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РІШЕННЯ З’їзду ВИКОНАЄМО!

18 травня 1982 року
в Москві почав свою
роботу
XIX
з’їзд
влксм.
ГОЛОВАНІВСЬК. У ці дні комсо
мольсько-молодіжна бригада воді
їв
райсільгосптехніки
(бригадир
B.
Ковальський,
групкомсорг
C. Заболотний), як і зобов'язува
лася на честь річниці XIX з’їзду
ВЛКСМ, завершує план
другого
кварталу 1983 року по леревззенню народногосподарських
ванта
жів. Щозмінний виробіток кожного
члена КМК становить нині в серэдньому 160—170 процентів.

ПЕТРОВЕ. На 116 процентів біль
ше, ніж намічали, випустили про
дукції протягом чотирьох місяців
дівчата з КМК кондитерського цеху
райспоживспілки (керівник В. Пузанова, групкомсорг О. Єгорова).
Сьогодні молоді
кондитери пра
цюють ще з вищою продуктивніс
тю.

СВІГЛОВОДСЬК. В авангарді со
ціалістичного
змагання
серед
КМК у будівництві
впевнено йде
комсомольсько-молодіжна
брига
да формувальників
цеху № 1 го
ловного заводу ордена Знак По
шани
виробничого
об’єднання
«Дніпрсенергобудпром»
(керівник
С. Комашко, групкомсорг В. Стоволос). На честь річниці XIX з’їзду
ВЛКС/Л будівельники зобов’язали
ся 18 травня виконати змінне зав
дання на 115 процентів.

МОЛОДЬ КІРОВОГРАДЩИНИ НА ВАХТІ П'ЯТИРІЧКИ.
СЛОВО — ДЕЛЕГАТУ

М ЕНІ
випало
велике
щастя бути делегатом
XIX з'їзду
Всесоюзної
Ленінської Комуністичної
Спілки Молоді. Нині, ко
ли ми відзначаємо першу
річницю
комсомольсько
го форуму, з
теплотою
згадую
ті незабутні дні

перебування
в столиці
нашої Вітчизни і, зокре

ма, ту мить, коли за дору
ченням чисельного заго-

Звіряємо свою ходу
ну молодих
червоиозорівців
вручав
членам
президії рапорт про наші
успіхи
у передз’їздівсьному
соціалістичному
змаганні.
Одинадцять
комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів
достроково
справилися тоді з плана
ми
першого
півріччя
1982-го. Також достроко
во, до 27 квітня колектив
підприємства виконав уря
дове завдання по випус
ку посівних машин та від
правці їх на весняні по
льові
роботи.
Комсо
мольці заводу виготовили
п'ятдесят
понадпланових
сівалок, які склали ком
сомольський фонд. Знав
я і про те, що 18 травня
того року
з конвейєра
сходили
комсомольські

сівалки з почесним клей ціатива знайшла широку
мом «Виготовлено в день підтримку. Більше того—
відкриття
”
*'*
XIX
з’їзду У відповідь
на рішення
ВЛКСМ» і Що працювали з’їзду
11 КМК
тільки
над ними мої
____
товариші
«Червоної
зірки» зобо
по бригаді, котрі викону в’язалися завершити п’я
вали норму і за мене.
тирічку ще раніше — до
У розмовах
з делега сьомої річниці Конститу
тами з’їзду з різних кін
ції СРСР.
ців нашої країни я багато
Як потім
розповідали
розповідав
про
свою мені товариші по роботі,
бригаду,
І звичайно, ж у дні роботи комсомоль
про те, що в' Х°Д' удар- ського форуму на заводі
мої
вахти <«ХІХ
з’їзду панувала особливо підне
ВЛКСМ
19 ударних сена
атмосфера. Перед
тижніві» вона звернулася початком зміни, в обідню
до всіх
молодих
робіт- перерву,
після роботи
ників Кіровограда
, ..- з пат юнаки і дівчата
колек
ріотичною
ініціативою тивно ознайомлювалися з
«План двох з половиною його матеріалами, вислов
років — до 60-річчя утво лювали прагнення успіш
рення СРСР, п ятирічку__ но виконати
одинадцяту
за чотири роки!»
Потій, п’ятирічку.
коли повернувся з Моск
І ось /линув рік із того
ви, дізназея,
що ця іні часу. Він був роком удар

ної праці. Для нашої ком
сомольсько - молодіжної
бригади він ознаменував
ся багатьма
подіями. їй
присвоєно звання брига
ди
імені
XIX
з’їзду
ВЛКСМ.
Комсомольський форум
закликав усіх комсомоль
ців, всю молодь примно
жити зусилля .спрямова
ні
на втілення в життя
економічної
політики,
виробленої XXVI з'їздом
КПРС, працювати краще,
ефективніше.
І
наша
бригада ділом відповідає
на цей заклик. Вона про
демонструвала
вірність
своєму слову:
завдання
двох з половиною років
п’ятирічки
виконала ра
ніше, ніж зобов’язувала
ся, до 7 листопада 1982го, і нині працює в раху
нок лютого 1984-го.
Багато молодих червонозорівців, в тому числі
і наша бригада, борються
за комуністичне ставлен

Фото В. ГРИБА.

ня до праці. Сьогодні в
колективі
заводу понад
півтори тисячі
юнаків і
дівчат, тобто
половина,
носять
високе
звання
ударників, близько чоти
рьохсот спілчан
працю
ють
із комсомольською
гарантією якості.
На XIX з’їзді ВЛКСМ і
з особливою гостротою
—
на
листопадовому
(1982 р.) Пленумі
ЦК
КПРС наголошувалося на
необхідності наполегливі
ше шукати внутрішні ре
зерви виробництва, боро
тися за економію та бе
режливість
на кожному
робочому місці. Минуло
го року було багато зролпено для виконання цьо
го завдання. При активній
допомозі
«прожекторис
тів», всіх молодих завод
чан вдалося
заощадити
понад тисячу тонн умов
ного палива, майже чоти-

(Закінчення на 2-й сюр.).
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17 травня 1983 року

«Молодий комунар»

РІШЕННЯ

ВЛКСМ
ВИКОНАЄМО!
УЛЬЯНОВСЬКИЙ РАЙОН. Доярка Ганна буран із
колективу молочнотоварної ферми № 3 колгоспу іме
ні Фрунзе у першому кварталі року
одержала від
кожної норови в середньому по 1542 кілограми мо
лока і здобула перемогу з соціалістичному змаганні
молодих тваринників району. Нині щодобові надої з
закріпленій за дівчиною групі коріз сягають оди
надцяти і більше кілограмів.
Фото В. ГРИ ЗА.

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю
Продовольча програма покликана зв’язати з один аг
ропромисловий
комплекс зиробняцтво,
заготівлю,
транспортування, зберігання, переробку й реалізацію
сільськогосподарської продукції. На всіх цих ділянках
зайнято чимало молоді, і продовольчий конвейєр пови
нен стати конвейєром комсомольської ініціативи, дбай
ливості, самовідданості,

(Із звітної доповіді XIX з'їздові ВЛКСМ)
*
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— Що входить я коло
обов’язків голови колгос
пу? Адже до сьогоднішньо
го дня. здається, не було
якогось документа чи ін
струкції. де б недзозначно
вказувалось, що
ось до
цього голові є діло, а до
того — ні. Тому ми вирі
шили
звернутися з цим
запитанням до вас, Дмит
ре Лазрентійовичу, як до
людини компетентної.

— Спробую відповісти
а тій мірі, наскільки до
зволить моя компетенція.
Адже мене обрали голо
вою колгоспу зовсім не
початку нидавно — на
нішнього року. Гіракти
І
<но початок моєї
діяльпосгу
ності
на цьому
співпав з
підготовкою і
проведенням
посівної
кампанії. Скажу одразу,
що з цей напружений пе
ріод, коли кожен хлібо
роб працює з повного від
дачею, я відчуз той ве
личезний вантаж відпові
дальності, що припадає
на долю керівника великого господарства, Довелося вирішувати
щодня
сотні різних питань — ВІД
життєво важливих до зов
сім дріб’язкових. Не бе
русь зараз оцінювати, на
скільки успішно я з цим
упоразея. Але, аналізую
чи зроблене, зробив для
себе важливий висновок:
не буває дрібниць у ро
боті з людьми. Це, влас
не, ье
було для мене
першозідкриттям.
Ще
працюючи
в
колгоспі
«Зоря комунізму» поруч
таких людей,
як Герої
Соціалістичної
Праці
Л. Й. Шліфер — голоза
колгоспу, головний агроном П. А. Писакоз, брига-

є

ми посилаємо щодня на
комбікормовий завод по
чотири
автомашини
ГАЗ-54.
Якби ми мали
можливість
послати за
мість них одного КамАЗа,
то тільки
на заробітній
платі виграли
б десять
карбованців за день. От
же, завданням на майбутнє
створення оптимальної

СТАНЬ
ДОСТОЙНИМ
ВЧИТЕЛЯ
На заритаигія кореспондента «Молодого комуна
ра» відповідає Д. Л. Каричковськнй — молодий го
лова колгоспу імені Жовтневої революції Новоархангельського району. Він — колишній ланковий пе
редової в області комсомольсько-молодіжної ланки
по вирощуванню кукурудзи, віїхованеЦь комсомоль
ської організації колгоспу «Зоря комунізму» того ж
районе, який очолює Герой
Соціалістичної Праці
Л. И. Шліфер.
у господир тракторної
бригади системи машин
В. І. Моторний, які можуть дарстві.
Безперечно, всі ці та
служити взірцем вірності
й відданості хліборобсь інші питання нам слід ви
кій справі, я мав нагод/ рішувати у комплексі. Так,
позчитися у них уваги до підняти на вищий різвіь
землеробства
кожної людини, до будь- культуру
неможливо без зміцнен
якої справи.
дисципліни.
— Колгосп імені Жозт- ня трудозої
неаої революції не нале А вона, в свою чергу, ви
жить до числа передових магає
постійної турботи
в районі.
Мабуть, у вас
уже склалася певна думка про кадри, про створення
про причини відставання для людей добрих куль
і шляхи його подолання?
турно-побутових
умов.
— Колгосп «Зоря кому
—Так, правління кол нізму»,
де ви. за вашими
госпу глибоко проаналі словами, пройшли хорошу
зувало результати попе виробничу школу, з Новорайоні
редньої виробничої діяль архангельському
називають
кузнею моло
ності господарства, Зви- дих надріз. Ви внхованзць
чайно, переповісти
все цієї хліборобської акаде
мії. Тому, думається, чи
неможливо,
але назеду тачам
«Молодого комуна
ось
такий
невеличкий ра» було б цікаво знати
приклад. У колгоспі від про ваз більше.
—Я з Вінничини. Батоки
чутний дефіцит азтотрзнспорту. Найм лише однієї мої — колгоспники. Як і
автомашини
обходиться два моїх старших брати,
колгоспу у 100 карбован вступив ДО СІЛЬ-ОСПІНСТИагрофагу
ців щодня. Разом з тим туту. А після

Звіряємо свою ходу
(Закінчення.
Початок на 1-й стор.).

ри
тисячі
гігакалорій
теплової енергіі, 7,8 міль
йона кіловат-годин елек
троенергії. Виходить на
намічений рубіж—зеконо
мити до кінця п’ятирічки
ріжучих інструментів на
2С0 карбоеанціз — і наша
бригада.
Після
комсомольсько■ о з’їзду молоді червокозорівці більше зусиль
спрямували на
і
розвиток
ініціативи
запоріжців
«Ручну працю' — на плечі машин!», активізузали
у іасть у русі під девізом
«Малій
механізації
_
комсомольську турботу!»
Завдяки цьому
вдалося

механізувати
працю 105
робітників. ЛАолоді інже
нерно-технічні працівники,
робітники та спеціалісти
— учасники Всесоюзного
огляду науково-технічної
тьорчос’і
молоді тільки
минулого року подали ра
ціоналізаторські
пропо
зиції,
запровадження
яких даватиме
щорічну
економію 104 тисячі кар
бованців.
Виконуючи
рішення
ХіХ з’їзду ВЛКСМ та лис
топадового (1932 р.) Пле
нуму ЦК КПРС, ми повели
рішучу боротьбу за св’дому, міцну дисципліну,
ефективне
використання
робочого часу. У бригаді
— жодного
порушника.
Незважаючи на те, що її

попознили два недавніх
випускники
профтехучи
лища, в ній немає відста
ючих. Вважаю, що цьому
добре сприяють заходи,
які проходять на заводі у
рамках громадського ог
ляду «Робочій хвилині —
суворий лік!», оголошено
го обласним штабом «Ком
пронгекгосомольського
оа» спільно з редакцією
«Молодого комунара»,
і
прочитав виНедавно
Соціалістичступ Героя
бригадира
ної
Праці,,
тракторної бригади № 2
колгоспу «Росія» Новоукраїнського району В. С.
надрукований
Андріяша,
у «Молодому комунарі»
під заголовком «Хліб наш
насущний». Ні, не сгіль-

Уманського
сільськогосподарського
приїкав за
направленням у колгосп
«Зоря комунізму». Робо
ту свою до кінця пізнав і
полюбив саме тут, біля
землі, працюючи в брига
ді Вгсиля Івановича Мо
торного, де одразу очо
лив комсомольсько-моло
діжну ланку
кукурудзоводів.
Ще в інституті захопив
ся стрілецьким спортом.
Маю перший розряд. І є
в мене ще
одне захоп
лення
— автомобілізм.
Його зже зараз намагаю
ся прищепити двом своїм
синам,
— Дмитре
ЛаврентійоМОЛОДІСТо
вичу, скажіть,
не перешкоджає сам у вазідпозішій теперішній
дальній роботі?

— Ми звикли називати
молодість
порою дерзань, творчих пошук:з і
забуваємо
нерідко, що
молодість означає поде
куди брак
практичного
досвід/. Тут я себе відчу
ваю в дещо привілейова
ному становищі, бо зазхвилину
жди з скрутну
маю можливість ззернутис я за порадою до Леоніда Йосиповича Шліфера —- землі нашого колгоспу поруч
із ланами
«Зорі комунізму», А потім, я не
перший і не
єдиний в районі молодий
голова колгоспу. Так, по
рівняно недавно очолив
колгосп імені Литвинова
молодий комуніст, член
райкому комсомолу Пегро Семенець. З колгоспі
імені Жданоза
працює
Олександр Рибак, якого
комуністи
господарства
обрали своїм ватажком,
У Вільшанській сільській
Раді, на території
якої
знаходиться наш кол~осп,
головує Олександр Козакул. Так що молодь ко
ристується у нас великим
довір'ям.
Довір'ям що
надихає
й зобов’язує. І
ми зробимо все для то
го, щоб виграздати його.
Віз розмову

П. СЕЛЕЦЬКИЙ.

чи про хліб ця розповідь
відомого
механізатора,
скільки про стазленчі мо
лодих людей
до праці.
Віктор Степанович
про
понує кожному з нас за
питати себе: а який мій
внесок у виконання Продовопьчої програми, зав
дань п’ятирічки?
Зпевнений: усім нам є
про що
розпозісти. Ко
жен робить чималий вне
сок у здійснення і Про
довольчої
програми, і
планів п’ятирічки. Давай
те ж сьогодні, з річницю
ХіХ з’їзду ВЛКСМ, заду
маймося над тим, що слід
зробити, аби внесок цей
стаз ще вагомішим.
Я. БбБОШКО,
делегат ХІХ
з’їзду
ВЛКСМ,
керівник
КМК імені ХІХ з’їзду
ВЛКСМ виробничого
об'єднання «Черзона
зірка».

Рік тому у Москві
чав роботу черговий фо
рум сорокамільйонної ар
мії комсомольців Країни
Рад — XIX з’їзд ВЛКСМ.
трибуни
З його високої
прозвучали пам'ятні сло
ва про те, що комсомол,
вихований партією, ніко
ли не шукав легкого шля
ху. Від грізної епохи гро
мадянської війни, мо по
дечого запалу
перших
п'ятирічок до трудового
героїзму наших дні? радянські юнаки й д із чага
своїми справами знову і
знову підтверджують вір
ність принципу ЛенінсьТІЛЬКИ
кого комсомолу:
вперед, ІІЛЬКИ
на лінію
вогню, через
труднощі
до перемоги!

району,
Ю. Харченко з
Олександрі'. 76 кращих
моідейних наставників
ЦК
леді
відзначені
ВЛКСМ, ЦК ЛКСМУ, обкомом комсомолу.
Комсомольські
органі
зації області
вдоскона
люють методи проведен
ня Ленінського заліку. ?к
показала остання громад
сько-політична атестація,
все більшого розмаху на
бувають захист та оцінк?
виконання особистих ком
плексних планів, спільне
атестування трудових та
учнівських колективів. За
Рік — проміжок часу, з лік проводиться безпосе
в бригадах. За
якого вже можна роби редньо
ти висновки
про діяль підсумками атестації, що
у січні —с
ність комсомольців Кіро- проводилася
цього року, ус
воградщини по впровад- люто/лу
женню в життя завдань, пішно виконали особисті
поставлених XIX з’їздом комплексні плани 130 ти
сяч комсомольців облас
ВЛКСМ.
ті. 8 тисяч юнакіз і дізОбком, комітети ком- чат взяли підвищені сосомолу області провепи ціалістичні
зобсв’язання
значну роботу по пропа та зустрічні плани.
ганді рішень з'їзду. Сотні
Добре зарекомендува
комсомольських
пропа
гандистів
виступали пе ла себе така форма ро
ред молоддю. У райони боти, як проведення агігвиїжджали спеціалізовані походів із широким залу
партії
пропагандистські
групи ченням ветеранів
комсомолу, лекторів,
обкому ЛКСМУ. Матеріа і
ли з’їзду широко обго колективів художньої са
ворювалися на додатко модіяльності. За останній
проведено 2
вих
заняттях у системі рік було
комсомольського
політ- таких агітпоходи, марш
пролягли по
навчаннл та економічної рути яких
освіти молоді. Б'агато до 8 районах області.
У грудні 1932
року у
поміг нам у цій важливій
спразі колектиз агітпоїз рамках Маршу миру ра
да ЦК
ЛКСМ України дянської молоді на Кіропроводився
«Комсомолець України»; ьоградщині
під
девізом:
у нашій тиждень
що перебував
області у липні 1982 року. «Світ без зброї — ідеал
Одним із головних зав соціалізму». Тисячі юнакіз
свої
дань, поставлених
з’їз і дівчат постазили
на листах про
дом, було і залишається підписи
всемірне посилення ідей тесту проти застосування
но-політичного виховання зброї масового знищен
надсилались У
молоді,
формування в ня, що
НАЮ в
юнаків і дівчат марксист штаб-кзартиру
сько-ленінського
езіто- Брюсселі.
Комітети
комсомолу
перетворення
гляду,
стали більше уваги признань у переконання,
організації зміс
У цій важливій справі діляги
належить товного дозвілля /холоді.
керівна роль
обласний кон
системі комсомольського Відбувся
політназчання,
котра курс вокально-інструмен
охоплює всю працюючу тальних ансамблів, при
молодь. За рік, що минув свячений Дню народжен
кількість ня комсомолу, огляд-конпісля
з’їзду,
про
комсомольських
ПОЛІТ- курс дискотечних
шкіл і семінаріз зросла, грам.
в них навчається 36,5 тиНапередодні
дня на
Особлива родження комсомолу бу-.
сячі чоловік,
увага приділяється шко- ло визначено
лауреаіів
лам су
і спільно-політичних обласної комсомольсько;
знань.
премії імені Ю. ЯновсьАктизізували робоїу по кого. Ними стали поетеса
економічній освіті працю Т. Журба з Долинського
ючої молоді Почали свою району, студентський те
діяльність ще 150 шкіл та атр «Резонанс» педінсти
семінарів по
вивченню туту імені О, С. Пушкіна,
економіки. Досконало ви
художня
агітбригада
вчити курс «Продовольча
«Вогник»
Кіровоградсь
програма СРСР» — ось у кого
Палацу
культури
чому
вбачають слуха<-’і
імені Жовтня.
А хорео
своє головне завдання,
Вдосконалюємо форми графічний ансамбль «Про
Кіровоградського
навчання. Все лісок»
і методи
піонерів імені
практикуються будинку
ширше
В. І. Леніна став лауреа
диспути, захисти виконан
ня слухачами соціалістич том республіканської ком
них
зобов’язань, рейди сомольської премії імені
по виявленню
резерзіз М. Острозського.
Сьогодні,
напередодні,
виробництва і підвищен
ХІХ
з’їзду
ню якості продукції, зу річниці
стрічі з ветеранами,
ек ВЛКСМ, хочеться ще раз
скурсії. Пропагандисти і підкреслити, що бойовий
слухачі системи комсо творчий дух
Великого
мольського політнавчання Жовтня несе в серцях на
області взяли
активну ша молодь,
Ленінський
участь у II Всесоюзному комсомол під керівницт
конкурсі рефератів. По вом Комуністичної партії
чесними грамотами обко твердо крокус дорогами
му комсомолу нагород одинадцятої п’ятирічки.
жені переможці В. .Лагорська
та 8. Колесник з
О. КОРЕПАНОВ,
Голованізська, Л. Мельни
завідуючий відділом
кова і Н. Зозуля з Гайпропагадя і культур
воронського
району,
но-масової
роботи
Г. Бабіна з Долинського
обкому комсомолу.
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«Молодий комунар»

З стор
оператив
КОМАНДИР
ного
Павло Роєнко

БАГРЯНІ ГАЛСТУКИ
ТО ВОГНИКИ СЕРДЕЦЬ
і
•х

Згадаймо травень 1982-го. Дні проведення ХІА
з’їзду ВЛКСМ співпали із 60-річчям ліонерії. гІоді
кожен із 78 тисяч піонерів Кіровоградщини, звіту
ючи при все зроблене ним в честь свого свята, давав
урочисту обіцянку завжди бути поруч своїх стар
ших товаришів — комсомольців,
вносити і свій
посильний вклад у ті грандіозні справи, котрі звер
шує весь радянський народ.
Уважно слідкувала червоногастучна юнь за ро
ботою комсомольського форуму. Особливо запам’я
талися їй такі слова,
сказані з трибуни з’їзду:
«Юні ленінці повинні неухильно виконувати закони
юних піонерів, дорожити піонерською честю, кон
кретними ділами підтверджувати вірність урочистій
обіцянці. Слід постійно збагачувати зміст діяльнос-

Післязавтра
відзнача т и м е м о

день
народження
Всесоюзної піонер
ської
організації
імені В. І. Леніна —
СВЯТО 20-мільйонної
армії юних ленінців.

Сдуард Латута та піонер- |
ські активісти.
Кращими визнані заго
ни четвертого «Б» (голова
ради загону Олена Кри
вошея), четвертого «В» (го
лова ради загону Юра
Халанський), сьомого «А»
класу (голова ради загону
Марина Медведева).
— Нині перед нами сто
їть відповідальне завдан
ня, — ділиться планами на
майбутнє голова ради за
гону четвертого «Б» класу
ють виконання домашніх
Олена Кривошея. — Гозавдань, допомагають ро
зібратися в тому, що не | туємося до концерту в
[госпіталі,
присвяченому
зрозуміло.
Активну участь беруть
героям, які не повернули
піонери і в тимурівському
ся з боїв Великої Вітчиз
русі, допомагають ветера
няної війни. Ми дуже хви
нам війни та одиноким
люємося, бо ж співатиме
пенсіонерам по господар
мо пісні та
читатимемо
ству. Часто вони бувають
вірші для тих, хто завою
на квартирі учасниці боїв
вав для нас щасливе ди
на Малій землі О. С. Гритинство.
цаєнко, а перед 9 Травня
У піонеріз цих загонів
усіх ветеранів,, які живуть
тепер особливо хвилюю
на проспекті Комуністич
чий настрій — на урочис
ному, поздоровили з Днем
тій
лінійці, присвяченій
Перемоги.
Дню народження піонер-,
Ще одна цікава спраза
ської
організації імені
піонерів дружини — опе■1 В. 1. Леніна, в урочистій
рація «Подарунок другу». і обстановці товариші по
Своїм афганським ровес і навчанню вітатимуть їх із
никам вони послали шкіль : перемогою. А незабаром
не приладдя та іграшки, ' їх рідна школа відзначати
зроблені своїми руками.
ме свій 20-річний ювілей.
Марш юних ленінців на- , Піонери теж готуються до
буз широкого розмаху.
цього свята, розробляють
Діти по-справжньому за
умови змагання, присвяче
цікавилися, часто звер
ного цій події. Його пе
таються до піонервожатої
реможці стануть делегата
школи Т. П. Васіної з но
ми урочистих
шкільних
вими пропозиціями. Вона ■ зборів.
завжди рада допомогти
і. головко,
їм. Серед її помічників —
громадський корес
голова
ради
дружини
пондент «Молодого
учень сьомого «А» класу
комунара».

ТІ
дружин 1 загонів,
поліпшувати ор^ов^ати "ї
„ерами
..»помп старшого
стппіплгл оіку,
•' .
особливості і устремління».
Р
у
Р°К-’ ’п ЖОВТНЯ -- в день 62-ї РІЧНТп»
М0ВИ В' І- Леніна на пі з’їзді комС0Мьпііп пАп,?м°аВ 11081111 Всесоюзний марш юних
ЛМ* гпгх-Лп|Ш ІП Є*Іап якого проходить під девізом
<ч‘
пілкА-ао0 гЄІШіськоіо сильні». Маршрути марШУ
Ж~БатьківЩіІні>>, «Піонери—зміна комС0М-и'?гН ’пп!}аґНЄ₽И • ~ патріоти-іитернаціоналісти»
Т3 *
;л’?Снла Аітвора. І все, чого досяглії нині
хлопі кі дівчатка області, — то своєрідний пода
рунок річниці XIX з їзду ВЛКСМ.
Отже, сьогодні піонерія звітує перед старшим
другом — комсомолом.

множить
СИЛИ
Недавно у піонерських
організаціях пройшли зві
ти і вибори. Було про що
звітувати у ці дні.дружині
імені Ф. Б. Дзержинського
із середньої школи № 34
м. Кіровограда. Рік 60-річчя утворення СРСР став
для піонерів дружини ро
ком старту Всесоюзного
маршу юних ленінців під
девізом «Ми дружбою ле
нінською сильні». На Все
союзній радіолінійці, де
взяв старт цей Марш, бу
ла присутня одна з пер
ших піонерок міста Кіро
вограда, ветеран партії
3. М. Завіна. її розпозідь
про перших піонерів, про
ті далекі роки додала
присутнім
бажання ще
активніше включитися у
піонерську роботу. Між
загонами почалося змагання за звання правофлангозого.
У всіх класах значно
поліпшилися дисципліна та
успішність учнів, добре на
лагоджена робота «швид
кої» допомоги слабким
учням. Для цього в класах
обрані
спеціальні кон
сультанти, які перевіря-

ДО ОТЧОЇ слдзи
Ми вже повідомляли, що на фасаді Кіровоградсь
кої восьмирічної школи № 7 недавно встановлено
меморіальну дошку. Вона засвідчує, що тут навча
лися" Герої Радянського Союзу І. І. Фісанович,
В. Є. Колісидченко, Г. О. Куроп’ятішков.
Педаго
гічний колектив, комсомольська організація багато
роблять для того, щоб вихованці восьмирічки росли
справжніми патріотами.
СІ УЧНІ 5 «А» клас/—

У червоні слідопити. З
оформленому ними ни

т

нішнього року
альбомі
«Ветеран живе поруч» 58
фотографій
учасників
Великої Вітчизняної війни.
В текстозках
зазначено,
хто де зоюзав, які має на
городи.
Ще кілька місяців тому
піонери мало знали про
колишніх фронтовиків, а
тепер спілкування з ними
Це
сгало необхіднісію.
розуміння подвигу старйого покоління
в роки
Великої Вітчизняної прийшло не відразу, Сзященне, світле почуття ра
дянського
патріотизму
народжувалось,
форму
валось поступово, роками
— під час
урочистою
прийому в піонери,
ЩО
відбувся біля
обеліска
Слави, зустрічей з вете
ранами праці і війни, вої
нами
Кіровоградською
гарнізону, на уроках муж
ності.
А СТОЛІ
директора
школи А. І. Полино
вої
численні
збірники
«Ніхто не забутий, ніщо

на забуто». Ангочіна Іва
нівна розповідає, як ство
рили кожен із них. Спо
чатку в них
друкували
розповіді г.ро вихованців
школи, що відзначилися в
боях з німецько-фашистськими загарбниками, потім — про кращі шкільні
загони червоних слідопчтів, проведенн 1 військозаходів,
во-патріотичних
сценарії вечорів, лінійок,
уроків мужності.
1

човен
«Підводний
пар
І. І. Фісановича
шим
на
Північному
флоті здійснив
сміли
вий прорив у ворожу
гавань.
На
рахунку
М-172 18 бойових похо
дів. Чозен потопив ві
сім
великих
транс
портників».

Це виписка з матеріал/
«Його ім'я носить наш за
гін», підготовленого вось
микласниками. Четвертий
рік підряд цей клас, (ке
рівник його — О. Е. Сафатина), успішно виконує
соціалістичні зобов’язан
ня, виборює право носити
ім’я Героя. Загін виготовиє альбом про І. I. Фісановина,
випускає класн/

Неможливо перерахувати всього, до чого при
четні хлопчики та дізчатка в червоних галстуках.
Активну участь взяли вони і з езяті музики «Сур
ми п’ятирічки», котре пройшло позавчора з об
ласному центрі.
На знімку: відмінниця навчання, четвертоклас
ниця Кіровоградської СШ № 18 юна барабанщиця
Таня Скліфус.
Фото 3. ГРИБА.

ТРАДИЦІЯМ
стінну газету «Перископ», 3. Є. Колісниченка, ім я
має форму морякіз-під- якого носить піонерська
водників.
дружина.
Ось уже двадцять ро
ків у школі діє клуб чер
«У
нерівному
бою
під Воронежем фашис
воних слідопитів.
Почи
ти підбили літак мо
наючи з третьою класу,
лодшого
лейтенанта
хлопчики й дізчатка отри
Колісниченка. Побачив
ши,
що
ворожий
літак
мують різні
завдання, з
розвертається,
четвертого
беруть
бомбити
ззвод, Колісучасть у пошуку,
ниченко
спрямував
Його
свою палаючу машину
ведуть 12 заюнів.
на
літак
противника
і
Вчителі школи
таранив його».
пам'ятають
слова
Встановивши деталі ос
млинського про
таннього бою Героя, ці
краса громадських і мо слова червоні СЛІДОПИТИ
ральних
цінностей стає записали до
матеріалу
багатством душі
дитини «ї ерої не вмирають».
тільки тоді, коли розкри
____ >
назвою З
Під такою
ваються ці цінності
НЭ
у вересні
школі щороку
і .
яскравих прикладах.
збір ради
проводитеся
— Через клуб червоних дружини. Треті та чегверслідопитів
пройшло на ті класи
змагаються 33
одне
покоління 1'наших право носити ім я В. бВИХОВаНЦІв, --- ПІДКр>еспює Колісниченка. У гості до
А. І. Полякова, —■ і всі переможців
приходять
вони залишили свій СЛІД, сестра і брат Героя Марія
поповнюючи
___
шкільний
Єфремівяа та Петро Єфмузои нозими окспонзгз- ремович,
розповідають
ми. Найбільшою гордістю про його життя.
клубу
є встановлення і
Г. О. Куроп ятииков був
уточнення обставин без першим
наставником
прикладного подвигу ви комсомольських
активіс
хованця нашої школи Ге тів, часто після війни при
роя Радянського
Союзу ходив до школи. Він бз-

гато розпозідав про своїх
бойових
побратимів, а
про свій подвиг — скром
геройський ВІИно. Про
”
нок чолишнього вихозанця школи червоні слідо
такий запити зробили
лис:

I
І
І
І
І
І
Я
З

Г ригорій
«Раптом
Куроп’ятнинов
зідчуз
.. _
сильний біль. Оснолон
снаряда відірвав руну.
Стиснувши
зуои. с...
він
продовжував
стріляти
з кулемета празою ру
ною.
1а ось палубу
дим. Нд
вкрив їдкий
димові
нормі
горіли
шашки.
Поряд
"
з ними лежали
глибннні
бомби. Ще трохи, — і
вони зибухнуть. 1 рпгорій кинувся назустРукою,
річ полум’ю.
"
що вціліла, намагався
розв’язати нонопляний
що
шнур. Зрозумівши,
2г
перегриз
не встигне,
його зубами, почав ногами
зіштовхувати у
воду палаючі шашки».

Справжнім
центром
військово - патріотичного
виховання стаз зал бо
йової слави. Затамувавши
подих, оглядають школя
рі експонати. Ось подаро
вана Г.
г' О.
п Куроп’ятниковим безкозирка, привезена ним з Новоросійська гільза із землею. Написана I. І. Фісановччпм
«Історія сМалгОткнига
ки»... Грамо'а Героя PaВ. Є.
дянського Союзу
Пробита
Колісниченка.
1
осколками каска...
Пожовклі
фотографії
Це спразді
на стендах,
безцінні реліквії.
Ю ЛШАШНИКОВ.

відправив групу за марш
рутом, а сам залишився
у штабі, невеликій кімнаті.
Кімнату спеціально виді
лили для оперативників у
будинку
культури. Він
сьогодні тут черговий.

Нов'

передати
ЗТВГШВ
Скоро мине сім років
відтоді, як на засіданні
комітету комсомолу заво
ді' зайшла серйозна роз
мова про порушення пра
вопорядку у Побузькому,
особливо підлітками. Тоді
й запропонував Василь
Самара, член
завкому,
створити свій, селищний,
комсомольський оператив
ний загін добровільної на
родної дружини. Самара
був їхнім першим команди
ром, а через два місяці,
від'їжджаючи на навчання
до іншого міста, передав
обов’язки Роєнку.
;..Задзвонив телефон.
— Біля вісімнадцятого
все гаразд, — у трубці
спокійний голос Віталія
Рудого.
— Продовжуйте чергу
вання, — так же спокійно
відповів командир.
Ще не раз оперативники
навідуватимуться до під
валу будинку № 18 по ву
лиці Первомайській. іут
раніше майже щовечора
збирались учні 5—9 кла
сів, горланили, іноді роз
пивали вино, одне слово—
«проводили дозвілля». Чи
мало клопоту мали з ними
комсомольські оператив
ники, і ось після кількамі
сячних розмов із хлопцями
та дівчатами, їхніми бать
ками порушень не спосте
рігається.
Павло
пригадує найпам'ятніші чергування за
ці шість з половиною ро
ків... Буденні і тривожні,
цікаві і нецікаві, але ніі коли не байдужі. Ось що
рису — небаидужість — і
хотілось би передати но
вом} поколінню оператквI ників. Загін, усі чотири
групи, нині поступово омоі лоджуеться. Цс дуже важ
ливий процес. Тим більше,
що останній з'їзд комсо
молу на роботу комсо
мольських
оперативних
І звернув особливу увагу.
Через місяць у загоні звіI ти і вибори. Павло уже
визначив, кому передасть
свою командирську пов'яз
ку.
І
Уже більше години ми
нуло^ від останнього дзвінка. Чи не трапилось чогось?
...Група з п’ята: оператившіків
підходнла до
парку Перемоги, коли рап
том у темряві почувся
брязкіт скла.
— 5 парку. — сказали □
один голос.
Без команди, за вироб
леною звичкою оточили
невеликий парк. Бешкет
ників було двоє. Бонн роз
били два ліхтарі, коли пе
ред ними постали п'ятеро
у синій, знайомій усьому
селищу, формі з зеленими
погонами: Віталій Рудий
Віїггор
Шкодовий. ' Зоя
Мулрр, Михайло Бабій Ва
лерій Гельов. Підліті;
не
чинили опору ■ один із
них. місцевий, знав. іцо
коли потрапив на очі ком
сомольському
сп
оператиппику, то за скоєне треба
буде відповідати...
Спокійно проглядали з
неба дрібні гостренькі зо
рі і спалахували заграви
за дубовою посадкою —•
видно, в бункери зливали
рідкий шлак на заводі, ко
ли комсомольські опера
тивники розійшлись від
будинку культури. Завтра
неділя, треба відпочити до
другої робочої зміни на
Побузькому нікелевому за
воді.
8. ТЕЛІЖАН

селище Побузьке,
Голованівський район.
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«Молодий комунар»

4 гтор
Ще за кілька днів до
концерту було продано всі
квитки. Безперечно, це ста
ло ще одним свідченням
широкої популярності се
ред
жителів обласного
центру учасників концер
ту — лауреата республі
канської комсомольської
премії імені Миколи Островського хореографічно
го ансамблю «Пролісок»
та лауреата республікан
ських
оглядів-копкурсів
дитячої художньої твор
чості хорової капели «Со
ловейко». Всі гроші, одер
жані від продажу квитків
на концерт, перераховано
до
радянського Фонду
миру.
Таке рішення учасників
концерту не випадкове.
Вони давно вже беруть
активну участь у русі при
хильників миру.

щасливого

дитинства

публіканської премії іме
ні Островського, ми взяли
участь у кількох великих
концертах, З особливим
танцювали
натхненням
хлопчики та дівчатка на
Ленінському концерті в
Кіровограді 22 квітня. Тоді
в хореографічній
сюїті
«Квіти України» на сцені
обласної філармонії взяв
участь весь концертний
склад ансамблю. Влітку готуватиме/ио
нову
про
граму.
Концерт хорової капели
«Соловейко» та хореогра
фічного ансамблю «Про
лісок», який відбувся по
завчора в залі обласної
філармонії, пройшов з ве
ликим успіхом.

«—Дружать діти на пла
неті» — саме так нази
вається один із номерів
концертної програми хо
рової капели «Соловейко».
Пісні, хореографічні ком
позиції, танці, присвячені
темі миру, дружби, щас
ливого дитинства, займа
ють чільне місце в репер
туарах обох колективів.
Про те, чим живуть юні
танцюристи з «Проліска»,
говорить його художній
С. ПЕТРЕНКО.
керівник — заслужений
працівник культури УРСР
На знімку: учасниА. Є. Коротков:
ни ансамблю «Пролісои».
— З часу, що минув з
Фото В. ГРИБА.
дня вручення нам рес-

дитинство». 17.35 — «Орбіти
дружби». 18.00 — «День за
днем -. (Кіровоград). 18.15 —
Телефільм. (Кіровоград). 18.30
— Концерт «Пісні сонячно
го літа». 19.00 — «Актуальна
камера».
19.30 — «Екран
молодик».
20.30 — Телеві
зійна школа плавання. Урок
перший. 20.45 — «На добра
ні'.’. діти!». 21.00 — «Час».
21.35 — Художнії) фільм
«Собака Баскервілів». 2 се
рія. 22.50 — Новини. 23 05—
VIII літня Спартакіада Укра
їнської РСР. Важка атлети
ка. Фінал.

А ЦТ (II

А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час».
8.45 —
Мультфільми
«Федориие
горе». «Здрастуйте, тітонь
ко лисиця-. 9 10—Телефільм
«Вічний поклик».
Частина
2-а. 4 серія — «Протистоян
ня». 10.20 — Концерт хоро
вої музики. 11.20 — Новини.
14.30 — Новини.
14.50 —
Док. фільми телестудій кра
їни
«Довір’я», «В дббру
добру
путь
винограде»,
♦ Один
весняний день...». 15.35 —
Знання — сила. 16.20 —
Грає заслужений
артист
РРФСР А. Іхарсз (фортепіано). 10.40
Розповідають наші
кореспонденти.
37.10 — Адреси
молодих.
18.10 - ...
До Міжнародного
......... -г-,.........
дня музеїв. 18.45 — Сьогод
ні у світі. 19.00 — «Онов
лення
«Пролетарки». Із
циклу «Що може колектив».
Передача 1. 19.30 — Співає
народна
артистка
СРСР
Ц. Татішвілі. 19 55
Телефільм «Вічний
ПОКЛИК».
Частина
2-а.
5 серія —
«Біль і гнів». 21.00
«Час». 21.35 — Міжнародна
вустріч' з футболу. Збірна
Австрії — збірна СРСР. У
перерві — 22.15 — Сьогодні
у світі.
± УТ
10.00 — «Актуальна
.......... _........
камемера». 10.35 — Концертний
зал «Дружба».
11.20 —
І. Друце. «Птахи нашої мо
лодості». Вистава. 13.30 —
Художній телефільм «На все
життя, що залишилось». З та
4 серії. 15.40 — Ліричний
концерт.
16.00 — Новини.
16.10 — «Срібний
дзвіно
чок». 16.30 — «І0Т-83». 17.00
— П. Щецинський. Музичні
картин їси до драми Т. Г.
Шевченка «Назар Стодоля».
17.30 — Фотоетюд «Щасливе

програма)

da прикладом

кращих
Коли в комсомольських
організаціях області про
водився тиждень молодо
го лектора під девізом:
«Естафета миру в руках
молодого покоління пла
нети», шофер Маловисківської птахофабрики Юрій
Гупьдас вивів із гаража
машину з плакатом «Працюю у Фонд миру», За
перший квартал цього року план перевезень народногосподарських вантажів він виконав на 159
процентів. Водія нагород
жено вимпелом райкому
комсомолу «Переможець
соцзмагання».
Другого дня почин Юрія
; підтримав Сергій Сніс{і1 рєнко.
.

жують. Концерт литовської
народної музики 16.20 —
Дітям про звірят. 16.50 —
Виступає тріо бандуристок
Держтелерадіо УРСР. 17.20
— Відгукніться,
сурмачі!
18.05 —
Наука і
ж.іття.
18.35 — Мультфільм «Зай
ченя заблукало».
18.45 —
Сьогодні
у світі. 19.00 —
Відбірковіні матч Олімпій
ського турніру з футболу.
.Зб'Пііа
Болгарії — збірна
СРСР. У перерві — Якщо
хочеш бути здоровим. 21.00
— «Час». 21 35 — Теле
фільм 22.35 — Сьогодні V
світі.

А ут

8 00 — Гімнастика. 8.15 —
10.00 т- «Актуальна каме
Док.
телефільм
«Нізамі
10.35 — Фільм-конперт.
Гяндкеш»
8.35. 9.45- — ра».
10.50
— Фільм «Собака Бас
Природознавство. 2 кл. 8.55 кервілів»
1 і 2 серії. 13.20—
—
Науково-популярний Науково-популярна

фільм «Про
живий годин ма .«імпульс». 16.00 —програ

ник-». 9.15. 13 15 — Фран іш. 16.10 — «Срібний Повн
ДЗВІ
цузька мова. 2 пік навчан НОЧОК». 16.40 — Сьогодні —
ня. 10.05
— Учням ПТУ.
день музеїв.
Естетичне виховання Рев >- Міяліар.одннй
17.15 — Романси П. Чаііков10.35. ського.
люційпий
плака г.
17.30
—
«Продоволь
І 1 55 5 кл. ча програма — справа
Ботаніка.
кож
школа. ного».
10.55 — Шахова
18.00
—
га
1 1.25 — Билини.
12.15 — пнем». (Кіровоград).«День
18.15
—
Музика.
12.45 — Оголошення.
6 кл.
(Кіровоград).
І.-В. Гете. «Фауст»
9 кл. 18.20 — Телефільм. (Кірово
Науково-популяр- град).
13.45 —
18.30 — ФІльм-кон1ІИЙ філ ь м
« А вз чи і іськя й
19 00 -- «Актуальна
вулкан», 13.55 — Чи знаєш церт.
камера».
19.30 — Я. Купала.
- Поейя
ти закон? 14 40
гніздо». Виста
М. Асеева 15.20 — Новини. «Зруйновано
ва.
20.30
—
шко
18.00 — Новини.
18.15 — ла плавання.Телевізійна
Урок другий.
Спорт за тиждень. 18.45 — 20.40 — «На добраніч,
діти!».
стислі...»
«Вперед, па гоїш
— «Час». 21.35 — Про
Док.
телефільм ІзІ циклу 21.00
вистави «Зруйно
«Урочисто обіцяю» 19.45— довження
ване
гніздо». 22.30 — VIII
20.00 — літня Спартакіада
Велогонка Миру.
України
«Мауглі».
Вечірня казна
гімнастика. Фі20.15 — Бесіда голови Ра- Спортивна
пал
05
—
Новини.
лянського комітету захисту миру 10. Жукова. •20.45 А ЦТ (П програма)
— Грає А. Корсаков. 21.00—
8.00 — «Час». 8.15 — На
«Час». 21.35 — Фільм
'
«Во- уково-популярний
фільм
па захпщас Батьківщину». «Не
відаючи страху». 8.35.
9.35 — Астрономія 10 кл.
9 05 12.40 -- Німецька мо
ва. 10.05 — Учням ПТУ. ф|.
зика. 10.35.
11.40 — За
гальна біологія. 9 кл 11.05
— Для пас. батьки. 12.Ш —
А ЦТ (1 програма)
Музика. 4 кл. 13.10 — Пауфільм
8.00
■— «Час»
8.45 — ково-нопуляппнй
Клуб мапдрінішкін. 9.45 — «Бадхиз». 13.30 — Твоя ле
Телефільм «Вічний поклик». нінська бібліотека. «Партій
1 партійна
Частина
2-а. .5 серія
— на організація
«Біль
1 гнів».
10.50 — література». 14.15 — Чого і
Л. Шостакович.
Концерт. як навчають в ПТУ Про під
№ 1 для фортепіано з ор готовку кадрів робочих-мокестром. 1 1.10 —
Новини. тллістіг- 14.45 -- А. Чехов.
1.130 — Новини.
14.50 — «Дядя Няня» 15.30 — По
По Сибіру і Далекому Сходу. вніш. 18.00 — Новини 13.20
кіноглядача.
Док Фільми. 15.55 — Пісні — Супутник
—
«Натхнення».
до Вітчизни любов пробуд- 19.05

ФУТБОЛІ
Після перерви, викликаної виступом збірноі
області
Кіровоградської
Спартакіаді
на
VIII
С
УРСР, глядачі сподівали
ся, що «Зірка»,
нарешті
заграє вдаліше. Та знову
(в котрий раз!) надії убо
лівальників ие справдили
ся. Уже на сьомій .хвилині
матчу нападаючий киян
Б. Марипцов відкрив ра
хунок. А потім до перерви
тривала рівна боротьба.
Непогано зарекомендував
себе В. Самохвалок, який
вперше в цьому
сезоні
одягнув спортивну форму
«Зірки». Саме він у пер
шому таймі міг зрівняти
рахунок,
вдалося.
15-хвилннка
Друга
пройшла з відчутною пе
гостей.
репагою
б «Зірці»
11с .минути

І. ХМАРА,
заворг райкому ком
сомолу.

Маг.овисківський район.

Фі.льм-копцерт.
19.30 —
А. Возпесенський.
Вірші
різних років. 20.00 — Вечір
ня казка. «Бабусина пара
солька». 20.15 — Чехосло
вацький фольклорний фес
тиваль «Виходно». 21.00 —
«Час». 21.35 — Фільм «Гро
мадянин Льотка».

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.<15 — Від
гукніться. сурмачі! 9.30 —
Концерт оркестру народних
іпструмепт’в Держтелерадіо
Узбецької РСР 9.50 - Док.
фільм
«Якби
молодість
знала...» 10.10 — Горизонт.
11.10 — Новини
14.30 —
Повніш. 14 50 — До дна на
родження
піонерської ор
ганізації імені В. 1. Леніна.
Док. фільми «Вчитися, щоб
І МІТІІ...».
«І пливе тепло
хід». >Я — піонер». 15.40 —
Коннеот. 16.25 — На землі,
г. небесах І на морі 16.55—
Народні
мелодії. 17.10 —
Шахова
школа. Клас по
чатківців. 17.40 — Концерт
камерного хору
18.00 —
Ленінський
університет
мільйонів.
«Два світи —
дві політики».
18.30 — У
кожному малюнку —сонце.
18.45 — Сьогодні
V світі,
і9.00 — Естафета. Тз циклу.
«Що може колеіггиз». Пе
редача 2. 19.35 — Телефільм
«Вічний поклик».
Частина
2-а 0 сепія
— «Совість».
21.00 — «Час». 21.35 — «Жи
ві рядки». Фі.чьм-коицсрт
про творчість С. Щипачова.
52.15 — Сьогодні
у світі.
22.30 — Концерт артистів
балету.

А УТ
16.00 — Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.35—
Республіканська фізішо-матёматична школа. 17.05 —
Музична мозаїка. 17.20 —
«Вперед, орлята!». 17.45 —
«Екран пошани Українсько
го телебачення». 18.00 —
«День за днем». (Кіровоград). 18.15 — «Вперед, піо
нерів!». (Кіровоград). 18.30—
Коннерт хору Українського
телебачення I радіо. 19.00 —
«Актуальна камора». 19.30—
Твій день народження, піонепія! Репортаж про парад
піонерів
па
Хрещатику.
С-пяті-лний концерт. 20135 —

Телевізійна- школа плаван
ня. Урок третій. 20.45 — «На
добраніч, діти!». 21.00 —
«Час». 21.35 — «Незабутні».
А. Бучма. 22.25 — Концерт
органної музики. 22.50 —
Новини.

А ЦТ (II

програма)

орган Кировоградского

316050. МСП,

областного комитета
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Обсяг 0.5 друк ари

розгромної поразки, якби не вдалі дії воротаря
команди Б. Філатова. В
армійців Києва було вісім
стопроцентних можливос
тей для взяття воріт Кі
ровоград ці в. Але наш
воротар в усіх випадках
грав бездоганно. 1 недар
ма на його адресу часто
лунали оплески з трибун.
Б. Филатов отримав приз
кращою гравця матчу.
В
чотирьох останніх
турах, проведених Кірово
град цями вдома, здобу
ток невтішний
— лише
одне очко
Вже давно пройшли всі
іспитові строки і для тре
нерів і для
футболістів
команди. Проте гри, якої
чекають палкі прихиль
ники «Зірки», так і немає.
А. ШПАК.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме
ра». 10 35 — Виробнича гім
настика. 10.45 — Маленький
концерт. 10.55 — Докумен
тальні
фільми.
11.15 —
«Країна комсомолія». 11.40—
«Незабутні». А. Бучма. 16.00 —
Новини.
16.10 — «СрібнніЕ.
дзвіночок». 16.30 —- «На до-,
помогу школі». Словотворепил в російській мові 17.05 —
«Сонячне коло». 17.30 — Фо
тоетюд «Знову цвітуть каш
тани». 18.00 — «Народом за
суджені». (Кіровоград). 18.15
— «День за днем». (Кірово
град). 18.30 — «Кіровоград-’
шипа спортивна». (Кірово
град).
19.00 — «Актуальна
камера». 19.30 — Відкриття
Всесоюзного фестивалю мис
тецтв «Київська весна». Кон
церт дружби. В перерві —«На добраніч .діти!» Телеві
зійна школа плавання. Урок
четвертий По закінченні —
VIII літня Спартакіада Ук
раїни. Важка атлетика. Фі
нал. 22.45 — Новини.

Я.оо — Гімнастика. 8.15—
Науково-популярний фільм
♦Єрмакові лебеді». 8.35. 9.35
— Загальна біологія. 10 кл.
9.05. 12.30 — Іспанська •’іо
на. 10.05 — Історія. Подо
рож Христофора Колумба.
10.30, 11.35 — У. Шекспір.
«Гамчет» 9 кл. 11.05 — Наіп
сад. 12.10 — Природознав
ство. 2 кл. 13.00 — О. Гер
цен. Сторінки життя і твор
чості. 13.45
— Фільм із
субтитрами «Хочу бути мі
ністром» 15 15 — Но-иріи.
1800 — Новини.
18.20 —
V Міжнародний фестиваль
телепрограм про народну
творчість «Веселка». •'Мис
тецтво гончарів»
(Ірак).
’8.45 — С'льська
година.
20.00 — Вечірня казка. «Ма
углі». 20.15 —
Велогонка А ЦТ (II програма)
Миру.
20.30 — Художній
8.00 — Гімнастика 8.15 —
метал
в Росії. 21.00 — Науково-популярний фільм
«Час». 21.35 — Телефільм «Драматична біологія». 8.35,
«Забуті речі»
9.35 —
Географія.
8 ил.
9.05. 12.30 —
Англійська
мова. 10.05 — Учням ПТУ.
Астрономія. 10.35. 11.40 —Історія. 7 кл. 11.05 — ДіКБайрон. Сторінки життя і
творчості. 12.10
— Приро
А 11Т (І програма)
дознавство. З кл. 13.00 —’
8.00 — «Час». 8.45 — Зу Науково-популярний
стріч школярів з маршалам «Як бачать тварини?» 13.35
артилерії К. П. Казановим. — В майстерні В. Фавоось9.30 — Телефіль?,? «Вічний ного. 14.35 — Образ В. І.
поклик». Частина 2-а. 6 се Леніна п радянській
”1 драмзд
рія — «Совість».
10.55 — тургії. По сторінках
Пісні
про
Батьківщину. такі по Ленінградського Ве11.15 — Новини.
14.30 — линого лраматмчного теятПовний. 14.50 — П’ятиріч РУ їм. М. Горького «Пере15.25 —
ка — справа кожного. Док. читуючи заново...»
— Новини.
фільми «Енергія дружби». Новини. 18 00
: мандріві,пк*’’’
«Оленячими
стежками». 18 20 -— Клуб
МІЛ.-ИЯРОППІ
—
Міжнародні 8М.Ізма
15.35 — Концерт ансамблю 19.20 __
гання з веслування на бай
віолончелістів. 16.05 — Ро дарках
і
каное
нам
’яті
сійська мова. 16.35 — Моск
ва 1 москвичі.
17.05 — В 10. Рябчинської. 19.45 — В«*
і остях у казки. «Фініст — логонка Миру 20.00 — Ве
Ясний Сокіл». 18.45 — Сьо- чірня казка. «Про крота».
Науиово-поиулирюдні у світі. 19.00 — Тур 20.15 —
боти
житейські. З никлу иий фільм «Шцунда: факти,
гіпотези».
20
25 — «Разом
«Що може колектив». Пере
сім’я».
21.00 —
дача 3. 19.35 — Телефільм дружна
«Час».
21.3.5
—
Фільм «Світ
«Вічний поклик». Частина
2-а. 7 серія —^«Безсмертя». У трьох вимірах».
21.00 — «Час». 21.35 — Ро
сійський музей. Радянське
декоративно - прикладіте
Рєдантор
мистецтво 22.05 — Сьогод
ні у світі. 22.20 — «РафаЮ. СЕРДЮЧЕНКО.
елла Карра мандрує».

НАША АДРЕСА:

«Молодой коммунар» —

На украинском языке.

зміни
на птахофабриці
відбулися комсомольські
збори, головним питанням
яких було: «Твій вклад у
загальну справу
збере
ження миру». Усі 45 чле
нів ВЛКСМ вирішили в су
боту відпрацювати у Фонд
миру. Та не тільки молодь
вийшла вихідного дня на
свої робочі місця: усі
працівники птахофабрики
засвідчили свою солідар
ність з мільйонами людей
земної кулі, що прагнуть
миру. Це свідчить про ви
соку свідомість кожного
члена колективу і ще раз
підтверджує думку про
те, що недарма /Ааловисківська птахофабрика як
переможець соціалістич
ного змагання заноситься
щороку на обласну Дош
ку пошани.

Зам. № 244.

Тираж 55 500.

Газета виходить у вівторок,
четвер | суботу
Друкарня імені Г. М Димитров»
видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обному
Компартії України
м. Кіровоград, еул Глінки, 1.

