Пленум обкому Компартії України
5 квітня відбувся пленум обкому Компар
тії України.
Відкриваючи пленум, • перший секретар
обкому партії М. Г. Самілик сказав:
— 10 березня цього року наша партія,
радянський народ зазнали тяжкої втрати
— помер Костянтин Устинович Черненко,
Генеральний секретар Центрального Комі
тету Комуністичної партії Радянського Сою
зу, Голова Президії Верховної Ради СРСР.
Ім’я Костянтина Устиновича Черненка,
видатного партійного і державного діяча,
патріота й інтернаціоналіста, який присвя
тив усе своє життя справі ленінської партії,
боротьбі за здійснення ідеалів комунізму
І миру на землі, назавжди залишиться в па
м’яті комуністів, усіх радянських людей.

Учасники пленуму вшанували пам'ять Ко
стянтина Устиновича Черненка хвилиною
мовчання.
Пленум розглянув питання «Про хід ви
конання рішень XXVI з'їзду партії з пи
тань кадрової політики і завдання партійних

організацій області по дальшому вдоско
наленню роботи з кадрами». З доповіддю в
цьому питанні виступив М. Г. Самілик.
В обговоренні доповіді виступили В. О.
Сокуренко — перший секретар Кірово
градського міськкому партії, В. Г. Блідар —
перший секретар Ульяновського райкому
партії, Л. І. Дмитренко — майстер ПМК-133
тресту «Кіровоградсільбуд», А. І. Кондра
тенко — перший секретар Онуфріївського
райкому партії, В. І. Письменний — секре
тар парткому Світловодського комбінату
твердих сплавів і тугоплавких металів, М. К.
Пашолок — перший секретар Компаніївського райкому партії, О. В. Алексеев —
генеральний директор виробничого об’єд
нання «Олександріявугілля», Л. О. Дейнека
— перший секретар Долинського райкому
партії, В. П. Веселуха — машиніст-інсіруктор Помічнянського локомотивного депо,
М. Г. Гайдамака — начальник
облас
ного управління профтехосвіти, Б. П. Гра
бова — голова колгоспу «Іскра» Гайворснського району, Б. М. Марусєнко — началь

СУБОТ!»

ник обласного управління внутрішніх справ,
А. П. Горбенко — ланковий механізованої
ланки колгоспу імені Леніна Устинівського
району, Б. П. Хижняк — завідуючий облас
ним відділом народної освіти, І. О. Шев
ченко — перший секретар обкому комсо
молу.
Із заключним словом виступив М. Г. Са
мілик.
В обговореному питанні пленум прийняв
постанову. •
Пленум розглянув організаційні питання.
У зв'язку з обранням А. І. Погребняка пер
шим заступником голови правління това
риства «Знання» Української РСР його
звільнено від обов'язків секретаря і члена
бюро обкому. Секретарем і членом бюро
обкому партії обрано С. М. Шапикіну.
Пленум перевів О. Г. Ладясву і О. Г. Гарасенка з кандидатів у члени обкому партії.

МИНУЛОРІЧНИЙ
РЕЗУЛЬТАТ
ПЕРЕКРИЄМО!

В роботі пленуму взяв участь завідуючий
Еідділом машинобудування
ЦК Компартії
України В. М. Гайовий.

УРОЖАЙ-85 МТЗ-80 він виконав нор

РОЗМОВА НА АКТУАЛЬНУ ТЕМУ

У житті деякі явища
стаю і ь до того буденними,
що ми їх не помічаємо.
Приміром, щоденно кла
цаємо вимикачем, і «штуч
не сонце» освітлює наші
кімнати. їдемо в автобусі,
таксі, плнвехо на теплохо
ді. 1 навряд чи задумує
мося, що усьому цьому мп
зобов’язані «чорному золо
ту» — нафті. Без неї не
полетить літак, не поїде
комбайн, не запрацює теп
лова електростанція...
1 треба повсякчас дбати
про раціональне витрачан
ня пального і електроенер
гії.
Як і минулого
року,
спільним рішенням секре
таріату ЦК ВЛКСМ і ко
легії Державного коміте
ту СРСР по забезпеченню
нафтопродуктами в квіт
ні—травні но всій країні
пройдуть ренди-перевірки
молодих дозорців з еко
номного і раціонального
витрачання нафтопродук
тів у народному господар
стві.
Вибір строків проведен
ня цієї кампанії пов'яза
ний з «піком» весняно-по
льових робіт, а отже — із
значним збільшенням вит
рачання пально . мастиль
них матеріалів.
«Прожектористам» обла
сті надається ще одна
можливість перевірити се
бе у важливій конкретній
справі, визначити і лікві
дувати канали, через які
можливі втрати нафтопро
дуктів.
Шо показали минуло
річні рейдп-перевірки? У
758 рейдах взяло участі,
3257 чоловік, з них 2289
«прожектористів». Переві
рено нафтобази та авто
заправні станції. У резуль
таті рейдів виявлено 155
випадків порушень збері
гання і видачі нафтопро
дуктів і 16 випадків кра
діжок паліїво-мастильніїх
матеріалів. Ефективно про
вели двомісячник «прожек
тористи»
Ульяновського,
Олександрійського, Вільшапського та Комнаніїнського районів. 1 недарма,
як свідчать факти, в ході

масових перевірок віратп
нафтопродуктів в області
значно скоротилися. Це оз
начає, що багато держав
них баків з пальним були
на замку, а любителі по-,
їздити на Державному па
ливі — у тупику.
Однак далеко не всі ко
мітети комсомолу з усією
відповідальністю постави
лися минулого року до ма
сової участі
в рейдах.
Протягом
двомісячника
фактично бездіялп «про
жектористи» Нетрівсякого
району. А «приклад», як
цс не дивно, подавав ра
йонний штаб «Комсомоль
ського прожектора» на чо
лі з першим секретарем
райкому комсомолу Мико
лою ГІлатошпнпм. Нама
гались спустити важливу
кампанію на гальмах, фор
мально відзвітувати про
зроблене і молоді дозорці
Новгородківського району.
Проявляли пасивність шта
би «КП» Гайворонського
району.
На що треба звернути
особливу увагу під час ни
нішніх рейдів? В першу
чергу, оперативно скласти
плани, визначити адреси,
де можливі
найбільші
втрати пального і масти
ла. Провести інструктивні
наради і навчання комсо
мольського активу, ство
рити рейдові бригади ’з
числа
«прожектористів»,
молодих спеціалістів, пра
цівників
планово-еконо
мічних служб і органів ма
теріально - технічного за
безпечення. Встановити тіс
ний контакт з органами
пафгоінспекцій і народно
го контролю.
Чи правильно оформля
ються дорожні ЛИСТИ, чи
опломбовані
спідометри,
чи не підтікають бензоба
ки, чи є «порожні» рейси?
Ці і багато інших питань
повинні стати в центрі
уваги молодих дозорців.
Редакція «Молодого ко
мунара» чекає повідомлень
з місць про проведені рей
ди.
Отже, в похід, «прожек
тористи»! За роботу!

РИТМ поля
У .нашому районі поча
лися масові веснянопольо
ві роботи. У господарствах
закривають вологу, під
живлюють озимі, підсіва
ють багаторічні трави.
Перше повідомлення в рай
ком комсомолу про роботу
молоді надійшло з колгос
пу імені Урігцького. Тут
на
підсіві багаторічних
трав відоіїачіївСя комсомо
лець Микола Суковач. При

ми на 120 процентів.
Учора’ па поля госпо
дарства району вийшли сівальні агрегати. В числі
нормі 24 гектари він засіяв учасників посівної кампа
площу в 31 гектар.
нії і 12 комсомольсько-мо.
лоліжнпх сівальпих екіпа
О. ГОЛОСУН,
інструктор РК ЛКСМ
жів. Особливо високі зо
бов’язання молодих сівачів
України.
передбачені на сівбу ярих:
КомпаніЇЕСький район.
з майже 9000нектарного
*
±
-Л
клину 2000 — комсомоль
ські.
У колгоспі < Прогрес» па
В. ДАВИДЕНКО.
закритті вологи відзначив
Нов о миргородський
ся комсомолець
Апатоліі Серга пій. Трактором район.

ВЕСНЯНОГО

І

РІВНЯННЯ — НА ПРАПОРИ ПЕРЕМОГИ!

обелісками,
живим героям
дали клятву на вірність Вітчизні юнаки та дівчата Віль
шанського району, які взяли участь у відкритому уроці
мужності, проведеного редакцією обласної газети «Мо
лодий комунар», обласним штабом походу молоді «Шля
хами слави батьків» та Вільшанським райкомом комсомолу.
II ОТИРИ дні в комсо* мольських організа
ціях Вільшанського ра
йону були бойові знаме
на військових з'єднань,
що визволяли
Кіровоградицину від німецько-

фашистських загарбників.
Біля них фотографува

чання. Біля них учасники
експедиції «Літопис Ве

лись переможці ударної
Вахти пам'яті, присвяче

ликої Вітчизняної війни»

ної 40-річчю Великої Пе

рапортували своїм на
ставникам про здобутки

ремоги, відмінники нав

[Закінчення на 3-й стор.).

Біля нам я і пика комсомольцям Вільшанського району, які загинули на фрон
тах Великої Вітчизняної війни, борячись з фашистами в підпіллі партизанських
затон їх, колишні фронтовики, ветерани праці разом з юнаками і дівчатами вша
нували пам’ять полеглих хвилиною мовчання.
Фото М. САВЕНКА.

Близько семи тисяч мо
лодих трудівників Голованівського району візь
муть участь у Всесоюзно
му комуністичному суботпику. Нині штаб, створе
ний при райкомі" комсомо
лу, визначає фронт робіт,
допомагає молодіжним ко
лективам взяти обгрунто
вані сонзобов’язання.
Про плани молодих голованівців на «червону су
боту» розповідає началь
ник комсомольського ра
йонного штабу по приве
дению суботника, перший
секреі ар Голованівського
райкому комсомолу Сері їй
ОСИНІ И К О:
Намітки наші високі; на
роботах по благоустрою
силами комсомольців та
молоді заробити 2,5 тисячі
карбованців,
випустити
промислової продукції на
суму 6.2, будівельно-мон
тажних робіт викопати на
суму 1,8 тисячі карбован
ців. Вони, намітки, виші
минулорічних і в той же
час про.тумапіші і реаль
ніші.
Ло суботника — лічені
дні. І саме нинішнії"! пе
ріод, як свідчать повідом
лення з місць, позначений
високою напругою соціа
лістичного змагання. Що
ж. цс тільки радує і вселяє
впевненість; свої заплано
вані ІЗ тисяч карбовані' в
у фонд п'ятирічки ми пе
рерахуємо!

З подвоєною
ЕНЕРГІЄЮ
г

Одностайно
підтримав
колектив шляхової ремонтно-будівежної
ДІЛЬНИЦІ
заклик колективів підпри
ємств Москви провести 20
квітня Ленінський кому
ністичний суботнпк,
іг.)свячсний 115 й річниці з
дня народження- В. 1. Ле
ніна. На '.борах, які відбу
лися у цьому КОЛСКТНБІ,
адміністрація дільниці ви
несла ня обговорення план
обсягу робіт, який перед
бачено виконати в день
суботника. Визначили, на
приклад, що бригада мо
лодих робітників 3. Перебпїшіс,
Ф.
Кондрунов,
Г. Ковтун, II. Бойченко на
чолі з майстром В. Бере
зою на певному відрізку
шосейної дороги зроблю ь
поточний ремонт тверді о
покриття і одночасно но.
садять
обабіч
дерева.
Одержали завдання ремон
тувати земляне ПОЛОТНО
доріг скреперисти О. Кри
ло і молочнії тракторист
М орбов. Для бульдозе
риста С І Іеруніа визначе
на роботи н кар'єрі. С.т. жбовпі комсомольці, а та
кож 'ПНІ Ир'.НІІВННКП. -ІКІ
і не -адіяні безпосередньо
І па виробництв: винрядкуI 10т . іч- Ч' >< .... ц.ч>НіЩІ.
Б КУДРЯ,
праценнк друкарні,
м. Мала Виска.

І

1 стор

' '

«Молодий

-
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ЛНЯ бачиться зі своїми дівчатами майже

щодня,

та воно й зрозуміло: кондитерський цех райхарчоТ
комбінату, де більшість із них працює, і райвно, де

працює методистом вона, розташовані у селищі прак
тично поряд. І щоразу їм є про що перекинутися сло
вом — не лише з приводу навчання, але й з житей
ських питань, бо пропагандистові так само небайду
же, чим живе кожна з дівчат, чим захоплюється поза
заняттями. Можливо, у Т. Зубченко тут є і свій інте
рес — адже коли краще знаєш запити аудиторії, то
легше вести й розмову, але мені здається (до речі, і
дівчата так вважають), що головним є все таки щире
зацікавлення долями дівчат, небайдужість до них.
Тричі на місяць вони збираються всі разом — пропа
гандист і всі слухачки — на заняття у комсомольській
нолітшколі «Основи атеїстичних знань».
ідей
ОЧИНАЛА Т. 3. Зубченко ня свого особистого
свою пропагандистську но-політичного рівня тощо.
діяльність з райцзнтрівських Але, звичайно, навряд чи
яслах-садку № 1, потім пра дали б ці заходи потрібний
цювала у музичній школі. ефект, якби не активний,
Два роки тому пропаган неформальний підхід про
дистська доля ззела Таню з пагандиста до їх виконання,
її сьогоднішніми слухачами. якби не її вміння запалити,
8 індивідуальному твор захопити слухачів. Разом з
планомірна
чому плані “пропагандиста тим постійна,
Т. Зубченко
передбачено робота позитивно відбиває
дати, конкретні форми про ться на методичному рівні
ведення
заняття, йдеться проведення занять. Зокре
про можливості активізації ма, асе ширше використо
активні
слухачів, передбачена інди вує Т. Зубченко
відуальна робота з ними, а форми пропаганди.
Важливу увагу приділяє
також і напрями підвищен

П

пропагандист самоосвіті слу
хачів, формуванню в них
уміння і навиків роботи з
першоджерелами,
політич
ною книгою, розвитку у юна
ків і дівчат творчого осмис
лення суспільних явищ. З
цією метою вона уміло ви
користовує Ленінські уроки,
метод проблемного викла
дення матеріалу, доручає
слухачам підготовку рефе
ратів,
виконання
різних
практичних завдань. Ленін
ський урок, на якому при
сутні почесні гості, що при
дає заняттям урочистості,
небуденності, став у цеху ді
євою формою комуністично
го виховання. Ним починає
ться навчальний рік.
Успіхозі кожного заняття
сприяє велика
підготовча
робота: складається доклад
ний план, намічаються пи
тання, які необхідно буде

ділу

ковий матеріал про роботу •В. С. Миронюка. Перед по
партійної і комсомольської чатком заняття слухачі по
організацій цеху, і району в клали квіти до пам’ятника
цілому.
В. І. Леніну.
На заняттях періодично
Найперше
пропагандист
заслуховується
інформація
охарактеризувала минулий
про хід виконання слухача
навчальний період, відзначи
ми соцзобов'язань. Висту ла все краще, зроблене про
пають не тільки красці, але
тягом нього. Потім виступив
й ті, хто відстає, кому необ В. С. Мирошок. Він говорив
хідна допомога...

Таким чином пропаган
дист постійно тримає на
контролі не тільки навчан
ня, але й організацію трудо
вого суперництва серед сво
їх слухачів, їх участь в су
спільному житті колективу.
Т ОСЬ — заключне занят-1 тя. Цього року воно від
булося дещо раніше, ніж
звичайно. Приміщення
ка
бінету
політназчання, де
відбулося останнє заняття

року, старанно підготовле
не, тут вивішено плакати,
обговорити на занятті, роз діаграми, які розповідають
робляються теми рефератів про досягнення країни, ра
і практичних завдань слуха йону, колективу кондитер
чам, підбирається літерату ського цеху. На заняття за
ра, наочна агітація, випус просили ветерана
Великої
кається стінна газета, го Вітчизняної війни, учасника
тується необхідний довід- боїв
під Новоросійськом

«Ячби я зустрів това
риша Леніна, я б розповів
йому про наше щасливе
життя, навчання, світлу,
простору школу, добрих і
чуйних вчителів. Ми з істо
рії пам’ятаємо 1917 рік, не
забули робітників і селян
яких грабували і обмашовали капіталісти, поміщики, царські
чиновники.
Вже 67 років над нашою

Цікава зустріч відбулась
у .-(ідівціз Миколаївського
палацу піонерів з інжене
ром суднобудівником В. О.
МОМОТЕНКОМ (на знімку)
— учасником Всесвітнього
фестивалю молоді і студен
тів 1957 року в Москві. Во
лодимир Олександрович на

жврдзавтра кор&а
Під таким девізом ще
донедавна працював лише
д.-кто з молодих операто
ри: машинного доїння ко
рю у молочному комплек
сі Круіііарс:»::ого АПК. Те
пер усі 16 дівчат комсо
мольського віку працюють
нарівні з передовиками
молочно; о
виробництва.
Цим воші завдячують сво
їм добрим
наставникам
Ані І’адевій, Ірині Михаленій, В’ярі Івановій, які
терпеливо навчали, пере
дню чи їм свій досвід.
Крушарськнн комплекс
торік подолав 4-тисячпий
надій на корову, колектив

вчався в Миколаївському
суднобудівному технікумі і
за
успіхи
та активну
участь
у громадському
житті був нагороджений
поїздкою на фестиваль.
Такі зустрічі в клубі ін
тернаціональної
дружби
стали вже традиційними.

успішно справляється із
зобов’язаннями па завершальний рік восьмої п’я
тирічки, готуючи гідну зу
стріч
республіканському
з'їзду аграрно-промислової
спілки.

Творчий доробок
Ще навчаючись у Мос
ковській консерваторії іме
ні II. 1. Чайковського, кот
ру торік закінчила з від
знакою, Марія Колева ви
конувала доручення ви
давництва «Музика» в ра
дянській столиці. Нині мо
лода диригентка хор}' на
батьківщині в м. Каварна
Толбу хінського
ок р у су
справилася із замовленням

Г'ЛОБУСІВЦШ
У кіпці березня в Єрсаа.
пі відбулася IX Всесоюзна
конференція географічного
наукового
товариства
«Планета:-, в якій взяла
участь і делегація шкільно
го наукового географічного
товариства «Глобус» СШ
№ ЗО м. Кіровограда.
Конференція у складі 325
чоловік відбулася в уро
чистій обстановці в заліза,
сідань ЦК комсомолу Вір.
менії під головуванням міі:і( гра освіти Верменської
РСР С. Т. Акумяна.
Юні глобусівці з успі
хом захистили два рефе

На них діти більше довіду
ються про завдання фести
валів, про молодіжний рух,
про зміцнення дружби між
народами.
Фото О. КРЕМ КА.
(Фотохроніка РАТАУ).
Лютий 1985 р.

рати, в яких були описані
зібрані спостереження і
наукові дослідження по
охороні природи рідного
краю.
Учениця 9 класу Анжела
Сергатова у своєму виступі
«Людина і природа» роз
повіла про те, яка робота
по охороні природи веде
ться в рідному місті і в
області, яку участь в цьо
му беруть учні школи і
міста.
Діти із задоволенням
здійснили екскурсії по сто.
лиці Вірменії, в Гарни-Гехард. Чудові спогади за-

цього видавництва — пе
реклала з болгарської де
в’ять пісень композитора
Добрі Христова та проко
ментувала їх для окремо
го видання. Па черзі —
підготовка до друку збір
ки пісень сучасних болгар
ських композиторів для
того ж видавництва.
Добірку за матеріа
лами толбухінської ок
ружної газети «Добруджанска
трибуна»
підготував Н. ДО5РІН.

лишив вечір дружби «Хай
дружба об'єднує нас», де
звучали пісні, виконували,
ся танці народів СРСР. А
зараз юні географи «Глобуса» ще з більшим ентузі
азмом включаються в по
вий етап підготовки до
участі в X Всесоюзній конференції, яка відбудеться в
1987 році в м. Ризі, і за
кликають вас, юних люби
телів географії, глибше віівчаги рідний край, актив,
піше брати участь в експе
диції «Моя Батьківщина—
СРЄР».
Р. ШАРАПОЗА,
директор СШ N? ЗО.
м. Кіровоград.

дапопітзяняпя

про
спадкоємність поко
лінь, про те, як важливо мо
лодим берегти і примножу
вати здобуте батьками в
боях і в груді;
Заняття проходило у фор
мі співбесіди. Цікавими бу
ли реферати, з якими ви
ступили слухачі Л. Швець,
Т. . Івзноза, Є. Воропаєва:
«Комунізм — світле майбут
нє всього людства», «Шля
хи підвищення ролі комсо
мольської
організації
в
житті комсомольсько-моло
діжного колективу конди
терського
цеху»,
«Марксизм-ленінізм про історич
ну минущість релігії».

Мабуть, не випадковий ін
терес слухачів до проблем
діяльності
комсомольськомолодіжних колективів (не

ЛІІ з Володимиром Іллічем
Леніним. Прості ЛИСТКИ з
учнівських зошитів, без
прізвищ. Але всіх учнів
об'єднує любов і повага до
засновника ііашої партії і
держави В. І. Леніна.
Зразу ж вражає те, що
більшість дітей звертає
ться до Ілліча на «ти», як
до товариша, як до рідної
людини. Він для них не

РОЗМОВА
З ТОВАРИШЕМ
ЛЕНІНИМ
країною сяє сонце соціа
лізму, заради цього відда
ли своє життя тисячі і ти
сячі революціонерів, сол
датів...
Ми, радянська молодь,
дуже вдячна тим, хто бо
ровся за наше щасливе ди
тинство і тим, хто боре
ться за нього і в наш час».
«Дорогий Володимире Іл
лічу! Я хочу подякувати
тебе за те, іцо сьогодні ми
живемо дуже добре, що в
нас світле майбутнє. Я і мої
ровесники живемо при со
ціалізмі, маємо світлі пре
красні ніколи, займаємося
в різних гуртках, вчимося
бути схожими на тебе, до
рогий Іллічу».
«Я розповів би про на
ше щасливе дитинство, про
наші успіхи у навчанні,
про те, що зробили ми хо
рошого у своєму житті».
«Скоро ми будемо святку
вати 40-річчя Великої Пе
дати
цієї
ремоги,
до
оформляємо альбом, зустрічаємось з нашими зем
ляками, учасниками війни.
Сьогодні над нашими го
ловами мирне небо, але ка
піталісти погрожують нам
атомною бомбою. Я хочу,
щоб був мир і не хочу вій
ни...».

«У нашій школі діє ЦІД
«Глобус», багато учнів на
шого класу беруть участь
в його роботі. Тут ми лис
туємося з нашими зару
біжними товаришами. Цим
ми підтримуємо
дружні
зв’язки між народами і
дітьми ріяшх країн світу».
Шановні читачі! Вп про
читали лише кілька фраз з
тієї уявної розмови, яку
вели учні 5—6 класів Со
зонівської середньої шко-

просто символ тих далеких
буремних років, а проста
реальна жоднна, з якою
вони діляться пім, що їх
хвилює, прагнуть брати
приклад. А про які серйоз
ні, «дорослі» проблеми го
ворять Іллічу
діти!
Розмова з товарпшем
Леніним була свого роду
педагогічним експсримснтом, який дав змогу віїзначити ефективність усієї
виховної роботи па при
кладі життя і діяльності
В.' Е Леніна, що здійсню
валась у школі з того мо
менту, як переступили її
поріг. А ефективність роботи педагога теж вїізна.
чається по кінцевому ре
зультату, тобто по тому,
що залишилося в серцях
дітей, а не по кількості тих
чи інших виховних захо
дів. Адже клас і кожен
учень окремо — не посу
дина, яку треба наповни
ти, а факел, який треба за
палити. Саме запалити в
серцях дітей невгасиму лю
бов і пошану до великого
Леніна, виховати кращі
риси характеру па прпкладі Леніна- — такс завдан
ня кожного педагога.
Відповідь
піонерів па
заклик: «Юні піонери, до
боротьби за справу Леніна,
будьте
напоготові!»
«Завжди напоготові!»
це не просто слова, а
готовність
сьогодні
за
шкільною партою, а завтра
за верстатом, на колгосп
них полях втілювати в
жит;л зрііовіги Леніна.
В. ГРОМОВИЙ,
організатор позакласної роботи, вчитель іс
торії Созонівської се
редньої школи.
Кіровоградський район.

даремно цій темі спеціально
присвячено один з рефера
тів). Адже слухачі школи в
членами КМК імені XXIV
з’їзду іПКСМ України. У.
цього колективу, очолюва
ного Т. Ф. Негур, є вже свої
традиції, є вагомі успіхи у
труді й визнання. Ось і за
три місяці 1985 року дівчата
виконали план реалізації
продукції на 107 процентів.
Та ні навчальні, ні вироб
ничі успіхи, сказала на за
вершення занять пропаган
дист Т. В. Зубченко, не по
винні нас заколисувати. У
заняттях наступає перерва.
Та не повинно бути перерви
у роботі кожного комсо
мольця
над підвищенням
власного ідейно-політичного
й культурного рівня, □ учас
ті його у виробничих спра
вах колективу, громадсько
му житті. Це буде найкра
щим внеском слухачів ком
сомольської політшколи у
виконання рішень
червне
вого (1983 р.), позачергово
го
березневого
(1985р.)
Пленумів ЦК КПРС, у підго
товку радянського
народу
до наступного XXVII з’їзду
КПРС.

А. ШАРОВ,
другий секретар Нолоархангельського
РК
ЛКСМУ.

СТОРІНКИ
В читальному запі біб
ліотеки Іброзоїрадського
вищого льотного училища
цивільної авіації відбулася
читацька конференція по
князі 3. 3. Чабаненка «Про
славлені у віках», підго
товлена працівниками біб
ліотеки на чолі зі старшим
бібліотекарем Н. М. Кова
льовою. Серед присутніх
був автор книги, капітан
запасу 3. В. Чабаненко,
«Прославлені у віках» —
це книга нарисів про Ге
роїв Радянського Союзу,
уродженців Кіровоградщини; 130 біографій, а п
кожній з них — ціле люд
ське життя: неспокій, зви
тяга, обов’язок, честь. Про
те, як виник задум цієї
книги, про пошуки героїв
розповів Володимир
Ча
баненко.
...Війна. Сьогодні вона
входить в нас пам'яттю про
героїчну
юність
наших
батьків. Вони не вважали
себе героями. Вони просто
стояли за Правду, Людя
ність, Красу. Вони залиша
ли за собою могили своїх
друзів на полях Європи. А
той, хто дожив до пере
можного травня
1945-го,
поверталися додому,’ щоб
на згарищах міст і сіл роз
почати велику відбудову..«

Серед учасників конфе
ренції були герої книги
В. Чабаненка: Герої Ра
дянського Союзу В. Балицький — колишній ко
мандир загону партизан
ського з’єднання під ко
мандуванням легендарно
го О. Ф. Федорова, автор
книги «Війна вночі», та
І. Р. Усенко — колишній
командир кулеметної об
слуги 294-го гвардійського
стрілецького
полку 97-ї
стрілецької
гвардійської
Полтавської
Черзонопрапорної ордена Суворова
дивізії
5-ї
гвардійської
Армії. Вони прийшли сю
ди, щоб сказати кілька на
путніх слів молодим.
Курсант другого курсу
Володимир Єрмолаєв від
імені присутніх запевнив
ветеранів, що молодь ні
коли не забуде подвигу
батьків, не забуде й того,
якою дорогою ціною за
войоване мирно сьогоден
ня.
В. Л-Е80ЧКО.

9 квітня 1Ф85 року

«Молодий

Перед обелісками,
живим героям
(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).
в операції
«Згадаймо
всіх поіменно».
^^^чвітня — урок мужЯЦі «Рівняння — на
прапори Перемоги!». По
чався він мітингом ком
сомольців і молоді. Біля
пам’ятника
вихованцям
районної
комсомоль
ської організації, котрі
загинули в роки Великої
Вітчизняної. Під бойові
зна/лена, що несли ко
лишні фронтовики, воїни,

сіл,
учасники
походу
«Шляхами слави бать
ків». Юнармійці назива
ли
імена
героїв-земляків, партизанів, підпіль
ників. Перше слово було
про
членів підпільнодиверсійної групи, яку
очолював М. П. Кожем’якін, про комсомольців
Марію Червенко, Лідію
Гірник, Миколу Лагонду.
Це вони на окупованій
ворогом території несли
людям правду про події
на фронтах під Москвою
і Ленінградом, на бере-

бутки комсомольсько молодіжних колектизів,
які стали на ударну Вах
ту пам’яті, зарахувавши
в свої бригади звитяжців.
Всіх їх було названо по
іменно — Героїв Радян
ського Союзу Олексія
Артамонова, Леоніда Балицького, Андрія Гряз
нова, Миколу
Зайкоаського, Онуфрія Луценка, Михайла
Телішеаського, підпільників Ми
колу Арнауту, Лідію Гір
ник, Марію Червенко...
У залі сиділи колишні

Парки Слави... Алеї пам’яті... Дерева пам’яті... В ці квітневі дні їх посадять у

кожному селі Вільпіансьного району. А в день проведення уроку мужності пер-

шимн це зробили колишні фронтовики.
котрі виконували свій ін
тернаціональний обов’я'зок з Афганістані, стали
учасники походу «Шля
хами слави батьків», мо
лоді гвардійці п'ятиріч
ки.
Перший
секретар
райкому комсомолу Га
лина Шалапко розповіла
і
про те, як молодь райо
ну, прийнявши естафету
слази
героїв-земляків,

гах Волги і Дніпра. Юні
патріоти
рятували
із
в’язниці
окруженців,
збирали зброю для пар
тизанів.
До останньої
хвилини свого життя во

ни
були нескореними,
зберігаючи почуття вір-

фронтовики І. І. Гуржос,
І. А. Мамулат, В. П. Кру
гов, І. М. Станков, О. Ф.

Лисогір, В. Ф. Сокурен
ко, К. О. Сіденко. І вони

пройшли сотні кіломет
рів вогненними верства
ми. Вони теж герої —

комунар»

там копію нагородного
листа
колишнього за
ступника командира ба
тальйону І. І. Гуржоса
(він. представлений до
нагороди орденом Чер
воного
прапора). Іван
Іванович розповів про
історію тієї високої наго
роди, про те, як за чоти
ри дні липня 1943-го йо
го батальйон відбив 11
ворожих
атак, знищив
більше 400 гітлерівців,
два танки, один літак.
На уроці мужності бу
ло
відкрито
сторінки
життя і мужності солдат
ської вдови Ганни Семеніани Фудор, яка вихо
вала чотирьох дітей. З
теплотою говорили ком
сомольці про Антоніму
Семенівну
Чаповську,
котра в роки війни пра
цювала на одному з вій
ськових заводів, а тепер,
будучи вже пенсіонер
кою, щороку передає у
Фонд миру свою місячсячну пенсію.
Показав свої скульп
турні роботи
ветеран
війни В. Ф. Сокуренко —
«Козпаківець», «У дозо
рі», «Помста партизанки»,
«Зустріч
визволителіз»
— то подарунки
для
друзів-фронтовиків.
Знову
учасники ху
дожньої самодіяльності
районного будинку куль
тури
виконували свої
пісні, літературно-музич
ні композиції для вете
ранів війни, трудівників
тилу.
Комсомолець Микола
Антоноз (він удостоєний
урядової нагороди, від
значившись під час служби в армії) позіз розмозу
про фізичну і військовотехнічну підготовку майбутніх воїнів. Він підкрес

лив: «Для солдата значи
мо — мати запас фізич
них і духовних сил».

Редактор
«Молодого
комунара» Ю. М. Сердюченко вручив кубок і
грамоту
спортсменам
Вільшанського спортивино-технічного
клубу
ДТСААФ — вони стали

воїнів-зиззолителів, готу
ється
до випробувань,
вносить свій
вклад у

зміцнення
могутності
рідної Вітчизни.
Ветеран війни С. А.
Доброз сказав напуття
молодим. А комсомольці дали присягу гідно
продовжувати
справу
своїх батькіз і дідів.

Біля обеліска юнармій
ці покладають гірлянду
Слази. Хвилина мовчан
ня.

ь

тозики посадили дерева
Пам’яті. А назавтра в усіх
селах району —• біля

товиків — юнаки та дівмата теж посадять свої

алеї, наслідуючи приклад
ветеранів.
Учасники уроку муж
ності зібрались у музич
ній
вітальні
колгоспу

«Аврора». В залі звучали
урочисті марші, пісні во
єнних
літ. Починаючи

розмову в цьому світло
му залі, другий секретар

райкому комсомолу Віта
лій Троянський сказаз:
— Я згадую той день,
коли ми відзначали 60-

річчя народження Ле
нінського комсомолу. В

> Т центрі Вільшанки, в ма
льовничому сквері над
тихою Синюхою зібрали
ся колишні фронтовики,
перші спілчани, молоді

хлібороби і школярі з
райцентру і з навколишніх

Комсомолець Микола Антонов (другий зліва):

_. Мужності і стійкості ми вчимося у ветеранів — героїв Великої Вітчизня
ної. Прийнявши від них естафету слави, прапори, які несли вони в грізні роки

війни, ми присягаємось на вірність Вітчизні, тим ідеалам, за які полягли герої.

Фото М. САВГ.НКА.
ності Вітчизні, і з честю
виконали свій обов’язок
перед нею. Пошуковий
загін із села Коритно-За-

слава на всіх одна — на
полководців і рядових,

бузького передав тоді в
райком комсомолу руко

45-го. їх на уроці муж
ності вітав лауреат об

писну книгу про 119 сво
їх односельців, що не
повернулися з фронто
вих доріг до рідного до

ласної
комсомольської
премії імені. Ю. Яновського
самодіяльний
композитор
Олександр

му. А червоні слідопити
Дорожинки
розповіли
про членів патріотичної

Іванов, виконавши свої
пісні, присвячені воїнувизволителю.

групи
М.
Арнаути,
М. Марущака, котрі зі
своїми бойовими Дру
зями
здійснили кілька
сміливих операцій.

Триває розмоаа про
витоки мужності, про ро
боту загонів експедиції
«Літопис Великої Вітчиз
няної». Черзоні слідопи
ти передають журналіс-

Потім йшлося про здо-

комбатів і
політруків,
які наближали травень

У гармонії
(Продовження. Поч. у №№ 41, 42 за 4 і 6 квітня}.

4

Я завжди захоплювалась талантом великих людей 1С
власне, не стільки чисто художнім талантом, скільки
особливим даром видатних людей організувати себе
всього без останку на роботу, на основне діло. Як нам у,
сьогоднішній дріб'язковій метушні, часом і бездіяльнос—
ті, бракує отієї класичної цільності, що її явили багато
особистостей нашої історії, культури»...
Емілія, певно, як і не один молодий митець, намагалася свої творчі зусилля зреалізувати у гобеленах, що
вабили б око глядача передусім дивом фарб. Так зако
номірно виткались «Весна», «Мелодія вечора», «Святко
вий», «Осінь»...
Вона, як дівчинка, вертко піднялась з крісла, розв'яза
ла тасьми великої папки і вийняла два ескізи — то були
прообрази її «Осені». На першому — жінка-фея просту
пає навшпиньки поміж сувоями легкого димку і сипле з
пригорщіз жовтогаряче листя. І на другому... До нього
буз довгенький пошук, досить вклалось душевного теп
ла, роздумів, аби той чар-символ осені передати якось
не традиційно. І сталось: висока жіноча постать у білому,
виринає з сизіючої зеленавої хвилі, ніби виростає з-по
між осіннього лісового передзвону, з «бабиного літа» і
сипле-стелить листям. Та лист не опалий, не пожовклий,
не зідмерлий і відчахнутий колючками вітрогону, а ще

Фоторепродукція.

А

Иу.чгін. «Мамина

помічниця».

повний білизни життя, зеленкуватий. Що це? Може, з
ньому чийсь дочасний щемкий біль, непоправний жаль,
туга, розпука?.. Десь боками відблиски озерної гладі від- ,
тінюють вечір. З волосся жінки-осені злітають в напружжі вітру листки-сердечники і не кануть на сонливу зем
лю, а погойдуються у високості, і жене їх невидима сила
до космічної незнаності й недосяжності. А й справді,, :
там буває осінь і яка вона?..
Коли людина не зупиняється, а шукає день при дні,
коли навіть не допускає й на мить думки, що можна вдо
вольнитися зробленим, знайденим, добутим і набутим,
тоді усвідомлює міру створеного, вартість тому і ще
плідніше працює як то кажуть, впрягається свідомо на
довгу путь, бо, звісно, пошук починається на початку стезі, а вивершується іноді аж на прикінечних кроках дов
железної, часом вимірюваної роками, дороги.
Отак і в неї, художниці Руденко, стежки починалися
маленькими гобеленниками, що були своєрідними етю
дами, а що крок далі й далі, то віднаходились теми, сю
жети, навіть деталі, які доконче потрібні в просуванні до•
етапного сходження.
Розпозідає Анатолій: «Мілю, мене хвилює військовопатріотична тема, весь час пече, болить під серцем кож
на, скроплена кров’ю батьків, братів, сторіночка нашої
історії, народу-героя, народу-непереможного. І, можливо,
отой гобелен, якому ми дали назву «На полях колишніх
бита», виношений фантазією, несе у своїй змістовній су
ті легенди, але він дорогий нам тому, що на загальне
тло висіяли червоні маки. Так промовляє народна па

м’ять: де упали краплини солдатської крові, там зійшли
поночі, як червоні зорі, маки... А згодом на місцевому
матеріалі про підпільну організацію «Спартак», яка діяла
в роки Великої Вітчизняної війни у Красногірці Голоазнівського району, створили сюжетно-тематичний гобелен
«В ім’я життя». Тут, як бачите, молоді люди, ніби виринають-зоскрешають з вогню; над їх головами — зелене
листя ярокроних дерев як символ вічності життя, його
незнищенності... До 40-річчя Великої Перемоги виткала
дружина гобелен «Полковий оркестр»...

Потім, тут же, біля па
м’ятника героям-комсомольцям, колишні фрон-

Обелісків, на вулицях, де
живуть сім'ї загиблих во
їнів, біля будинків фрон

З стор.

переможцями
турніру
стрільців на приз облас
ної молодіжної газети.
В
прозеденні уроку
мужності взяли участь
другий секретар райко
му
Компартії України
П. О. Косман, заступник
завідуючого
кафедрою
журналістики
ВПШ при
ЦК Компартії України до
цент В. А. Качкан, за
служений
лікар УРСР,
член республіканського
комітету захисту миру
Ф. Д. Гетьманець, голо
ва місцевого колгоспу
«Аврора» В. С. Бондар,
журналісти, комсомоль
ські активісти, працівни
ки райвіськкомату.

Є у Мілі великий гобелен «Перемога», що експонував
ся на республіканській та всесоюзній виставках. На пер
ший погляд — відбита спортивна тема: радість перемоги
наших хокеїстів. Насправді ж був задум через багатство
кольорів, урочисту святковість показати торжество ра
дянського Прапора.

Досить плідно працює дужина, розробляючи історич
ну тематику. Думаю, що з робіт останніх років слід на
звати: «Богдан Хмельницький» (Яготинська картинна га
лерея) і «Корифеї української сцени», виготовлену до
століття Кіровоградського музично-драматичного театру
імені Марка Кропивницького. Гобелен виставлено у фойє
театру. Верхом, на всю довжину, виткано слова М. Кро
пивницького: «Театр це не примха, а школа, котра на
вчає на все добре і одвертає од лиха». На всій площині
зображено відомих культурних діячів Панаса Саксаган.
ського, Марію Садовську-Барілотті, Карпенка-Карого,
Марка Кропивницького, Марію Заньковецьку, Миколу
Садовського, Ганну Затиркевич-Карпинську.

Чим ця робота дорога? Вона для нас етапна. Хотілося
скласти свою данину театрові як вогнищу культури, його
славним лицарям, показати тріумф, розквіт сценічного
мистецтва через духовне єднання його кращих представ
ників. Сценою, лілеями, білою рожею ми наче об'єдна
ли ці особистості у єдину митецьку родину... Немало

(Закінчення на 4-м стор.).

4 с тор.

«Молодий

комунар»

9 квітня 1985 року---------діти! 21.00 — «Час». 21.35—
Ракурси
пригодницького
фільму. Художній телефільм
«Сержант міліції*. 1 серія.
23.10 — Новини.

У гармонії
степового неба

А ЦТ (II програма)

д ЦТ (II програма)

(Закінчення).
треба було пошукати конкретного, фактичного матеріа
лу, вникнути у пласти й сторінки історії, літературно-театральни/ взаємин, аби достеменно знати, для чого
вкласти М. Заньковецькій білу хустинку у руку (виявляє
ться, вона багато грала глибоко драматичних ролей, час
то плакала на сцені...), чому усі наші герої — не в націо
нальній одежі, а, якби сказати, зодягнуті у костюми єв
ропейської моди (цим самим підкреслено загальне ви
знання відомих акторів усією європейською культурою:
вони ж грали вистави на багатьох столичних сценах!)...

Звичайно, як і кожен художник, Емілія шукає і тем, і
сюжетів, і образних нюансів. Мабуть, як і в будь-якого
автора, є злети, є спади. Це — творчість. Вона, очевидно,
ніколи не була гладкою і тільки висхідною доріжкою...
У неї, здається, щасливо пробивається ще одна тема, ці
кава, безмежна у своїх творчих можливостях, — це тема
дитинства. Уже має кілька робіт («Зоопарк», «Лев», «Лев
у клітці», «Дитинство»...), є'цікаві задуми. З них і почи
нається справжня творчість...

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Від
гукніться. сурмачі! 9.05 —
Ж. Сарман. «Мамуре». Фільмвистава Державного Малого
театру Союзу РСР. 1130 —
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — «Наш сучасник». До
кументальні фільми. 15.35 —

ське образотворче мисте
цтво». Б. Пророков. 13.40 —
Сторінки історії. «Не підлягне забуттю», Про конферепцію керівників
' . ■
■ трьох.1 союзНИХ
----держав
у Тегерані
1943 р7 14.40 — Телефільм.
15.30 — Новини.
18.00 . —
Новіиш. 13.15 — «...До іністиадцяти і старші». 19.00 —
Виступ академічного хору
радгоспу-комбінату «Москов
ський». 19.15 — Спорт за
тиждень.
19.45 — Вечірня
казка. 20.00—Футбол: «Шах
тар» — «Динамо» (Київ). 2-й
тайм. 21.00 — «Час». 21.35 —

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Телефільм. 8.35, 9.35 — Су
спільствознавство. 10 клас.
9.05. 12.40 — Німецька мова.
10.05 — Загальна біологія.
«Птахи і звірі під одним да
хом». Передача 2. 10.35, 11.40
— Історія. 9 клас. 11.05 —
Мамина шйола. 12.10 —
В. Катаєв. «Син полку». 4
клас. 13.10 — Цікава фізика.
«Дайте мені точку опори...».
13.40 — «Каитемировці». Науково-йопулярний
фільм.
13.55 — Чи знаєш ти закон?
14.40 — Драматургія в роки
Великої Вітчизняної війни.
.’І. Леонов. «Навала». 15.25—
Новини. 18.00 — Новини.
18.20 — Музичний кіоск.
18.50 — «Радянський воїн».
Кіножурнал. 19.00 — Сіль
ська година. 20.00 — Вечір
ня казка. 20.15 — Управлін
ня соціалістичною економі
кою. 20.45 — Народні мело
дії. 21.00 — «Час». 21.35 —

Анатолій з гординкою в голосі розповідав про дружи
ну, а про себе оповідав скупо, уривково, мовляв, ще ні
чого особливого не створив, а задуми, ідеї — то тільки
вступне слово до майбутніх художніх рішень.
Кажуть, що скромність красить людину. То істина. Але
ж вона не може, не повинна збіднювати її, коли ж на
справді життя пульсує повнокровно, творчо, коли люди
на не перетліває з дня в день, а горить, думаючи, шу
каючи.

д ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Д|тям про звірят. 9.05 — Те7
лефільм «Накажи собі». 1 І
2 серії.
11.10 — Творчістб
юних. 11.40 — Новини. 14.30
— Новини. 14.50 — Ддкумеитальний Фільм «Увесь рік».
15.40 — У конвертному залі
— школярі. 16.30 — Новини.
16.35 — Російська
монл
17.05 — Таллінські му.:і!?й^.
картинки. Грас Р. РаивіЯИк
17.30 — Агрогіромнслові^^И
комплекс Підмосков’я.
— ІПеня далека п близька.
18.30
—
Документальний
фільм про війська НПО.
«Охороняючи небо». Із цик
лу «Радянські Збройні Си
ли». 18.45 — Сьогодні у сві
ті. 19.00 — Концерт акаде
мічного оркестру російських
народних інструментів Цен
трального телебачення і Все
союзного радіо.
19.50
.....................
До
40-річчя Великої Перемоги,
Прем'єраі
документального
фільму <• Стратегія Перемоги», Філкм 8. «Дороги япіт.
— «Час».
21.35 -?
ти». 21.00
....
..... .
Концерт, присвячений Д»1О
космоиавтшси. 23.05 — Сьо
годні у світі.

Анатолій Пунгін уже давно займається мозаїкою, особ
ливо вдало настінним розписом, вітражами, використо
вуючи класичний метод, експериментує в дереві (ось
виготовляє декоративну решітку для обласної бібліотеки
Імені Н. Крупської, нею в декоративному плані функціо
нально розділить великий хол на дві половини; там ще
буде прикрасою гобелен, який тематично розкриє істо
рію книгодрукування, зародження бібліотек на Русі).

Художник багато часу віддає ескізам, аж потім облю
бовує майбутній свій твір на картоні натуральної величи
ни. З його настінних розписів (вестибюль Новоукраїнської середньої школи) багатьом сподобались «Перший
дзвоник», «Відпочинок», «Музика». Вдалими є серії «Му
зи» («Живопис» «Театр», «Музика», «Архітектура»), «По
ри року» («Весна», «Літо», «Осінь», «Зима»). Вражає тонкісіь художника і майстра-виконавця, адже він з особли
вою уважністю стайигься до п'дготовки стінки для роз
пису, скрупульозно грунтує її
г.езкасом, наносячи шар
за шаром до двадцяти разів, цим досягає ідеальної
гладкості, аби потім добре лягали фарби.
Художник Пунгін не може зупинитись, сказавши самоедсволено: «Це прекрасне». Його живописні роботи «На
краю села». «Б>л:«.й кінь», «Майбутні причали» виставля
лись у Києві, Запоріжжі, Дніпропетровську, він ще не
раз нутрішньо переживав радість на інших республікан
ських оглядах Та повертався додому, сідав за ескізи,
етюди, начерки і створював «Стару школу», «Каштанову
ш'гю», «Козацькі могили», «Свято», бився в думках, а чи
сповна передав те, що десь нуртувало в глибині душі,
під серцем шо вигейдувала думка, творча уява, чи зро
зуміє, скажімо, поважних літ чоловік або молоденька
вчителька, чи викличе своїми думками, здасться, схова
ними від ока, у лініях, тонах, плямах, відтінках, подальші
роздуми, чи сколихне людську душу, чи заставить при
глядатися до картини, відступити подалі, потім пристану
ти поближче, заговорити серцем з ним, художником,
дбо з тією квіткою, що розсипала своє гаряче червонополааранчеве г.елюстя ча край білого обруса?.. Пошук і
радість, знахідка й сумнів, удача й розчарування. Як
близькі ці поняття і які вони далекі сьоїм змістом, сут
тю. Але хіба можна знаходити, не помиляючись, хіба не
може радіти людина творчої вдачі, не сумуючи і не
страждаючи, не печалячись од помилок, хиб, прорахун
ок. Пошуки краси — шлях нелегкий, многструдний і не
одноденний. Іноді треба роками топтати стежки, аж заиим доля виведе тебе на ясну дорогу. Важливо, аби лю
дина у своєму сходженні-не блудила і не задирала в по
горді голову, аби розуміла, усвідомлювала, шо для по
шуку необхідні не лише одні бажання, для цього ще
треба немало знань, великої науки Життя.
...Весняне небо зрання було якимось невиразним, наче
не квітень цимбалив у бузкових кущах гагілкові мелодії,
& кусючий лютий-сніговик утрамбовував надовше по бе
регах річки біле пластовиння, а у високості, над містом,
розвішував надовго сиві верети туману. Та вже під полу
день вітрограй роздвигав усе геть чисто по окрайках, і
просто над головами прохожого люду прояснилось, а
відтак простір виголубився, що уже надворі було схожо
навіть не на початок весни-красни, а виглядало на її за
ручини з червнем-літом.
Дітвора цвірінькала стоголосо, як горобці, втішаючись
бодай короткими вакаціями, молодь снувала вулицями,
ніби поспішала на площу демонстрації мод.
Хтось йшов сумний, хтось чимось бідкався, а хтось ра
дів еєсні, світлому просторові, чистому небові.
Мені видалось це небо тлом майбутнього велетенсько
го гобелену. Десь мріє степ, стонихаючи від зимової
важкості; день, стривожений клопотами, збігає до сеого
кордону; а потім вродиться вечір. Небо ще буде сизувато-неб'єским, але на ньому викрапляться перші зорі,
відтак розвернеться гострокутий місяць — і простір над
головою стане — як синій гобелен в темі Краси.
Володимир КАЧКАН.

Дітям про звірят. 16.05 —
«Будапешт. Площа Москви».
Кіноварне. 16.20 — Народні
мелодії. 16.35 — Новини.
16.40 — На землі, в небесах
і на морі. 17.10 — «Не до
весілля буде сказано». Доку
ментальний телефільм. 17.35
— Зустріч школярів з Ге
роєм
Радянського Союзу
ЛІ. Девятаєвим. 18.10 — Грає
скрипаль III. Лакаташ (УНР).
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Цаука і життя. 19.30
— Фільм-коицерт «Як не лю
бити мені цю землю». 20.00
— До 40-річчя Великої Пере
моги. Прем’єра документаль
ного телефільму «Стратегія
Перемоги». Фільм 7. «Битва
за Дніпро». 21.00 — «Час».
21.35 — Письменник і су
часність. Юрій Бондарев. Зу
стріч з читачами м. Зелено
града. 22.35 — Сьогодні у
світі.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
Концерт. 11.15 — Телефіль
ми «Політ», «Розгін». 11.40 —
Шкільний ейран. 10 клас.
Українська література. 12.15
— «Вічно живі». В. Розов.
Вистава' Українського муллчно-драматичпого театру
імені Кропивпицького. (Кіро
воград). НІЛ час перерви —
Телефільм. 16.00 — Новини.
16.10 — Срібний дзвіночок.
16.30 — Телефільм «Мала
хіт». 16.40 — Країна Комсомолія. 17.40 — У нас у колек
тиві. 18.00 — Фільм-коицерт
«Хорошим». 18.30 — Лктуальна камера. 19.00 — Футбол:
«Шахтар» (Донецьк) — «Ди
намо» (Київ). (2-й тайм з 2 пр.
ЦТ). Під час перерви —
«День за днем». (Кіровоград).
20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.35 — «П’ять
хвилин на роздуми». • Моло
діжна розважальна переда
ча. 22.45 — Новини. 23.05 —
Футбол: «Дніпро» — «Мета
ліст». 2-й тайм.

д ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Доку ментальний телефільм
8 35. 9.35 — Історія. 5 клас.
9.05,
13.10 — Французька
мова. 10.05 — Учням ПТУ.
Естетичне виховання. 10,35,
11.40 — Музика.
7 клас.
11.05 — ІИ.ч?;ова школа 12.10
— Пошта передачі «Прпродозпавство». 12.40 — Радян-

Закриття
днів. культури «Накажи собі». Телефільм.
Угорської Народної Респуб 1 сеоія. 22.35 — Новини.
ліки в СРСР. По закінченні
— Повний.

316050, МПС,

областного ко/АИтета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

Еул. Луначарського,
БК С0442.

Обсяі 0.5 друк ари.

А УТ

А ЦТ (І програма)
А ЦТ (І програма)

8.00 —- Час. 8.35 — Зустрі
чі школярів з Героєм Радян
ського Союзу М. Девятаєвнм.
9.10 — Фільм «Таїс почина
лась легенда». 10.10 — Оче
видне — неймовірне. 11.10
— «Лицедії». Фільм-коицерт.
11.40 — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — «П'ятирічка —
справа кожного». Докумен
тальні фільми. 15.40 — Твор
чість юних. 16.10 — Шахова
школа. Уроки майстерності.
16.40 — Новини.
16.45 —
Грає
квартет арф. 17 —
• ...До шістнадцяти і старші».
17.45 — С. Рахманінов. Сим
фонічна фантазія «Бесйид».
18.05 — Мультфільм. 18.15
— Ленінський мііверситет
мільйонів.
«Праця — сус
пільство — людина». 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 —
У кожному малюнку — сон
це. 19.15 — Прем’єра теле
фільму «Космонавти народ
жуються на землі». 20.20 —
Концерт Державного акаде
мічного Північного росій
ського народного хору. 21.00
— «Час». 21.35 — До 40-річчя
Великої Перемоги. «Нам до
роги ці забути не моЖна».
Поезія. С. Михалков 21.55
А УГ
— Про балет. Народні ар
10.00 — Новини. 10.20 — тисти СРСР Т. Таякійа 1
Музичний фільм. 10.50 — В. Ковтун. 23.00 — Сьогодні
Молодіжна програма «Нарт». у світі.
11.40 — Шкільний екран. 8
клас. Російська література.
12.10 — Новини. 12 25 — Ху
дожній фільм «Вам і не сни 16.00 — Новини.
—
лося». 13.55 — Тслевистаг.а Срібний дзвіночок. 16.10
—
за мотивами оповідань А. П Від Дніпра до Бугу. 16.30
(Звітує
Чехова. 14.35 — Закон І ми. Маловисківський район). (Кі
16.00 — Новини. 16.10 —
17.35 — Оголо
Срібний дзвіночок. 16.30 — ровоград).
шення. 17.45 — Екран поша
Музичний відєоФі.'іьм «Музи ни
Українського
телебачен
ка його душі». 17.05 -- Впе ня. 18.00 — Документальний
ред. орлята! 17.30 — Продо телефільм. 18.30 — Сонячне
вольча програма — справа коло. 19.00 — Актуальна ка
кожного.
18.00 — Корисні
поради. 18.30 —День за днем мера. 19.30 — Твоя жііттєва
позиція. 20.05 — День за
(Кіровоград). 18.40 — Дорос днем
(Кіровоград). 20 20 —
лі турботи про дитячий са
«Музичний антракт». Теле
док. (Кіровоград). 19 00 — фільм.
(Кіровоград).
—
Актуальна камера. 19.30 — Ставиться питання. 20.30
Переда
з людьми 1 для людей. 20.00
ча
2.
20.50
—
На
добраніч,
— Передача для статиокласнидів. «Товариш». 20 35 — діти! 21.00 — «Час». 21 35 —
Ставиться питання Листи Художній телефільм «Сер
телеглядачів коментує про жант ».цліції». 2 серія. 22.45
фесор В. Г Сенченко Пере — Новини. 23.00 — Рухай
дача 1. 20.45 — Па добраніч тесь на здоров'я.

8.00 — «Час». 8.35 —
•(Стратегія Перемоги». Доку ментальний
телефільм.
Фільм 7. «Битва за Дніпро»,
9.35 — «Разом — дружна
сім’я». 9.55 — Клуб мандрів
ників. 10.55 — Документаль
ний телефільм. 11.25 — Но
вини. 14.30 — Новини. 14.50
— «Союз науки і прані». До
кументальні фільми. 15.35 —
Концерт радянської пісні.
15.55 — Розповідають наші
кореспонденти. 16.25 — Но
вини. 16.30 — О. Толовій.
Струнний квартет. 16.50 —
• Сторінки історії». «Пам'ять
серця». Про кавалерів орде-'
на Слави. 17.35 — «Калева
ла» в музиці. 18.05 — Мульт
фільм. І 3.15 — Документаль
ний телефільм. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00—Веселі
нотки. 19.15 — Світ і молодь.
20.40—Фільм «Так почина
лась легенда». 21.00 — «Час».
21.35 — Футбол. Кубок воло
дарів кубків Півфінал. «Рапід» (Відень. Австрія) — «Ди
намо» (Москва). Під час пе
рерви — Сьогодні у світі.
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НАША АДРЕСА:

«Молодой коммунар» —
орган Кировоградского

На украинском языке.

В.00 — Гімнастика. 8.15 —«В об’єктиві — тварини.
Вовк». Науково-популярний
фільм. 8.35, 9.35 — Природо,
зпаястпо. 4 клас. 8.55 — <іс.
сик-кульські етюди». Науко
во-популярний фільм. 9.05
12.35 — Іспанська мова. 9 5І
— «Новосели в Кодрах».
Науково-популярний фільм'
10.05 — Учням ПТУ. Л. Толстоіі. «Війна і мир». 10.35,
11.40 — Зоологія. 7 клас*
11.00 — «Джейрани обжива
ють степ». Науково-популяр’.
пий фільм. 11.10 — Сім’я 1
школа. 12.05 — Література
періоду Великої Вітчизняної
війни. 10 клас. 13.05 — Джо
натан Свіфт. Сторінки жит
тя і творчості. 14105—«Та гХ
не голосування».
су бтнтрамн. 15..’
нн 18.00 — Новини.
0. Шевелєва. Поема «Міст
ія Острави». 18.40 — Біль; хороших товарів. 19.10
— Кубок СРСР з мотоболу.
«Автомобіліст»
(Еліста)
«Ковровець» (Ковров). 19.30
— Бесіда 10. Жукова. 20.00
— Вечірня казка. 20.15 — Це
ви можете. 21.00 — •Час».
21.35 — «Накажи, собі». Те
лефільм. 2 серія. 22.40 —
Новини.

Підеш 6) і оз

Зим. № 139.

Ги раж 60 300

10.00 — Новини. 10.20 —•
Виробнича гімнастика. 30.ЗО
— Музичний фільм «Сопіл
ка чабана». 10.50 — К)вопрограма «Паш сучасник».
11.40 — Шкільний екран.
5 клас. Музика. 12.05 — Ху
дожній телефільм «.Сержант
міліції». 1 і 2 серії. 1«1.15 —
Новини.
16,00 — І’овшіМ.
16.10 — Срібний дзвіночок.
16.ЗО — Музичний фільм
« Разом весело нам іти». 16.55
— Старти надій. 17.25 —
Космічні висоти патопівців.
18.00 — Телефільм «Однієї
зірки я повторюю ім'я». 18.30
Співає «Росинка». 19.00 —
Актуальна камера. 19.30 —
«Сучасник-». На крилах мрії.
20.10 — День за днем. 20.25
— Оголошення. 20.30 — Те
лефільм «Народні умільці».
20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній телефільм ••Сержант
міліції». З серія. 22.35 — Но
вини. 23.00 — Світ поезії.

д ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний фільм. 8 35.
9.35 — Історія. 4 клас. 9.05,
13.10 — Англійська мова.
10.05 — Учням ПТУ. Есте
тичне виховання. 10.40. 1140
— Історія. 7 клас. 11.10 —
Поезія О. Прокоф'єва. 12.10
— Фізика. 9 клас 12.40 —Загальна біологія. 10 клас.
Екологічні системи. 13.«10 —
Знай і умій 14.10 — А. 'Че
хов. «Дядя Вйпя». 14.55 —
«Мистецтво — літопис звер
шень». Про творчість на
родного художника СРСР
О. Мойссєнка. 15.20 — Но
вини. 18.00 — Новини. 18.20
— Учителю — урок музики.
4 клас. 19 20 — Ритмічна
гімнастика. 19.50 — Виступ
ансамблю ложкарів педаго
гічного училища № 6 м. Мос
кви. 20 00 — Вечірня казка.
20 15 — «Співдружність». Те
лежурнал. 20 45 — Грає ду
ховий оркестр М Даугавпіл
са. 21.00 — «Час». 21.35 —«
Телефільм «Дев'ять кіл па
діння». 1 і 2 серії. 23.45 —'
Новини.
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