні розпадаються. Так. наприклад, торік на 
Кіровоградському чавуноливарному заводі розпало
ся чотири КМК.

Комсомольсько - молодіжні колективи повніші по
стійно відчувати увагу комітетів комсомолу, бути за
стрільниками хороших справ, йти в авангарді соціа
лістичного змагання.

У всіх комсомольських організаціях повинно стати 
твердим правилом — переможцем соціалістичного 
змагання може стати лише КМК чи молодий вироб
ничник, котрий не допустив порушень виробничої 
дисципліни.

Відомо: там, де виробництво функціонує ритмічно, 
налагоджена чітка організація праці, там і мінна 
трудова дисципліна. А про яку економію робочого 
часу може йти мова в цеху № 2 ремонтно-механічно
го заводу Укрремтресту, коли щомісяця значна час
тина устаткування простоює через відсутність комп
лектуючих вузлів і деталей, а виконання доведених 
завдань покладається па аврал і штурмівщину. Все 
цс створює умови для порушень трудової і техноло
гічної дисципліни. Тому не випадково в цеху висока 
плинність кадрів, молодь не зацікавлена в кінцевих 
результатах праці. Такий стан справ не хвилює ком
сомольське бюро цеху, комітет комсомолу заводу, 
«прожектористів».

Комсомольські організації повинні постійно дбати 
про організацію праці юнаків і дівчат, спільно з гос
подарськими керівниками і профспілковими органі
заціями ліквідовувати причини простоїв і авралів, 
зміцнювати трудову дисципліну.

Нові можливості зміцнення трудової дисципліни 
дає впровадження бригадної організації праці. В тих 
колективах, де прижився бригадний підряд, втрати 
робочого часу зменшилися па 20 процентів, створю
ються можливості для оволодіння суміжними спеці- . 
альностями, в кінцевому результаті зростає продук
тивність праці.

Однак, як підкреслив доповідач, в області у справі 
впровадження бригадного підряду є ще невикорис
тані резерви. Лише 100 молодіжних колективів із 
1300 працює' за прогресивною організацією праці. 
Один КМК в будівництві, мало їх у рослинництві. 
Немає комсомольсько-молодіжних колективів, які 
працювали б за бригадним підрядом, в Устпнівсько- 
му, Ульяновському, Компаніївському, Вільшансько- 
му районах.

Шевченко.
і молодь об- 
спрямовують 
поставленого

І суспільного

Завдання партійних організацій республіки, які ви
пливають з доповіді Генерального секретаря ЦК КПРС 
товариша Ю. В. Андропова «Шістдесят років СРСР», 
обговорено на зборах активу республіканської партій
ної організації, які відбулися 25 березня у столиці Ук
раїни. У них взяли участь члени і кандидати в члени 
Центрального Комітету, члени Ревізійної комісії Ком
партії України, секретарі обкомів і ряду міськкомів 
партії, райкомів м. Києва, голови облвиконкомів, голо
ви обласних Рад профспілок, перші секретарі обкомів 
комсомолу, керівники і секретарі парторганізацій мі
ністерств і відомств республіки, ряду підприємств і об'
єднань, передовики виробництва, вчені, працівники на
родної освіти, культури, преси, телебачення і радіо, 
військовослужбовці.

У роботі зборів взяли участь члени і кандидати в чле
ни Політбюро ЦК Компартії України товариші В. В. Щер- 
бицький, О. Ф. Ватченко, І. О. Герасимов, Ю. Н. Єльчен- 
ко, Б. В. Качура, О. П. Ляшко, І. О. Мозговий, В. О. Со- 
логуб, О. А. Титаренко, В. Ф. Добрик, О. С. Капто, €. В. 
Качаловський, Ю. П. Коломісць, С. Н. Муха, Я. П. По- 
гребняк.

У доповіді, з якою виступив член Політбюро ЦК 
КПРС, перший секретар ЦК Компартії України В. В. 
Щєрбицький, відзначалося, що Радянська Україна до
сягла в сім’ї народів СРСР високих рубежів економіч
ного, соціального і культурного прогресу. Її трудящі 
глибоко усвідомлюють, що надійною запорукою цих 
успіхів і майбутніх звершень стали тісний союз з вепи- 
кйм російським народо/л, усіма братніми націями і 
народностями, непорушна інтернаціональна єдність і 
взаємодопомога.

На зборах йшла мова про необхідність і надалі при
множувати вклад у нарощування матеріального 
ховного потенціалу країни. Це вимагає в повній
враховувати процеси всебічної інтеграції соціалістичної 
економіки, місце і роль республіки в загальносоюзно
му поділі праці, забезпечувати найраціональніше вико
ристання природних та інших ресурсів.

Особливо високою є відповідальність за результати 
роботи в базових галузях індустрії, насамперед у за
безпеченні потреб країни в паливно-енергетичних ре
сурсах і металопродукції. Труднощі і недоліки в цих 
галузях до кінця ще не подолано, споживачі недоодер
жали за замовленнями частину вугілля і металу. Тому 
треба проявити організованість і наполегливість для 
досягнення більш ритмічної і злагодженої роботи на 
цих важливих ділянках народного господарсіва, зміц
нити дисципліну поставок.

і ду- 
мірі

Прес-центр 
повідомляє:
Новомиргород

Успішно завершили сів
бу ранніх ярих механізато
ри колгоспу імені Шевчен
ка. Серед переможців со
ціалістичного змагання — 
комсомольсько- молодіжні 
сівальні екіпажі, очолюва
ні Сергієм Ткаченком і 
Володимиром Доброволь- 
ським.

На підготовці грунту до 
сівби найкраще попрацю
вали члени ВЛКСМ Анато
лій Пильненький, Віктор 

Стрель- 
нормн виро- 
виконали на

(Закінчення на 2-й стор.).

Карагадій Олег 
цов. Змінні 
бітку вони 
130—145 процентів.

Почали сівбу цукрових 
буряків члени комсомоль
сько-молодіжних 
зованих ланок.

Долинська
Прапор трудової Слави 

майорить у ці дні на честь 
комсомольсько - молодіж
ного сівального екіпажу 
колгоспу «Шлях до кому
нізму». 28 березня молоді 
механізатори Володимир 
Хімій, Микола Ткачеако. 
Михайло Бобурчак, Ана
толій Співак. Василь Фо- 
щій і Леонід Білокрис по
сіяли ячмінь на 52 гекта
рах при нормі 34,3 гекта
ра.

мехачі-

З позицій зрослих в:-мог булю розглянуто питання, 
зеяззні з реалізацією Продовольчої програили. Слід, 
вказувалось у доповіді і вмотугш, зробити есє для то
го, щоб не тільки виконати напружежі плани нинішнього 
року по .виробництву і поставках прс-дуктів сільського 
господарства в держав ні ресурси, а й максимально лік
відувати борг, допущений у попередні роки. На це 
спрямовані конкретні заходи, / виконанні яких повинні 
на повну силу проявити себе шові органи у правління 
агропромисловим комплексом велика армія спеціаліс
тів І вчених, партійні комітети і первии-і Партійні ор
ганізації.

Велику увагу було придіслено вдосгс-аленню органі
заторської й ідеологічної роботи а умовах дальшої ін
тернаціоналізації гром адсько-птолітичн ого і духовного 
життя, поліпшенню пропаганда- внутрішньої і зовніш
ньої політики партії, гтаяріотич мого >й їнгернащонально- 
го виховання трудящих.

В обговоренні вистугзипиі. пеязиіитй секретар Київсько
го міськкому партії Ю.. Н. Єідачвясе, перший 
Львівського обкому п арті” В.. О. Добрик, бригадир 
бригади робітників очисного ажбетю шахти 
гвардійська» Краснодо^сысогс- вир ©бн ичого об'єднання 
по видобуванню вугілл’.я А. Я. Колесников, перший сек
ретар Харківського сбхкому партії В П. Мжсниченио, ге
неральний директор виробничого об’єднання «Нсео- 
краматорський машинобуді впий заводе Є. О. Мацегорв, 
/міністр чорної металургії УРСР Д. Гш Гаянім, перший 
секретар Дніпропетровського -зби-ому парті. Б. Г. Бой
ко, перший секретар Севастопольського міськкому пар
тії Б. В. Черничкін, доярна колгоспу «яДружба» Полтав
ського району Полтавської обгпасті М. И. Шостя парторг 
ЦК Компартії України ібудіве.льнс--монтсжного поїзда 
«Укртюменжитлобуд:» 5. Д. Якове.чно, перший секретар 
Івано-Франківського обком», у парті" II. 3. Скиба, секретар 
правління Спілки письлленників України Б. І. Олійник, 
перший секретар ЦК ГІКСАА У/кра"ни в. І. Мироненко, 
начальник Політуправлііння Червоиьопрапорного Чорно
морського Флоту Р. М. Лнгеомін, заступник "олови Ра
ди Міністрів УРСР, Голова Держглану УРСР В. А. Масел.

Із заключним словоли виступ ив товариш В. В. Щер- 
бицький.

Одноголосно було прийнят о резолюцію зборів ак
тиву.

Збори схвалили розроблені Тіолнтбісро ЦК Компартії 
України заходи по реалізації завщань. що випливають 
з доповіді Генерального секпетар.-я ЦК КПРС товариша 
Ю. В. Андропова «Шісттдесят ряокіа СРСР».

(РАТАУ}.

секретар

«Молодо«
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КО.мИАНІ ї В- 
СЬКИИ РАПОН. 
®А По—129
ПРОЦЕНТІВ ВН- 
ЯОНУДЗАВ ДЕН
НІ НОРМИ 
■РОБІТНУ
ПІДСГ ВАННІ 
©ЗИММХ МЕХА
НІЗАТОР КОЛ
ГОСПУ ІМЕНІ 
ДЗЕРЖИ Н С Ь- 
КОГО КОМСО
МОЛЕЦЬ МИКО
ЛА ДЕШКО. УІО- 
УД А Р Н О М У 
ТРУДИТЬСЯ ВІН 
І НА СІВБІ 
ЦУКРОВИХ БУ
РЯКІВ.
Фото В. ГРИБА.

Вільшанка
Першими в районі спра

вились із сівбою ранніх 
ярих трудівники колгоспів 
'«Жовтень», «Дружбі»,

«Перемога» та імені 40 
річчя Жовтня. В останньо
му господарстві найвиоцчх 
виробітків добивався ком
сомольсько - молодіжний 
сівальний екіпаж у скллаі

Во/тоДВімира Федорова, 
Марі, Канвшммм, Марії 
іНв ноненм- і Марії Дран- 
ляріуш. Скажімо, минулої 
неділі він засіяв ячменем 
48 гектарів.



2 стор «Молодий комунар» 29 березня 11983 рокп/

ОРГАНІЗОВАНІСТЬ і ДИСЦИПЛІНА 
ЗАПОРУКА УСПІХУ

(Закінчення. Початок на 1-й стор ).
Нині у хліборобів відповідальна пора — веспяпо- 

польові роботи. Комітетам комсомолу треба розгор
нути серед молодих механізаторів дійове соціаліс
тичне змагання, зробити все для успішного виконан
ня завдань, які стоять перед КМК, кожним молодим 
трудівником села.

Далі доповідач наголосив, що відповідальне став
лення до роботи, любов до праці, свідома дисципліна 
формуються в сім’ї, школі, профтехучилищі. Разом з 
тим у багатьох шкільних комсомольських організа
ціях не дають принципової оцінки порушникам дис
ципліни, не виховують в учнів розуміння того, ІЦО 
відмінне навчання — це їхній основний труд і обо
в’язок. ІІппі у школах відповідальна пора — звіти і 
вибори в комсомольських організаціях. І вони по
винні стати важливим етапом у поліпшенні виховно
го і навчального процесу. Заслуговують підтримки 
ряд цінних починів та ініціатив школярів.

Чимало треба зробити і в зміцненні навчальної 
дисципліни в професійно-технічних училищах об
ласті. Пропуски занять, низький рівень виховної ро
боти- особливо в гуртожитках, слабка професійна 
підготовка нерідко стають причиною аморальних 
вчинків учнів профтехучилищ. Комітети комсомолу, 
інженерно-педагогічні колективи не повинні забува
ти про те, що вони несуть відповідальність за долю 
випускипкіз і після навчання. Яких же спеціалістів 
одержить народне господарство, якщо, приміром, уч
нями Кіровоградського будівельного технікуму з гру
пи С-12 за перший семестр нинішнього навчального 
року без поважних причин пропущено 286 годин, а з 
групи ДС-21—208 годин? Все це наслідок слабкої 
виховної роботи, невимогливості до порушників нав
чальної і трудової дисципліни.

Світогляд радянської молоді формується в обста
новці, коли наш класовий ворог прагне іззовні на
в’язувати радянським юнакам і дівчатам чужі мо
раль і звичаї, ворожі соціалізмові оцінки різних явищ 
і подій у країні і за рубежем. В цих умовах боротьба 
за дисципліну, організованість і порядок набувають 
класового, партійного характеру, гострої ідеологічної 
спрямованості.

Далі доповідач зупинився на питаннях організації 
змістовного відпочинку молоді. Адже від того, як бу
де організовано дозвілля молодих людей, в значній 
мірі залежить високопродуктивна праця. Предметно 
займаються організацією культурного відпочинку мо
лоді в Олександрівському, Гайворонському, Діало- 
внсківськом}' районах. Так, в Олександрівському ра
йоні працюють три дискотеки, вісімнадцять об’єд
нань і клубів за інтересами тощо.

Разом з тим в області безсистемно організовано 
роботу по залученню комсомольців і молоді в само
діяльну художню творчість, гостро стоїть проблема 
закріплення спеціалістів клубної роботи на селі.

Стан трудової дисципліни серед молоді баї ато в 
чому визначається рівнем внутріспілкової роботи в 
комсомольських організаціях. Особливу увагу треба 
приділяти індивідуальній виховній роботі з комсо
мольцями і молоддю, ширше практикувати заслухо
вування звітів на комсомольських зборах яро вико
нання обов’язків члена ВЛКСМ, про виробничу ді
яльність, участь у громадському житті.

Треба постійно вдосконалювати стиль роботи 
комсомольських організацій. В діяльності більшості 
комітетів комсомолу стало більше боновії! ості, ви
могливості. Проте є її такі організації, які працюють 
по-старому, займаються замість конкретної , роботи 
паперотворчістю. Наприклад, працівники Ульянов
ського, І Ірвгородківського райкомів комсомолу за- І 
мість того, щоб чітко організувати роботу первинних 
комсомольських організацій, багато часу витрачають 
для написання різних довідок і проведення мало
ефективних засідань.

Окремі райкоми комсомолу мають неконкретні 
плани, здійснюють слабкий контроль за виконанням 
власних рішень. І в результаті — з поля їхньої діяль
ності випадають конкретні діла, Так, Усіппівський 
райком комсомолу прийняв постанову про шефство 
над тваринництвом, розробив заходи. Минуло пів
року, але по району в цій важливій сільськогоспо
дарській галузі кількість молоді зменшилася напо
ловину.

Міськкоми, райкоми, комітети комсомоле первин
них повинні рішуче викорінювати подібну практику, 
оцінювати ефективність своєї роботи не кількістю 
засідань і прийнятих рішень, а вмінням робити кон
кретну справу, продуманіше складати плани і за
ходи, налагодити контроль за їх виконанням.

Слід предметніше і цілеспрямованіше займатися 
вихованням комсомольського активу, поліпшувати 
роботу з кадрами. Підвищенню діловитості коміте
тів комсомолу має сприяти впровадження елементів 
наукової організації праці. Треба вчити комсомоль
ських працівників, увесь актив умінню виділяти го
ловне, чітко визначати функції і обов’язки кожного 
члена комітету комсомолу.

В комсомольських організаціях слід створити 
обстановку діловитості, взаємної поваги і відпові
дальності, організувати дружну роботу. Головне те
пер — втілити все намічене в життя, повести ши
рокий наступ по всьому фронту дисципліни і порядку.

МОЛОДА ДОЯРКА ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО 

ПРАПОРА КОЛГОСПУ «ЗОРЯ КОМУНІЗМУ» ВІРА 
МАРЦЕВИЧ - ОДНА З ЛІДЕРІВ СОЦІАЛІСТИЧНОГО 

ЗМАГАННЯ СЕРЕД ТВАРИННИКІВ ПО ВО АРХАНГЕЛІ.

МІВ МОЛОКАҐНгІНІ ВОНА ДОБИВАЄТЬСЯ 10—12-Kl.i J

СЬКОГО РАЙОНУ. МИНУЛОГО рокх^ца одержал

ВІД КО.КНОї КОРОВИ В СЕРЕДІІЬОЛвАІЇ 19 К1ЛСИРА

ГРАМОВИХ НАДОЇВ.

Фото М. 1 ЕР.Ч АЗСЬлОГО.

ДРУЗІВ.

КРАВЦУН, 
завідуюча 
учнівської

Т.
секретар — 
відділом 
молоді Знам’ямського 
міськкому комсомолу.

ку «Снігова королева», по- Я 
сіавле.чу вихованця/ии ди- * 
гячої школи.

Любителіз подорож/ва- Ц 
вати чекають цікаві поїзд- ] 
ки. Гуртківці Палацу піо- | 
мерів, наприклад, відвідч- | 
ють Світловодськ, а члени 
шкільного лісництва Бог- і 
данівської середньої шко- і 
ли № 2 погостюють у сео- < 
їх казахських

V ГОСТІ
З виступу секретаря обкому Компартії України
Ж. L

За два роки, що ми
нули після XXVI з'їзду 
КПРС, в області проведено 
певну роботу по виконан
ню планів економічно"© і 
соціального розвитку. 
Проте ряд промислових 
підприємств, колгоспів і 
радгоспів, трудових колек
тивів області допустив від
ставання, повільно зростає 
продуктивність праці. Пар
тійні організації в третьо
му році п'ятирічки прово
дять велику роботу по мо
білізації трудових колек
тивів на подолання відста
вання, на виконання планів 
і соціалістичних зобов’я
зань. 1 запорукою успіху 
мають стати свідома дис
ципліна і порядок, чітка 
організація праці в кож
ному трудовому колекти
ві.

Комсомольським орга
нізаціям треба рішуче бо
ротися з порушниками 
трудової і технологічної 
дисципліни, принципово 
ставитися до тих комсо
мольців і комсомольсько- 
молодіжних колективів, 
котрі не справляються з 
планами і соціалістичними 
зобов’язаннями. Минуло
го року 130 КМК області 
не виконали доведених 
завдань. А в Доброзелмч- 
ківському і Долинському 
районах серед відстаючих 
майже кожен третій КМК.

В окремих комсомоль
сько-молодіжних колекти
вах формально організоза- 
но соціалістичне змагання. 
Є порушники трудової 
дисципліни, прогульники, 
розкрадачі державтої 
власності, бракороби. Н.з- 

прикпад, нинішнього року 
через неякісне виконання 
робіт на дільниці виготов
лення товарів народного 
споживання Кіровоградсь
кий завод радіовиробів 
зазнав 22.4 тисячі карбо
ванців збитків. 140 дорогих 
виробів довелося пере
робляти. І на цій дільниці 
трудяться і комсомольці.

Негативно позначається 
на кінцевих результатах 
господарська плинність 
кадрів. Частіше всього пе
реходять з місця на місце 
роботи молоді робітники. 
Комсомольським організа
ціям треба глибоко розі
братися в причинах цього 
негативного явища. Примі
ром, у будівельних орга
нізаціях (комбінат «Кіро- 
воградважбуд», облміж- 
колгоспбуд, трест «Кірово- 
градсільбуд») торік було 
прийнято на роботу 1379 
молодих робітників, а 
звільнено 1494, в тому чис
лі за прогули й інші пору
шення — 171 чоловік. І 
комітети комсомолу не 
аналізують, чому звільня
ються молоді люди, де во
ни тепер працюють.

Турбує й той факт, що 
комсомольські організації 
мало приділяють уваги 
ба активніше впливати на 
формування у молоді лю
бові до праці, почуття 
відповідальності за дору
чену ділянку роботи, 
впровадженню колектив
них форм організації і 
стимулювання праці. Трс-

Комітетам комсомолу 
треба значно поліпшити 
роботу по моральному 
вихованню молоді. Ще 

трапляються факти лібе
рального ставлення комсо
мольських організацій до 
правопорушників. За ос
танні два роки 1793 ко.м- 
сомольців притягнуто до 
адміністративної відпові
дальності. В той час чима
ло комсомольських орга
нізацій на ці факти навіть 
не реагують.

Занедбано виховну ро
боту в багатьох комітетах 
комсомолу міст Кірово
града, Світловодська,
Олександрії. Треба доби
тися того, щоб не лише 
випадки правопорушень, а 
й кожен прояв недисцип
лінованості, пасивності, 
споживацтва, нечесності 
серед молоді знаходиш 
принципову оцінку комсо
мольських організацій.

Як підкреслив у своєму 
виступі другий секретар 
ЦК Компартії України то
вариш О. А. Титаренко на 
пленумі ЦК комсомолу 
республіки, актуальним 
сьогодні є завдання гли
бокої, докорінної перебу
дови стилю і методів ро
боти у всіх ланках комсо
молу. Головне — це поліп
шення керівництва і по
дання допомоги первин
ним комсомольським ор
ганізаціям, аби кожна з 
них стала по справжньому 
бойовою, щоб кожен член 
ВЛКСМ був прикладом в 
усьому. Треба підвищить 
вимогливість за додержан
ня Статуту ВЛКСМ на всіх 
рівнях комсомольської ро
боти, навести порядок у 
внутріспілкових справах і 
насамперед у тих органі

заціях, які очолюють 
звільнені комсомольські 
працівники. Хіба можна 
допустити той факт, що в 
комсомольській організа
ції колгоспу «Росія» Ново- 
українського району, де 
більше ста комсомольців, 
останні комсомольські 
збори відбулися в листо
паді минулого року?

Подібні факти мають 
місце тому, що значну 
частину часу працівники 
комітетів комсомолу ви
трачають на проведення 
різних нарад, засідань, на
писання довідок тощо. А 
треба більше займатися 
організацією комсомоль
ців і молоді на цікаві 
спра".

У комсомольських орга
нізаціях часто і багато го
ворять про виховання у 
кадрів і активу високої 
відповідальності за дору
чену ділянку роботи. При 
цьому часто забувають, 
що відповідальність пер
сональна. Отож треба не 
лише констатувати недолі
ки, а й обов’язково ви
являти, з чиєї вини вони 
допущені.

Важливе значення має 
постійна підготовка резер
ву кадрів. Треба шукати 
умілих, ініціативних пра
цівників, справжніх органі
заторів.

Комітети комсомолу, 
комсомольські організації 
можуть і повинні працю
вати краще, організовані- 
ше. У вирішенні цих зав
дань комсомолу завжди 
допомагають партійні ор
ганізації.

«снігової
до

школярів

міському 
відкрила-

Цікавою вистазою, при
свяченою улюбленим ди
тячим книгам, почалися у 
знам’янських 
весняні канікули.

Одночасно у 
Палаці піонерів 
ся виставка дитячої твор
чості, на яку юні умільці 
представили свої малюн
ки, аплікації, карбування, 
м’які іграшки, вироби з 
соломки, сірників. Жюрі 
одностайно визнало пере
можцями виставки колек
тив школи-інтернату. Дру
ге місце поділили між со
бою учні СШ № 1 та СШ 
№ 7, третє — в умільців 
десятирічки № 2.

Під час канікул у дитя
чих бібліотеках міста про
ходять літературні вікто
рини, подорожі по книгах 
«Ленінська гвардія плане
ти», читацькі конференції. 
Школярі приготували літе
ратурну композицію «Сер
це Ленінграда» га тематич
ний ранок «З одного мега- 

I лу ллють медаль за бій, 
медаль за труд». Старшо- 

[ класники міста 
участь у змаганнях 
ці права».

На базі дитячої 
ної школи працює піонео- 
ський музичний клуб. Під 
час канікул школярі здій
снюють цікаві подорожі у 
творчість композитооів 
Д. Б. Кабалевського, П. І. 
Чайковського та інших. 
Подивилися музичну каз

беру гь 
«Знав-

ленінців ІГО- 
дружини імені 

Космодем’янської і 
СШ № з 

і політіч- 
Приміром, не- 

лекторської 
керівництвом 
історії Софії 

Круглякове: 
перед своїми

Одним з осчозних захо
дів по формуванню світо
гляду ЮНИХ І---
нерської 
Зої
КОМСОМОЛЬЦІВ І 
стали тематичні 
формації, 
давно члени 
групи під 
учительки 
Михайлівни 
виступали 
ровесниками. Лілія Шесте- 
рінз, Сергій Людін, Тетя
на Косташ, Марина Ри- 
бальченко розповіли про 
важливі події в світі, про
аналізували актуальні
проблеми міжнародно"0 
життя.

Коли у школі оголосили 
конкурс політичного плака
ту, він перетворився в ма
леньке свято, в якому взя
ли участь майже всі учні.

У руках імперіаліста — 
нейтронна бомба, яку 
хоче кинути на прихильни
ків миру, що закриваюгь 
собою Сонце. Це — ма
люнок 
Олени 
планети! Сонце захистіть». 
Його було визнано одним 
із найкращих. А ще жюрі 
до складу якого ввійшли 
переважно школярі, висо
ко оцінило плакати «Гань
ба вбивцям» Тетяни Проиь, 
«Ні — ядерним випробу
ванням» Ігоря Бугайова.

дев’ятикласчиці
Анцибор «Люди

І. КАРАНТ.
м. СвНлозодськ.



- «Молодим комунар»
на урок МУЖНОСТІ

3 стор.
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21 червня 1941 року на майданчику однієї з захід

них прикордонних застав вишикувались бійці.

Комендир капітан Песцевий карбузаз ложне слово:

•За відмінну службу, за зразкову охорону держэз-

ного кордону бійцеві Денису Майстренку оголошу;

З КАЛЕНДАРЯ КВІТНЯ ’
▲ 6 квітня 1930 року постановою ЦВК СРСР вси

новлено ордени Леніна та Червоної Зірки. Орден Ле
ніна № 1 було вручено газеті «Комсомольская праз- 
да». Першим кавалером ордена Червоної Зірки став 
В. К. Блюхер.

' А Ю квітня 1944 року — війська 3-го Українського 
фронту визволили Одесу від фашистських загарбни
ків.
; Д 16 квітня 1934 року постановою КВК СРСР 
встановлено звання Героя Радянського Союзу. Пер
шими Героями Радянського Союзу стали льотчики- 
рліівинкн челюскінців О. Ляпідевський, с. Леванев- 
ський, В. Молоков, М. Каманін, М. Слспньов, М. Во- 
доп’якоа, 1. Доронін. (20 квітня 1934 року). Тільки в 
роки Великої Вітчизняної війни цієї високої нагоро
ди були удостоєні 11525 воїнів, 104 деічі а Г. К. 
Аукоз, 1. М. Кожедуб та О. І. Покришкін — тричі.

А З 16 квітня по 8 травня тривала Берлінська на-1 
ступальна операція військ 1-го і 2-го Білоруських та 
1-го Українського фронтів.

А 21 квітня — ПО років з дня Народження нашо
го земляка (уродженця села Бережинки Кіровоград
ського району), іероя громадянської війни В. Н.Бо- 
женка.

А 25 квітня 1883 року народився С. М. Будьонний 
— маршал Радянського Союзу, тричі Герой Радяч- 
СькЬго Союзу.

іься подяка і’ надається відпустка на 10 діб...

Відпустка надавалась з 23 червня. Та між 21 І 23

постало 22 — війна.

коли

з
з

насмерть. Вми- 
куль, мін, оскол-

піхо- 
бо я-

ПОМИ-
Його

маленькій
було всього 90

ІЯ ГИКОРДОННИКИ пер- 
шими прийняли важ

кий і нерівний бій. Нерів
ний, бо на тій 
заставі 
бійців.

Стояли 
рали від 
ків, та не відходили ні на 
крок. 71 боєць поліг на 
своєму кордоні, тільки 19 
залишили рубіж, 
прийшов наказ.

Вже з'єднавшись : 
тинцями, відходили 
ми.

Ворожа куля не 
нула й Майстренка. 
поклали на шинелю това
риші й понесли із собою.

дира з’єднання. Показали 
карту — і на ній синю по
значку, штаб ворожої ди
візії.

— Посилаємо вас, това
риші, . туди. Потрібен 
«язик». Не рядовий, не 
фельдфебель, а офіцер.

Вони кілька днів вивча
ли підходи до містечка. 
Застави, кулеметні гнізда. 
Одна, друга лінії. Все на
цілене на ліси, на партиза
нів. І голка, здається, не 
пролізе.

Командир групи Тумагл 
важко зітхнув:

— Доведеться, друзі, 
взяти ноги на плечі. Зро
бити великий гак і зайти 
звідти, звідки нас наймен
ше чекають. З їхнього ти
лу, із заходу...

Іти довелося чимало. 
Зате вдалося розвідати 
асе.

У містечку гітлерівці, оз
броєні до зубів, з танка
ми, бронетранспортерами, 
поводились 
Але штаб 
пильно. Партизанам дове
лося довго очікувати при 
дорозі, що вела до шта
бу. Уночі не так легко бу
ло визначити, де рядовий, 
а де офіцер...

безпечніша, 
охоронявся

♦ * *

У червні 1944 року їхня 
партизанська бригада 
з’єдналась із регулярними 
частинами Радянської Ар
мії,

На цей раз знову одер
жав відпустку Денис Май- 
стренко. Побував у зруй
нованому Кіровограді і 
через Обознівку, Олексіїв
ну, Володимирівну прибув 
у рідне село. А там дру
жина подала «похоронку». 
Москва на запит повідом
ляла, що Денис Майстрен- 
ко загинув смертю хороб
рих. Може, тоді, як куле
метна черга пронизала 
ноги, й послали повідом
лення. Чи тоді, коли стер
в’ятники спалили ешелон 
поранених...

А він живий, у колі рід
них, сусідів розповідав 
про своє партизанське 
життя, про бої.

Відпустка пролетіла, як 
один день — і він, вже як 
боєць 
поїхав
Визволяв Румунію, 
Словаччину.

1946 року повернувся в 
село, працював шофером, 
трактористом.

І не знав, що його чекає 
велика, незмірна радість...

* *

Радянської Армії, 
у мову частину.

Чехо-

кавлешіям слухає
.’іі(ву розмову двох дідусів-

Ось і тепер він із заці-
неквап-

Кір.пвоградці Сергій ДРИГА га Борис КУЧМА, готу- 
ючись до служби а Збройних Силзх СРСР, вирішили 
оволодіти технічного спеціальністю навчитись по
пити автомашину. Хлопці стали відмінниками нав
чання в Кіровоградській автошколі ДТСААФ. Група 
їхня теж передова. ІОні дтсаафівці виходять і на стар
ти ГЛО'— регулярно тренуються в тирі, на легкоат
летичних майданчиках. лФото В. і РИБА.

Третьокласник Ігор за
хоплено взявся розглядати 
медалі — нагороди свого 
діда Якова Дмитровича 
Пастушка та його брата 
Олександра Дмитровича. 
Онук приїжджає на кані
кули і; Йосипівну з метуш
ливого міста. І кожна зу
стріч зі степовим селом, з 
його мешканцями прино
сить Ігореві багато нового, 

.досі незнаного.

— Розкажіть, як ви за 
робили ці медалі? — запи
ту? г.иук у Якова Дмитро
вича.

Той якусь мить мовчить. 
Для иьоіо згадувати ті

ЮНІ сорокові роки 00- 
•Л4ЧЄ.

Тільки, в Білостоці пора
нених влаштували у сані
тарний поїзд.

Стерв’ятники налетіли, 
розбомбили, спалили його. 
Майстренко дивом уцілів. 
Та під Волкозиськом куле
метна черга вдруге вдари
ла в обидві ноги.

Не вижив би, коли б не 
товариші, якби не добрі 
люди з сіл і містечок, що 
ділились їжею, взуттям, 
одягом.

Під Слонімом ї 
укотре! — оточили. Не об
стрілювали, не бомбили 
— поставили ультиматум:

— Здавайтесь!
Вказували пункти здачі, 

обіцяли райське життя...
Командири :

з пораненими, 
ми бійцями, 
боєприпасів 
прорватись — там не один 
ворожий заслін.

Командири диьились на 
сині ліси Білозезької пущі, 
на непрохідні болота й не
трі.

Гітлерівці й гадки не 
мали, що оточені можуть 
обрати цей шлях, що ніс 
лише загибель...

Б'ючись до останнього 
патрона, оточені прорва
лись у пущу.

З ними й Майстренко... 
Щоб з 1941 року по чер
вень 1944 року, одужавши, 
бути бійцем загону імені 
Суворова Брестського пар-

X

знали — їм 
, знесилеяи- 

майже без 
на схід не

ДОЛІ

— Солдатські медалі.. 
їх Ігоре, не заробляють. 
Дістаються вони дорогою 
ціною і нагадують людям 
про ті страшні роки війни, 
які більше не повинні по
вторитися. Бойові нагоро
ди безцінні, як саме люд
ське життя.

— А життя наше скла
лося нелегко, — вступає 
в розмову Олександр 
Дмитрович Пастушок. — 
Ось мені вже 59, а твоєму, 
дідусеві 70 років. 'Ги жч- 
вені у щасливий час, маєш 
що їсти і в що зодягтись. 
Л нам було в ті давні ро
ки дуже важко. Спочатку 
помер батько, а через рік 
і .мати Залишилися ми ч 
Якоіюм сиротами. Дове
лось МЄІН рік виховувати?:, 
у цінячому будинку. А

гизанського об'єднання 
бригади «Радянська Біло
русія».

У нього, ветерана Ве
ликої Вітчизняної війни, с 
дві книжки, які йому най
дорожчі — книжка парти
зана Білорусії і книжкз 
солдата Радянської Армії.

-і* #

Він захищав Білорусію. 
Не раз і не два бував у 
боях, мінував рейки, зри
вав ворожі ешелони, ряту
вав від чорних рук карате
лів жінок, дітей, стариків.

Скільки разів смерть 
заносила косу над ним, а 
він жив, бо треба було 
жити! Хіба йому можна 
було впасти, хіба міг на 
відомстити за згарища се
ла Акулінового, де оку
панти знищили всіх жите
лів, де випадково в живих 
залишились т.ише дві жін
ки, дідусь і диіина?!.

Тричі довелось бачити 
прославленого Ковпака, 
коли гой, ідучи в Карпат
ський рейд, зупинявся в 
їхньому загоні.

Майстренко охороняв 
штаб, де Козпак радився 
з командирах’*...

Не забути, не перелічиті 
всіх боїв, завдань. Га все 
ж між ними є особливо 
пам’ятний...

...Того вечора його, 
Івана Соловйова, Анатолія 
Пилюченка і Степана Гу- 
маєва викликали до коман-

О третій ночі зі штаб/ 
гітлерівців посунув якийсь 
товстун. Соловйов, що мав 
неначе совині очі, проше
потів:

— Несе портфель!
Вони блискавично насіли 

на гітлерівця, забили йо
му в рот кляп, загорнули 
в маскувальну накидку і 
потягли в той важкий об
хід, клянучи важкого «язи
ка», бо в ту ніч вони роз
ділили на чотирьох остан
ній сухар...

Ледзе доповзли до сво
го штабу, здали ношу і 
заснули як убиті.

...У Дениса Майстренка 
було чимало товаришів. 
Та особливо подружився 
він з Олександром Григо
ровичем Карпенком. По- 
перше, Карпенко — зем
ляк з Полтавщини. А по- 
друге, політрук Карпенко 
— задушевна і добра лю
дина, і під час відступ/ 
ніс він пораненого Май- 
стренка...

В.двідаз їх Карпенко 
сказав:

— Спііь, хлопці, хоч
десять діб! Рибу гаку спій
мали, відомості такі при
несли, що вас усіх чоти
рьох командир бригади 
представив до /рядової 
нагороди...

До якої, гак і не вдалось 
тоді дізнатись. Бо й доспа
ти не довелось — почався 
бій.

і

І

1948 року його виклика
ли у військкомат, у Кіро
воград.

— Товариш/ /Лайстрен- 
ко! Ви знали Олександра 
Григоровича Карпенка?

— Так це ж політрук на
шої другої роти! Він жи
вий?!.

— Працює в Бресті. Роз
шукує вас.

Через два тижні його 
знову викликали у Кірово
град, і той же військком 
повідомив:

— Вас нагороджено ор
деном Червоної Зірки!

Не розумів — за що? .
Військком пояснив:
— Згадайте «язика» ...
Орден. Медалі. І за бої, 
за труд. Листи друзям у

Пінськ, Курган, Брест. Лис
ти від друзів. Зустрічі з піо
нерами. Бо й він почесний 
піонер, береже червоний 
галстук. Він — пенсіонер. 
Та про спочинок і не ду
має, трудячись у селі Мо
гутньому, у рідному кол
госпі. Українець » Кіровс- 
градщини. партизан Біло
руси...

і

М. СіОЯН, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

Могутнє, 
кіровоградський район.

Н а знімну: Д. МДЯ- 
СТРЕНКО (1940 р.).

ПОІЇМ знову повернувся Б 
село, коли брат Яків уже 
почав працювати механі
затором. Ось так ми і жи
ли деякий час. Обоє пра
цювали в колгоспі «Ком
сомолець України».

— У 1939 році я одягнув 
солдатську шинелю, — 
продовжує розповідь Яків 
Дмитрович. — Залишив 
удома дружину з дітьми. 
Мені тоді було 27. Воюзав 
з білофінами. Повернувся 
потім додому. Та недовго 
попрацював на колгоспній 
ниві. Почалася війна. З 
перших її днів я воював у 
зенітниках, . захищав на
ші літаки на аеродромах 
від нальотів ворожих 
бо мб ар ду вальпиків. Не
раз доводилося під вибу
хами авіабомб знищувати 
повітряні цілі. Почав -.і 
свій бойовий шлях па стан 
ції ГІідгородия. Захищав 

■ блокадний Деіі.’иград, був 
учасником СталІнградської 
битви, а потім з однопол-

чанами гнав вороіа через 
Ростов-па-Дону, Таганрог, 
Мелітополь, визволяв 
Плоєшті, Будапешт. Тоді 
ми мріяли про перемогу і 
завдавали ворогові нищів
них ударів, щоб скоріше 
принести нашим людям 
хліб, мир і спокій. А про 
медалі навіть не думали 
Не задля них воювали.

— На початцку війни я 
тяжко захворів, — цс вже 
Олександр Дмитрович.— 
Лише в 1944 році пішов 
на фронт. Але й того, що 
я пережив, вистачить на 
все житія. Брав участь в 
Яссо-Кишинівській опера
ції. Був кулеметником у 
14-й гвардійській стрілені- 
кій дивізії імені Яна Фаб- 
рпціуса, прикривав просу
вання нашої піхоти. В Ру
мунії дістав поранення, 
після госпіталю поверну з 
ся в сбою частину. Теи.-іт 
у мене в руках був вогне
мет. Дуже могут її я іброя! 
А 8 травня 1945 рику, за

день до світлого дня Пере
моги, мені знову не пощас
тило— був тяжко поране
ний.

Тоді від смерті його від
діляло якихось 3—4 санти-

- метри...
—Це сталося в невелико

му містечку. — продовжує 
ветеран. — Наша частина 
вступила туди, але фашис
ти " вперто цінлялися за 
кожний будинок, отож до
водилось виганяти їх звід
ні кулеметним і автомат
ним вогнем. Один із двопо
верхових будинків «очища
ли» ми вдвох з товаришем. 
Тільки-но вступили в тем
ні приміщення, як фашист, 
який причаївся за товсти
ми колонами, вистрілив \ 
груди...

Люди в білих халатах 
врятували його. вії неми
нучої смерті. Одна з іво?; 
куль пройшла дуже бли 
ко від серця.

З війни Пасгушокч?і ар
шин повернувся сержгн-

ионевічена 
розруха, 

все відбу- 
із одно-

гом Навкруги 
ворогом земля, 
Довелося знову 
довувати разом
сельцями. Працювали в 
поті чола від зорі до зорі, 
терпіли голод і холод.

— Олександр ще й досі' 
трудиться на молочното
варній фермі, — каже Яків 
Дмитрович. — А я вже на 
заслуженому відпочинку. 
До наших з братом боно
вих нагород додалися тру
дові. А найбільшою наго
родою для нас є яскраве 
сонце та достаток людей, 
і дуже хочеться, щоб НІШ’ 
внуки і правнуки знало 
про війну, яку нам довело
ся пережити, ТІЛЬКИ З рот 
повіден, книг га кінофіль 
мів. Як ось Ігор..

В. ГОРЕНКО,
є. Йосипівна, 
Вільшанський район.
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ФУТБОЛ

«Зфка»-1:0

3 Мукачевого, де наші 
-земляки закінчили підго
товку до чергового чем
піонату країни, «Зірка» ви
їхала в Чернівці. 25 берез
ня вона провела перший 
футбольний матч нового 
сезону. І хоч через трав
ми, отримані під час то
вариських зустрічей на 
мукачевських спортивних 
базах, в поєдинок із «Бу
ковиною» не могли вклю
читись деякі провідні фут-

болісти кіровоградської 
команди, наші земляки по- 
бійцівськи пішли е наступ. 
Володимир Димов, Сергій 
Муродян, Євген Петрочен- 
ков постійно атакували лан
ку захисників «Буковини». 
Нападаючих «Зірки» нама
гались «підстрахувати» і 
захисники. Але єдиного 
ігрового ансамблю гостям 
’-творити не вдвлось. Тим 
часом господарі, нейтралі
зувавши атаки футболіс-

тін «Зірки», рішуче пішли 
вперед, і за чотирнадцять 
хвилин до закінчення пер
шого тайму голкіперу на
шої команди Борису Фі- 
латову довелось вийняти 
м'яч із сітки своїх воріт.

У другому таймі кірово- 
градці, контратакуючи, до
пускали безліч неточнос
тей.

Йшла завзята боротьба. 
Кіровоградським футбо
лістам не бранувало впен-

неності, сміливості, рішу
чості, часом навіть відчай
душності. Але самообо
рона «Буковини» і прора- 
хунки у діях форвардів 
«Зірки» (вони не зуміли 
створити бездоганний ко
ридор дтя прострільної 
атаки і відкрили щілину, з 
яку можна було спрямува
ти м’яч) перешкодили 
гостям відігратись.

«Зірка» виступала у та
кому складі: Б. Філатов,
В. Лазаренко, С. Денисеч-

ко, О. Смичєнко, Е. Дени
сенко, (М. Калита), В. Бой
ченко, Є. Петроченнов, 
В. Димов, О. Васильченко, 
І. Черненко, С. Муродян.

Вчора наші земляки гра
ли з іванофранківським 
«Прикарпаттям», а 31 бе
резня зустрінуться з ужго
родським «Закарпаттям».

Наїадуємо болільникам, 
що перший матч на своє
му полі «Зірка» проведе 
6 квітня зі «Стахановцем».

М. ВІНЦЕВИЙ.
В

Вівторок
АДРЕСИ 
ТВОГО 

ДОЗВІЛЛЯ

-А

А ЦТ (І програма)
15.00 — «Час». 8.45 — Док. 

телефільми «Заповідник Маг- 
салу» «Сибірська жива ста
ровина». 9.25 — Мультфіль
ми «Заяча банька», «Гриш- 
кові книжки», «Була у сло
на мрія». 9.50 — Телефільм 
«Карп Маркс. Молоді рони». 
5 серія, 10.55 — П. Чайковсь- 
ний. Сюїта № 3 для симфо
нічного оркестру. 11.45 — 
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Дон, фільм. 15.00 — 
«Людина з країни Грін». Те- 
левистава для дітей. 2 части
на. 16.15 — Тележурнал
«Звіздар». 17.00 — Розпові
дають наші кореспонденти.
17.30 — Фільм-концерт «Ро
сійські пісні співає Леочід 
Сметаннинов». 18.00 — «Я — 
сьогодні і завтра». Конкурс 
школярів за професіями.
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Наука і життя. Від
рядження в Антарнтиду.
19.30 — Грає заслужений
артист РРФСР М, Рожков 
(балалайка). 19.55 — Теле
фільм «Карл Маркс. Молоді 
рони». 6 серія. 21.00 —
«Час». 21.35 — Концерт Ві
денського намерного оркест
ру імені й. Штрауса. 22 35 — 
Сьогодні у світі. 22.50 — 
Спорт за тиждень.
'▲ ут

10,00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Телефільм.
10.55 — Концерт-романс.
11.25 — Худ. фільм «Неймо
вірний Ієгудіїл Хламида». 
13.05 — «Зустріч з театром». 
16.00 — Новини. 16.10 — 
«Срібний дзвіночок». 16.35 —
— «Книжчині іменини». 
17.20 — «Лунай, каша піс

не». Концерт. 17.30 — «Люди
на і море». 18.00 — «На до
помогу школі». Леся Укра
їнка. Драматичні твори.
18.30 — «День за днем». (Кі
ровоград). 18.45 — Теле
фільм. (Кіровоград). 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30 — 
Тележурнал «Старт». 20.00
— Факти свідчать. 20.40 —
«На добраніч, діти». 21.00 — 
«Час». 21.35 — Худ. теле
фільм «Без року тиждень;..
22.45 — Новини. 23.00 — 
«Мода-83». Весняні силуети

ЦТ (Н програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 — 

Док, телефільм «Високе не
бо». 8.45 — Французька мо
ва. 9.15 — Географія. Пів
денна Європа. 9.45 — Історія. 
Відповідаємо на ваші листи. 
10.15 — Салют, піонеріє! 
11.05 — Фільм «Фома Гор
деев». 12.40 — Ліричний 
концерт. 13.05 — Фільм — 
дітям. «Сомбреро». 14.10 — 
Фільм-концерт з учас
тю лауреата Всесоюзно
го конкурсу артистів естра
ди ілюзіоніста В. Данилінз. 
14.30 — Героїні п’єс О. Ост- 
ровського. Передача 1. 15.35 
— Новини^ 18.00 — Новини, 

година, 
знати.

Міжнародні змаган-

«Карл Маркс. Молоді рони». 
7 серія. 21.00 — «Час». 21.40
— Чемпіонат СРСР з футбо
лу. «Пахтакор» — «Динамо >. 
(Мінськ). У перерві — 22.25
— Сьогодні у світі.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — Концерт кла
си -.ної музики. 11.10 — Худ. 
телефільм «Без року тиж
день». 12.2С — «Народні
таланти». 12.40 — Телефільм.

виться у світ. 22.10 — Сьо
годні у світі. 22.25 — Кон
церт народної артистки 
СРСР І. Архипової.
А УТ

16.00 — Новини. 16.10 — 
«Срібний дзвіночок». 16.30 — 
Республіканська фізико-ма- 
тематична школа. 17.00 — 
«Народний депутат». 17.25 — 
«День за днем». (Кірово
град). 17.45 — Екран пошани 
Українського телебачення. 
18.00 — «Слава солдатська».

Палац нультури імені 
Жовтня: 29 березня -- 
тематичний вечір, при- 
свячепий 100-річчю з дня 
народження Д. Бєдного: 
«Талант, відданий народо
ві». Початок о 18.00: 31 
березня — день культури 
на заводі; 1 квітня —
традиційний вечір гумору 
«Гч-морина-ВЗ». Початок 
о І9.00; 2 квітня — твор
ча зустріч з лауреатом 
міжнародних конкурсів 
гумору Ратміром Тума- 
нскськи.м.

Будинок нультури іме
ні Калініна: 29 березня 
— художній фульм «Будь
те моїм чоловіком». Поча
ток о 18.00; 20.00; Засі
дання клубу любителів 
мистецтва. Закриття тиж-

18.20 — Сільська
19.20 — Хочу все
19.30
ня з лижного спорту. «Свято 
Півночі». 20.00 — Вечірня
казна. Мультфільм «Про ма
ленького сажотруса». 20.15
— Тележурнал «Співдруж
ність». 21.00 — «Час». 21.35
— Телефільм «Страх».

12.55
13.25
13.50

. баяністів. 16.00

і кші- 
«Читаємо і

ня дитячої музики 
ги. Конкурс 
співаємо про Батьківщи
ну». Початоіі о 14.00; ЗО 
березня в гуртожитку за
воду тракторних гідроаг
регатів о 18.30 — вечір 
«Театральна Кіровоград- 
щппа>. 31 березня — ху
дожній фільм «Останній 
перехід». Початок сеан
сів о 18.00 та 20.00.

Країна чомсомолія. 
Грані пізнання. 

Грає уральське тріо 
_________Новини. 
16.10 — «Срібний дзвіночок». 
(Кіровоград на республікан
ське телебачення). 16.30 — 
Музичний фільм «Ніжність». 
16.45 — Лялькова телевисгз- 
за «Геремок». 17.30 — «Про
довольча програма — спра
ва кожного». 18.00 — «Еко
номіці бути економною». 
(Кіровоград). 18.30 — «День 
за днем». (Кіровоград). 18.45
— Концерт. 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 — «По
гляд у майбутнє». 20.10 — 
С. Проноф’єв «Заручення в 
монастирі». Вистава. 20.45 — 
«На добраніч, діти». 21.00 — 
«Час». 21.40 — Продовжен
ня вистави «Заручення з 
монастирі». В перерві — Но
вини.
д ЦТ (II програна)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Док. телефільм «Ласкаво 
просимо в Іваново». 8.45 — 
Телефільм «Страх». 10.00 — 
Фільм-концерт «Тополина 
земля». 10.30 — Ботаніка.
Відповідаємо на ваші листи. 
11.00 — «Я — сьогодні і 
завтра». Конкурс школярів 
з професій. 11.45 — Німець
ка мова. 12.15 — Мультфіль
ми. 12.40 — Естетичне вихо
вання. «Культура внутрішня 
і зовнішня». 13.10 — Фільм
— дітям. «Голуба чашка». 
14.10 — Для вас, батьки. 
14.40 — Героїні г’єс 0. Ост- 
ровського. Передача 2. 15.35
— Новини. 18.00 — Новини. 
18.15 — Обличчя 
19.00 — Чемпіонат 
футболу. «Динамо» (Тбілісі)
— ЦСКА. В перерві <оле
— Вечірня казна.

друзіа. 
СРСР з

- 19.45 
... ........ ................. ........ 21.00 - 
«Час». 21.40 — Фільм «Лю
дина на сроєму місці».

ЕІетвер

'А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 

Мультфільми «Срібне копит
це», «Гидке каченя». 9 15 — 
Родом з дитинства. Єно 
Рауд. 10.05 — Телефільм
«Карп Маркс. Молоді роки». 
6 серія. 11.10 — Клуб ман
дрівників. 12.10 — Новини. 
14.30 — Новини. 14.50 — По 
Сибіру і Далекому Сходу. 
Дон. телефільми. 15.35 — 
Фільм «Земні і небесні при
годи». 16.40 — Муз. переда
ча для юнацтва. «Шєкспір І 
музика». 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Мультфільм 
«Мореплавство Солнишкіна». 
19.15 — Пісня далека й 
близька. 19.55 — Телефільм

Театр ляльон: На пері
од канікул — казка-під- 
і.азка «Просто, та не про
сто» П. Впсоцького. 
Спектаклі о 10.00; 12.00; 
14.00; 2 і 3 квітня — «По
росятко Чок» М. Турове- 
ра та Я. Мурсакова. В су
боту — о 14.00, в неділю 
— 6 12 00 та 14.00.

кінотеатри

«Комсомолець»: протя
гом тижня — «Нежона
тий холостяк». Початок 
сеансів о 9.20; 11.10;
12.00; 14.50; 16.40; 18.20;
20.30.

«Мир»: протягом тижня 
— «Велика __
дорож» о 
11 40; 13.00;
чення» о
18.50; 20.50.

космічна по-
9.00; 10.20;

14.20; <Поба- 
15.50; 17.20;

«Молодой коммунар»

орган Кировоградского

областного комитета

ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.50 —

Мультфільми «Кицьчин дім», 
«Незвичайний друг». 9.25 — 
В концертному залі — шко
лярі. Виступ ансамблю «Ке:<- 
чеері» (Якутська АРСР). 
10.05 — Телефільм «Карп 
Маркс Молоді роки». 7 се
рія. 11.10 — Горизонт. Тато, 
мама і я — спортивна сім’я. 
12.10 — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — Спосіб життяІ '.79 — Спосіб життя 

радянський. Док. фільми 
----- ......... «Рони землі 

------- ------ — Фільм — 
дітям. «Лялька Руслан і його 
друг Сзнька». 16.50 — Сюїта 
з творів Ф. Е. Баха 17.00 — 
Ннижчин тиждень. Всеросій
ський тиждень книжки для 
дітей і юнацтва в Колонно
му залі Будинку спілок. 17.45
— Шахова школа. Відповіді
на листи. 18.15 — Ленінсь
ким університет мільйонів, 
«Духовний світ людини», 
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Мультфільми. 19.15
— 1 квітня — перехід на 
«літній час». 19.25 — Фільм 
«Юність Максима». 21 00 — 
«Час». 21.35 — Камера ди-

«Жива пода», 
нашої». 15.45

НАША АДРЕСА:

316050, МСП,

м. Кіровоград,

вул. Луначарського, 36

(Кіровоград). 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 —
«Слово за вами». Громадська 
рада Українського телеба
чення, «Робітничої газети» і 
«Сільських вістей» по впро
вадженню передового досві
ду. 20.15 — «Обрій». (Кірово
град). 20.45 — «На добра
ніч, діти». 21.00 — «Час». 
21.35 — Новини кіноекрана. 
22.50 — Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 — 

Док. фільм «Маршрутами 
подвигу». 8.35 — Фільм «Лю
дина на своєму місці». 10.10
— Суспільствознавство.
Школа господарювання. 
10.40 — Фільм-концерт «Сер
гій Прокоф’св». «Дитяча му- 
зина». 11.00 — Мультфільми 
«Вовк і семеро козенят на 
новий лад», «Мук-скороход». 
11.30 — Іспанська мова.
<2.00 — Виступ художніх 
колективів Тюменської об
ласті. 12.30 — Чи знаєш ти 
закон? 13.05 — Маріетта Ша- 
гінлн. Фільм 1. 14.05 —
Фільм із субтитрами «Риск
— благородна справа». 15.25
— Новини. 18.00 — Новини, 
18.20 — V Міжнародний фес: 
тиваль телепрограм про на
родну творчість «Веселка». 
«Весілля в селі Берзенце» 
(Угорщина). 18.45 — Науко
во-популярний фільм. 19.00
— Чемпіонат СРСР з футбо
лу. «Спартак» — «Дніпро;. 
В перерві — 19.45 — Вечір
ня казка. 21.00 — «Час». 
21.35 — Фільм «Вечори на 
хуторі біля Диканьки».

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — Виробнича гім
настика.
улюблені мелодії. 
«Шкільний екран». 
Музика. 12.15 —
мистецтво». 13.15 — «Прави
ла без винятків». 16.00 — 
Новини. 16.10 — «Срібний
дзвіночок» 16.30 — Теле
фільм. 16.45 — Для школя
рів. «Вперед, орлята». 17.25
— Музичні зустрічі. 17.35 —
«У нас в колективі». 18.00 — 
Телефільм. 18.30 — Муз. 
фільм. 19.00 — «Актуальна 
камера». '19.30 — «День за 
днем ___
«Сонячні кларнети». (....._ 
воград). 20.45 — «На добра
ніч. діти». 21.00 — 11 —
21.35 — Худ. фільм 
за». 23.05 — Новини.
д ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Док. телефільм «Морю жиги 
пічно». 8.35, 9.35 — В. Ката
ев. «Син полку». 4 кл. 9.05, 
12.05 — Англійська мова. 
10.05 — Учням ПТУ. Астро
номія. 10.35, 11.35 — Історія. 
7 нл. 11.05 — Поезія М. Дуді- 
на. 12.35 — Про що розпові
ла «Червона книга». 13.05 — 
Маріетга Шагінян. Фільм 2. 
13.55 — Історія. 9 кл. Утзо- 
рення СРСР. 14.25 — Кос
мічний вік. Сторінки літопи
су. Фільм 1. «З чого почина
ється космос» 15.25 — Но
вини. 18.00 — ’Новини. 18.20
— Людина і закон. 18.50 — 
Фільм-концерт «Звучить ар
фа». 19.00 — Клуб мандрів
ників. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — Голоси народних 
інструментів. Російська гар
моніка. 21.00 — «Час». 21.35
— Телефільм «Адам одружу
ється з Євою». 1 і 2 серії

10.45 Ваші 
11.40 — 
5 клас. 

«Обираю

‘19.30
(Кіровоград). 19.45 — 

(Кіро-

«Чао. 
«Зано-

21.00 — «Час». 21.35 - Худ. 
фільм «Пароль не потрібен». 
1 серія. 22.55 — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 9.15 —. 
Якщо хочеш бути здоровим
8.30 — Док. фільми. 9.10 —■ 
«Ранкова пошта». 9.40 — Те
лефільм «Адам одружується 
з Свою». 1 і 2 серії. 11.50 — 
По музеях і виставочних 
залах. 12.20 — Супутник кі
ноглядача. 13.05 — Програ
ма Грузинської студії теле
бачення. 14.50 — Людина — 
господар на землі. 15.50 — 
Міжнародний огляд. 16.05 — 
Документальний екран. 17.15
— Здоров’я. 18.00 — Док.
фільм «У небі Покришкін».
18.30 — Музичний кіоск. 
19.00 — Чемпіонат СРСР з 
футболу «Металіст» — «Ди
намо» (Київ). У перерві — 
19.45 — Вечірня казка. 20.45
— Народні мелодії. 21.00 —
«Час. 21.35 — Телефільм
«Якщо я покохаю...» 22.50 — 
Кубок європейських чемпіо
нів з гандболу. Чолові їм. 
>/? фіналу. ЦСКА — «Мета- 
лопластика». (Югославія).

---------~-т— ' "

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

і

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Дон. 

телефільм «Три долі». 9.15 — 
Фільм «Юність Максима». 
10.50 — Й. Брамс. Квартет 
до мінор у виконанні Дер
жавного квартету ім. 0. Бо
родіна. 11.25 — Новини. 
14.30 — Новини. 14.50 — 
«Горький». Док. фільм про 
життя і діяльність письмен
ника. 15.45 — Концерт Дер
жавної академічної хорової 
наг.оли Вірменії. 16.20 — 
Сьогодні і завтра підмосков
ного села. 16.50 — Російська 
мова. 17.20 — Призначення 
на посаду. Про відповідаль
ність людини за доручену 
справу. 18.00 — «Ласкаво
просимо до нашого кола». 
Виступ учасників художніх 
колективів. 18.30 — У кож
ному малюнку — сонце. 
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Виступ Героя Соціа
лістичної Праці, голови кол
госпу «Радянська Білорусія» 
Каменецького пзйону Боест- 
ської області В. Бєдулі. 19.15 
— Народні мелодії. 19.30 — 
Напколо сміху. Вечір гумору 
в Концертній студії Остапчі- 
но. 21.00 — «Час». 21.3л — 
Російський музей. 22.05 — 
Сьогодні у світі. 22.20 — Од
ноактний балет І. Армсгей- 
мера «Привал кавалерії». 
Вистава.

Індекс 61103.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». і

Грає духовий орнестр. Теле- 
огляд-коннурс. 9.10 — 14-й 
тираж «Спортлото». 9.20 — 
Виставка Буратіно. " 
Для вас, батьки, 
більше хороших 
10.50 — Док. фільм 
жуть прості люди?» 
Концерт Державного акаде
мічного російського хору 
СРСР. 12.20 — Кіножурнал
«Ровесник». 12.30 — Коло 
читання. 13.15 — Док. теле
фільм «Професія — геолог».
13.35 — Російський музей.
14.05 — V Міжнародний фес
тиваль телепрограм про на
родну творчість «Веселка». 
Традиційні танці В'єтнаму. 
'4.30 — Новини. 14.45 — 
Фільм — дітям. «Орлята Ча
пая». 16.05 — Музиканти
про музику. Про Янсїда Воло
димировича Флієра. 16.55 
Мультфільм «Поні бігає по 
колу». 17.05 — Бесіда полі
тичного оглядача Ю. Лету- 
нова. 17.35 — У світі тварин.
18.35 — Зустріч школярів з 
лауреатом Ленінської премії, 
Героєм Соціалістичної Праці, 
хірургом М. М. Амосовим. 
19.20 — Пісня-83. 20.15 — 
Короткометражні кінокоме
дії. 21.00 — «Час». 21.35 — 
Творчі портрети майстріз 
кіно. Анна Маньяні. 23.00 
— Новини.

9.50 — 
10.20 — 
товарів. 
«Що мо- 
11.30 —

Кіровоградське 
професійно-технічне 
училище 
облпобутуправління 
ПРОДОВЖУЄ НАБІР 
УЧНІВ

на 1983 рік 
на спеціальність

приймальник комплек
сного приймального 
пункту із суміжною про
фесією — перукар ши
рокого профілю.

Строк навчання — 12 
місяців.

Стипендія — 70 крб. па 
місяць. Приймають осіб 
з освітою 10 класів.

Про додаткові 
прийому можна 
тііся за адресою:

м. Кіровоград, 
Театральний, 8,

.умови 
довіда-

проз, 
тел. 

2-80-68, 2-30-37, 2-51-81.
Дирекція.

Зам. 18.

ДО ВІДОМА 
НАСЕЛЕННЯ

Секретаріат обкому 
комсомолу, колегія відді
лу народної освіти обл
виконкому та правління 
облспоживспілки

ОГОЛОСИЛИ
НА 1933—1985 РОКИ 
ОБЛАСНИЙ КОНКУРС

>

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Фільм-концерт 
10.50 — «Імпульс». 11.30 — 
«Сатиричний об’єктив».
12.00 — «Призначається по
бачення». Музична розва
жальна передача. 12.30 — 
«Доброго вам здоров’я». 
13.00 — «Циркова програ
ма». 13.40 — Телеогляд «Точ
ка зору». 14.25 — Наш друг
— спорт. 15.25 — Карпатські 
кілометри. 15.40 — Вокальні 
твори С. Рахманінова. 16.00
— «Атеїстичні діалоги».
16.25 — Худ. фільм «Прикор
донний пес Алий». 17.30 — 
Концерт хору Української-.-) 
телебачення і радіо. 18.00 — 
Чемпіонат СРСР з футболу. 
«Металіст» (Харків) — «Ди
намо» (Київ). 19.45 — «Акту
альна камера». 20.25 —
«Скарби музеїв України». 
20.40 — «На добраніч, діти».

серед шкіл, комсомоль
ських і піонерських ор
ганізацій но збиранню 
насіння гарбуза, лікар
ських рослин, плодів, 
ягід, грибів.

Переможців конкурсу 
чекають грошові премії, 
цінні подарунки, путівки 
у піонерські табори «Мо
лода гвардія» і «Артек».

Про умови конкурсу 
можна довідатися в рай
комах комсомолу.

Запрошуємо піонерів 
та школярів взяти участь 
У конкурсі.

Правління 
облспожиоспіпки.

Зам. 19
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