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Завтра — Всесоюзний День пра
цівників сільського господарства

ІМЕНАПРОСЛАВИЛИ
Хліб
Е5 И ПОМІТИЛИ, з якою надією І 

любов’ю землероб дивиться на 
зелений килим озимини, як щиро і 
лагідно виважує на долоні колос? 
Не могли не помітити, бо Ж 
його думи, все, чим він живе 
осіннього засіву до весни і 
весни до жнив, втілюється в знайо
мому для нього з дитинства слові 
«хліб».

Хліб — то його праця, богатир
ський переможний дух, хліб — то 
джерело достатку і добробуту лю
дей, багатство і могутність країни.

Нелегко дається хліб нинішнього 
року. Справжню ціну йому склада
ють ті, хто до землі найближче. 
Вглянімося в їхні мужні, засмаглі од 
сонця і вітру обличчя, запам'ятаємо 
поіменно: Григорій Отрошко, Ми
кола Малиця, Аркадій Молчан- 
ський... Плече до плеча — їх у за
гоні молодих жниварів майже пів- 
тисячі, під силу їм було намолоти
ти понад півтора мільйона центне
рів хліба.

Найстарший

усі
ВІД 
від

і наймолодший
Щасливий той, хто по-свосму 

відкриває хліб. Григорій Отрошко і 
Аркадій Молчанський пізнавали 
його пахощі в полі, з колоска. І це 
єднає їх. Та хліборобську дорогу в 
житті вибирали по-різному. Штур
вал комбайна Аркадісві доручили 
на батькову відповідальність, 
і вагалися члени правління: 
дий, тільки в десятий клас 
йшов. Те врешті, згодилися, 
сім’я відома в Розношенцях пра
цьовитістю і добропорядністю. 
«Ми починали ще й не з таких літ,— 
говорив бригадир Герой Соціаліс
тичної Праці Сергій Олександро
вич Чорнобай, коли довідався, як 
жнивує молодший Молчанський. — 
Добре, коли жадоба до'праці по
являється змалку». Й працював Ар
кадій так, ніби намагався довести, 
що хліборобському роду нема пе
реводу. Й довів. Більше 10 тисяч 
центнерів хліба видав із бункера

Хоч 
МОЛО- 
пере- 
бо ж

, «Усю 
доброту
В труд 

госпо-

своєї «Ниви», 
щедрість і , 
свою вклали 
механізатори 
дарства, доглядаючи 
хлібну ниву, їхня праця 
перелилася в колос, і я 
прагнув не залишити 
жодного колоска в 
стерні. Це мої перші 
жнива. Гордий, що не 
підвів товаришів, бать
ка, радію високій оцін
ці праці нашого сімей
ного екіпажу». Так 
відповів наймолодший 

жнивар Кіровоградщини на вітання 
авторів листа до молодих комбай
нерів Кіровоградської та Одеської 
областей двічі Героїв Соціалістич
ної Праці, делегатів XXV з'їзду 
КПРС О. Гіталова та П. Ведути. Від
повів достойно тим, 
взяв у дорогу, 
жасві всі сили, молодечий запал і 
ентузіазм.

Це були перші жнива Аркадія. 
«Зробив» він на них свою першу 
тисячу тонн хліба. А його працю 
відзначили першою в житті трудо
вою нагородою — Грамотою обко
му комсомолу.

За традицією переможця серед 
молодих жниварів області вітають 
щороку напередодні Дня працівни
ків сільського господарства. І, теж 
за традицією, вручають нагороду 
не в кабінеті, не в клубі чи Будинку 
культури, а на полі. Бо ж так зав
жди виходить, що хліборобський 
рік для жниварів безперервний: 
урожай ранніх зернових, вже в ко
морі, а тепер на черзі кукурудза, 
соняшник, цукрові буряки. Не по
рушено цієї традиції й нині. Григо
рій Отрошко отримав приз обкому 
комсомолу та газети «Молодий кд- 
мунар» «Золотий колос» на ро
бочому місці. Серед зеленого має- 
ва бурякової ниви зібралися меха
нізатори радгоспу «Маріампіль- 
ський», вітали свого товариша із 
врученням йому нагороди. На при
зі вигравійовано число «12152». Це 
стільки центнерів хліба намолотив 
Григорій. «Міг би й більше, — 
впевнений він, — аби косив у Тим- 
чуровому збиральному загоні. Спо
чатку горох збирав. А Тимчурові 
«Колоси» вже тоді нагадували дже
рела, від яких жниварська хлібна 
ріка розливалася повінню».

Серед тих, хто брав участь у зма
ганні, він найстарший за віком. Сьо
годні він твердо може сказати: на
завжди вибрав хліборобську доро
гу в житті. Та ця впевненість до 
нього прийшла не відразу — меха
нізатором працював, будівельни
ком, шофером. А тепер знову при
йшов на поле. Тепер бжє назавжди, 
щоб не розлучатися з полем ніко- 

тому підтвердженням його

чиє напуття 
Бо ж віддав уро-

та інші
Микола Малиця

слова: «Щасливий я, що власноруч 
проклав свою борозну на землі. А 
ще, що в ці мої перші самостійні 
жнива досяг успіху, повірив у свої 
сили».
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КОЛИ ЩЕДРІ ОБЖИНКИ - У НЬОГО СВЯТО І ВІН 
УКЛІННО ЗУСТРІЧАЄ ЛЮДЕН. ЯКІ РАЗОМ З НИМ 
ПЛЕКАЛИ ПШЕНИЧНИЙ КОЛОС. ТАК, ЦЕ БОНИ. ОРА
ЧІ. СІВАЧІ, ЖЕНЦІ СВОЇМ СУМЛІННЯМ І МУДРІСТЮ 
РОБИЛИ ВСЕ ДЛЯ ТОГО. ЩОБ ЇХНЄ ПОЛЕ БУЛО НАЙ- 
ЩЕДРІШИМ. НИНІ КОЛГОСП ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА — 
ОДИН З КРАЩИХ В УЛЬЯНОВСЬКОМУ РАЙОНІ. ЦЕ - 
ГОСПОДАРСТВО ВИСОКОЇ КУЛЬТУРИ ЗЕМЛЕРОБСТВ/У 
ЩОРОКУ НА КОЖНОМУ ГЕКТАРІ ТУТ ЗБИРАЮТЬ ПО 
40—50 ЦЕНТНЕРІВ ЗЕРНОВИХ. А ГОЛОВНИЙ АГРОНОМ 
КОЛГОСПУ ВАСИЛЬ КРИВІШ ЗНОВУ ВІДКРИВАЄ Е 
СТЕПУ СВОЮ ЛАБОРАТОРІЮ — І ПОЧИНАЄТЬСЯ НО- 

ЕКСПЕРИМЕНТ. НОВИЙ ПОШУК. ЩОБ НАСТУПНІ 
ОБЖИНКИ БУЛИ ЩЕ БІЛЬШИМ СВЯТОМ.

Фото В. КОВПАКА.

На фото: комбайнер Григорій ОТРОШКО.

У короткі хвилини перепочинку 
він часто брав газету, уважно вчи
тувався в ті місця, де йшлося про 
збирання хлібів в області. Зістав
ляв числа — гектари, центнери. І з 
гіркотою думав: передовиків не на
здогнати. У них потужні «Колоси», 
«Ниви». У списку жодного прізвища 
комбайнера, хто б косив, як він, на 
СК-4. Хоч у нього й перехідний 
вимпел райкому комсомолу, а до
ведеться з ним розлучатися: дощ 
ось уже десятий день заважає під
бирати валки. Григорій Отрошко 
з їхнього ж району очолив з/лаган- 
ня молодих жниварів області.
’ Молодий кандидат у члени КПРС 

Микола Малиця відтоді не мріяв 
про перемогу. Видавав духмяне 
зерно в кузови автомашин, сам ду
мав: «Швидше! Ще швидше заси
пати зерно в комори! Щоб не до
пустити втрат». З площі 328 гекта
рів зібрав хліба Микола. По пра
ці — і честь. Він виборов друге міс
це у змаганні молодих жниварів об
ласті, його нагородили Грамотою 
обкому комсомолу.

Бережливі руки у комбайнерів 
Петра Піщанського з колгоспу іме
ні Леніна Голованівського району, 
Івана Лошакова з колгоспу імені 
Каола Маркса Кіровоградського 
району. Анатолія Тетеви з колгоспу 
імені Фоунзе Ульяновського райо
ну. Турбувалися хлопці, щоб жод
на зернина не попала в стерню. І 
трудилися добре — кожен намоло
тив понад 9 тисяч центнерів зерна. 
Степан Сульжик з колгоспу «Укоаї- 
на» НоБгородківського району, Вік
тор Реміняк та Василь Шатковський 
з колгоспу імені Фоунзе Ульянов
ського району, Віктор Сендзюк з 
колгоспу імені Кірова Бобоинець- 
кого, Андрій Галушко з колгоспу 
«Україна» Новоаохангельського, 
Микола Давиденко з колгоспу іме
ні 40-річчя Жовтня Петрівського, 
Микола Ткаченко з колгоспу імені 
Шевченка Долинського та Микола 
Бородавка з колгоспу імені Каліні- 
на Олександрійського районів на
близилися д<ух цього рубежу. Вони 
І стали переможцями у змаганні 
молодих жниварів області, просла
вили свої імена врожаєм.

О. СКІЧКО, 
перший секретар обкому 
ЛКСМ України.

Заспіваймо
пісню!

ПЕРШІНапередодні Дня працівників сіль

ського господарства публікуємо підсум
ки змагання молодих жниварів Кіровоградішиш на приз обкому комсомо
лу та газети «Молодий комунар» «Золотий колос», називаємо переможця 
серед молодих водіїв, які перевозили зерно нового врожаю.

На полях Кіровоградщпни жнивували майже півтвсячі молодих комбай
нерів, зерно на токи, хлібоприймальні пункти транспортували понад півтори 
тисячі водіїв. За підрахунками обласного штабу «Жнива-76» молоді жни
варі скосили ранні зернові на площі 60 тисяч гектарів, намолотили 160 тисяч 
тонн хліба, водії перевезли його понад 310 тисяч тонн.

Переможцем серед молодих жниварів і володарем призу «Золотий колос» 
став комбайнер із радгоспу «Маріампільськнй» 
Петрівського району Григорій Отрошко, який ви
дав із бункера свого «Колоса» 12 152 центнера 
■зерна. Друге місце зайняв Микола Малиця із кол
госпу імені Карла Маркса цього ж району, а тре
те — Аркадій Молчанський із колгоспу імені 
Фрунзе Ульяновського району.

Переможцем у змаганні серед молодих водіїв 
став шофер радгоспу «Устииівський» Устинівсько- 
го району Леонід Мартиненко.

Напередодні Дня пра
цівників сільського госпо
дарства' наш комсомоль- 
сько-/лолодіжний 
тив виконав план 
надцяти місяців.

Мені здається, 
кожного молодого 
дівника повинен бути хо
роший старший друг. Я 
прийшла на ферму не
давно, на початку року, і 
відчула потребу в друж
ній допомозі старшого 
товариша. Завжди поруч 
мене була Валентина Сто- 
ляревич, яку я з гордістю 
називаю своєю наставни
цею.

Коротко про хорошу 
людину розповісти важко. 
Валентина — потомствена 
доярка, нині групкомсорг 
ферми, молодий гвардієць 
дев ятої п’ятирічки, за

колек- 
оди-

що у 
тру-

трудові успіхи минулого 
року удостоїлась Грамоти 
ЦК ВЛКСМ, її портрет — 
на Дошці пошани райко
му комсомолу. Як її на
ставниця, кавалер ордена 
Трудового Червоного Пра
пора Марія Данилівна 
Іваниченко, з іншими, так 
Валентина зі мною охоче 
ділиться своїм досвідом 
роботи. Я добре засвоїла 
її уроки і вже надоїла по 

молока 
зобов’я-

2700 кілограмів 
від корови при 
занні 3 тисячі.

Для більшості 
друг завтрашній 
де трудовим, бо 
вило нашого комсомоль
сько-молодіжного колек
тиву: кожне свято відзна
чати трудовими здобутка
ми. І ще знаю: зберемося 
ми після вечірнього доїн- 

заспіваємо пісню...

мо'їх по- 
день бу- 
ж пра-

кя,

Є. ЖУРАВСЬКА, 
комсомолка, доярка 
радгоспу «Олександ
рійського цукроком- 
бінату.

Кіровоград—Одеса: 
змагаємось

Під час збирання ранніх зернових па полях Оде
щини працювало 650 комсомольсько-молодіжних 
комбайнових і 1217 автоекіиажів. Воші скосили хлі
ба на площі 104 тисячі гектарів, намолотили і пере
везли на токи та елеватори 219 тисяч гоїш зерна. .

Переможцем у змаганні серед молодих жниварів і 
володарем перехідного призу «Золотип колос: Оде
ського обкому комсомолу став ’Комбайнер колгоспу 
імені XX з’їзду КПРС Комінтернівського пайову 
комсомолець Микола Довбенко. Комбайном «Колос» 
він намолотив 10 450 центнерів зерпз

Почесним мандатом обкому комсомолу та обл- 
профради нагороджено переможця в соціалістичному 
змаганні серед молодих водіїв Федора Русанчнка э 
колгоспу «Правда» Белградського району.



^МолодяА комуялр((З <отор
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М. ЮРІЙЧАК.

»

було 
пше-

Л ДО ПОРТРЕТА 
АГРОНОМА

уже
І ось 
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У

10. СТОРЧАК.
Колгосп імені 40-річчя 
Жовтня
С в і тл о воде ького ра нону.

відчув, як тепліє 
як радісно

1ІА КАГАТНОМУ ПОЛІ САЛЬКІВСЬКОГО ЦУКРОЗАВОДУ. 
Фото В. ЗЕМНОРІЯ.

ДОСТРОКОВО!
Тваринники колгоспу «Іскра» Новгородківського району виконали річ

ний плав виробництва і продажу молока державі. На приймальний пункт 
відправлено понад завдання 400 центнерів продукції. Борючись за право 
підписати Рапорт Ленінського комсомолу ЦК КПРС до 60-річчя Великого 
Жовтня, найвагоміший вклад у трудові здобутки внесли тваринники пер
шої молочнотоварної ферми, якою завідує комсомолець О. Куриленко.

О. ГАЙКО.

□

«Основне завдання сільського господарства полягає в тому, 
наголошується у затверджених XXV з’їздом КПРС «Основних 
напрямах розвитку народного господарства СРСР на 1976—1980 
роки», — щоб забезпечити дальше зростання і більшу сталість 
сільськогосподарського виробництва, всемірне підвищення ефек
тивності землеробства і тваринництва для більш повного задово
лення потреб населення в продуктах харчування і промисловості 
в сировині, створення необхідних державних резервів сільсько
господарської продукції».

У нинішній п’ятирічці на розвиток сільського господарства 
республіки буде направлено 25 мільярдів карбованців капітало
вкладень. З них тільки цього року буде використано 4 мільярди 
750 тисяч карбованців.

ВПЕВНЕНІСТЬМиколи КУРОП’ЯТНИКА
Колгоспний тік уже Н9 ви

глядав так, як у розпал жнив. 
Лише неподалік нового складу 
жовтіло кілька куп піхіениці та 
ячменю, працювала зерно
очисна машина. Агроном не
квапливо підійшов до бурту, 
взяв пригорщу зерна. Згада
лись ті гарячі весняні дні, ко
ли довелося пересівати ділян
ку озимих. Тоді молодому 
спеціалістові нелегко 
з-поміж кількох сортів 
ниці вибрати на посів най/ро- 
жайніший за таких умов. І ви
брав. Ні, не рискував. Зважив 
усі «за» і «проти» — тільки 
«саратовська».

Мимоволі 
зерно на долоні, 
щемить у грудях: угадав тоді. 
Саме цей сорт видав з гектара 
на 5 центнерів більше, ніж 
районовані тут сорти інших 
ярих пшениць.

Отаким замисленим, трошки 
збудженим приємними спога
дами я й зустрів його.

— За чотири роки роботи в 
колгоспі таких жнив не пам’я
таю, — сказав, не прощаючись 
зі своїми думками. — Важко 
брали хліб. Але арожає/л за
доволені. Ранні зернові вида
ли з гектара на півтора цент
нера більше, ніж ми передба
чали. План продажу хліба 
державі перевиконали раніше 
від багатьох господарств ра
йону. Доставили на хлібо
приймальний пункт майже 23 
тисячі центнерів зерна. Слово 
кубанціз припало до душі 
кожному нашому хліборобові.

Добре йде в колгоспі й за
готівля силосу Десять тисяч 
тонн цінного корму заклали— 
півторарічний запасі

Степ знайоме гомонить, сте
литься під ноги м'якою ріл
лею. Немаленьке господарство 
другого відділка — майже три 
тисячі гектарів орної землі. 
І агроном комсомолець Іван 
Гребенюк знає кожну ділянку. 
Ось, наприклад, відразу ж за 
током починаються пагорби. 
Туї удалося 12 гектарів осзоїіи 
під багаторічні трави. Далі — 
вчорашня плантація силосно: 
кукурудзи милує око чорної« 
ріллею. На сусідній ділянці 
вруниться озимина. Це гой 
клин, що його засіяли понад 
план після того, як обговори
ли промову Генерального сек
ретаря ЦК КПРС Леоніда Іллі
ча Брежнєва на нараді партій
но-господарського активу Ка
захстану.

1 знову поля... Чимало праці 
доклав Гребенюк до них за 
чотири роки. Бо ще змалку 
полюбив землю. Набувши 
професії агронома-овочівника, 
спочатку й працював за спе
ціальністю. Та тягнуло вирощу
вати хліб. І коли запропонува
ли перейти відділкозим агро
номом, згодився, не розду
муючи. Роботи добавилось — 
працювати стало цікавіше.

Ми прощалися, як Миколь- 
ське вже спалахнуло електрич
ними вогнями. Іван говорив 
тоді про день наступний, при
кидав, де треба побувати в 
першу чергу. Згадав, що не 
написав замітки до «Комсо
мольського прожектора».

«Ось уже завтра обов’язко
во напишу, — усміхнувся. — 
Але чому зазтра? — впіймав 
себе на думці. — А якщо всі 
так?..»

ШЛИ збори механізаторів. 
** І Іа столі перед секретарем 
парткому колгоспу Л. І. Пуні- 
карепко — оригінальний суве
нір.

— Це — приз «Золотий ко
лос», — сказала Людмила 
Іванівна. — Умови його одер- • 
жашія прості і водночас склад
ні. Ного володарем стане той, 
хто виборе перше місце серед 
комбайнерів колгоспу на зби
раній хліба. Приз перехідний. 
Але тому, хто трії роки підряд 
заволодіє ним, «Золотий ко
лос» буде вручено назавжди.

— Можна наперед вручати 
його Іванові Івановичу, — ки
нув хтось із останнього ряду.— 
Він досвідчений механізатор, 
щороку в числі передовиків.

Така розмова відбулася в колек
тиві механізаторів колгоспу імені 
Ватутіпа Кіровоградського району. 
Тоді, в сімдесят четвертому, неспо
дівано для всіх перше місце па 
жнивах виборов комсомолець Ми
кола Курон’ятшік. намолотивши 
близько семи тисяч центнерів до
бірного зерна. Несподівано' Ми
кола не згоден з цим. Go. щоб ста
ти в один стрій із досвідченими 
комбайнерами, йому довелося пе-

мало попрацювати, досконало ви
вчити машину. Тому несподіваною 
в його перемозі нічого не було.

— Молодець, Миколо, — щи
ро поздоровив друга Володи
мир Зайченко. — «Золотий ко
лос» може бути твоїм.

І наступних жнив приз вру
чали також йому, тепер 
М О.'І одом у ком у пістоні, 
косовиця першого року 
річки десятої. Знову завів 
загінку свій комбайн Микола, 
і знову здобув першість. Цьо
го разу його показник теж 
найвищий у господарстві — 
понад сім тисяч центнерів на
молоченого хліба.

Віднині приз «Золотий ко
лос» дістав постійну пропис
ку — в червоному кутку бу
динку механізаторів другого 
відділка. В цьому заслуга мо
лодого механізатора, який ши
рокою ходою господаря йде 
до свого Т-150. Сьогодні він 
висіває в грунт добрива. Щоб 
урожай був ще вищим.

Два номери «Моло
дого комунара» — за 
17 червня і 3 липня — 
під рубрикою «А як 
відпочиваєте ви?» ви
несли па суд читачів
важливу розмову про 
дозвілля кіровоград- 
ців. Актуальність теми 
ще раз підтверджують 
офіційні відповіді, від
гуки читачів, що над
ходять до редакції (їх 
наводимо скорочено).

«Молодий комунар» 
ще раз запрошує до 
розмови кожного, хто 
має що сказати з при
воду організації відпо-
чиику.

Директор міського Па
лацу культури імені Ком
панійця В. П. ПАРА- 
СЕНКО:

Більшу частину роботи 
нині ми перенесли до 
парку культури і відпочин
ку імені В. І. Леніна. Зо
крема, тут щосуботи і що
неділі на танцювальному 
майданчику виступає наш 
ансамбль сучасного баль
ного танцю «Золотоцвіт». 
Мета його виступів — 
ширше запровадження се- 
ред молоді нових сучас
них танців.

Директор обласного Бу
динку вчителя В. ЛІ. СТРІ
ЛЕЦЬ:

' Учителі загальноосвітніх 
ШКІЛ у літню пору від
пускники, Ця обставина 
значно ускладнює нашу 
роботу. Як правило, до 

.серпня ми стараємось

частіше проводити всі за
ходи на майданчиках же- 
ків, у піонерських табо
рах обкому профспілки 
працівників освіти, вищої 
школи і наукових установ, 
на підшефній сільсько
господарській дослідній 
станції. Тобто там, де є 
змога організувати ауди
торію.

Директор парку культу
ри і відпочинку імені 
50-річчя Жовтня С. Г. 
КУВАКІНА:

В нашому парку досі 
немає літнього театру, кі
нотеатру, повного освіт
лення, павільйону, кафе...

У грудні минулого року 
райвиконком ухвалив рі
шення про надання гро
шової допомоги на впо
рядкування парку. Велика 
частина підприємств не 
виконала цього рішення 
(23 підприємства та орга
нізації не внесли 33 тисячі 
карбованців).

На гроші, які було пе
рераховано (20 тисяч кар
бованців), ми почали бу
дівництво танцювального 
майданчика. Дирекція за
мовила три нових атрак
ціони, але коштів на їх 
придбання немає. Завод 
друкарських машинок по
чав створення спортивно-

ГОСТІ 
КОМСОМОЛУ

На запрошення ЦК ВЛКСМ у 
Радянський Союз прибула де
легація Спілки соціалістичної 
польської молоді на чолі із за
ступником голови Головної 
Ради ССПМ, головою Голов
ного правління спілки соціа
лістичної польської молоді 
К. Трембачкевичем. У складі 
делегації — секретар ГП 
ССПМ 3. Глапа, відповідальні 
працівники ССПМ.

З делегацією зустрівся пер
ший секретар ЦК ВЛКСМ Є. М. 
Тяжельникоз. У ході зустрічі, 
яка пройшла з братерській, 
сердечній атмосфері, відбув- ф
ся всебічний обмін досвідом 
роботи двох спілок молоді по 
виконанню рішень XXV з’їзду 
КПРС і VII з’їзду ПОРП, кому
ністичному вихованню моло
дого покоління СРСР і ПНР, у 
питаннях дальшого зміцнення 
співробітництва ВЛКСМ і 
ССПМ.

Польські друзі відвідали ав
тозавод імені Лихачова, де 
ознайомилися з роботою ком
сомольської організації по 
виконанню рішень XXV з’їзду 
КПРС, заздань, поставлених у 
промові Л. І. Брежнєва на зу
стрічі з трудящими автоза
воду.

Гості з ПНР поклали вінки 
до Маззолею В. І. Леніна

(РАТАУ).

ПОЧЕСНІ НАГОРОДИ
ПЛАВИЛЬНИКИ

Радісна звістка швидко об
летіла всі виробничі дільниці 
ордена Трудового Червоного 
Прапора заводу чистих мета
лів імені 50-річчя СРСР: за 
дострокове виконання річник 
завдань двадцять одного тру
дівника цеху № 8 нагороджено 
знаком «Переможець соціаліс
тичного змагання 1976 року», 
Нагороди удостоїлись комсо
мольсько-молодіжні бригади 
плавильників Миколи Петрова 
та Анатолія Ткача, комсомоль
ці Любов Нікольська, Анатолій 
Киричеико, Яків Максимов — 
усього одинадцять членів 
ВЛКСМ,

с. тишка, 
керівник кореспондентсько
го пункту «Молодого кому
нара». •
м. Свігловодськ,

„пекшшію взаємодію../ ■
го комплексу.,. Тричі при
ходили учні першого й 
шостого професійно-тех
нічних училищ, косили 
бур’ян. Систематично ко
сять його сторожі. Що ж 
до дитячої ігротеки, то 
вона в парку на громад
ських засадах, штатної по
сади немає, видають речі 
чергові працівники. Ми 
вважаємо, що діти в неді
лю повинні бути з бать
ками.

Парк потребує допомо
ги — матеріальної і мо
ральної. Адже на сьогодні 
він, наш дендропарк, на
лежить до четвертої ка
тегорії. Його робота не 
може базуватись на енту
зіазмі трьох штатних оди
ниць. Чекаємо підтримки.

Директор парку імені 
В. І. Леніна І. Ф. БАРИНІ:

Критичні зауваження 
«Молодого комунара» ми 
обговорили на нараді пра
цівників парку.

Колективи ряду підпри
ємств сумлінно постави
лись до впорядкування і 
ремонту атракціонів і 
фонтанів, що не діяли вже 
кілька років. А будівель
не управління № 411 (на
чальник П. П. Гуртовий) і 
завод «Новатор» (дирек
тор М. М. Хосяїнов) не 
виконали рішення сесії 
Ленінської районної Ради

про ремонт електроосвіт
лення літнього театру і 
виготовлення весел для 
човнів.

Дирекція парку вирішує 
питання про виділення 
коштів на придбання кос
тюмів музикантам.

Треба зауважити, що 
контора зеленого госпо
дарства (директор М. К. 
Жирновников) протягом 
трьох місяців не могла 
з’ясувати, хто повинен до
глядати газони. Дуже ма
ло насаджує вона квітів і 
декоративних кущів. Уже 
три місяці комунгосп Ле
нінського району обіцяє 
поставити в парку десять 
урн для сміття і віднови
ти зруйновану тут алею. 
Одначе справа не посу
вається з місця.

Гадаємо, що централь
ному паркові міста нале
жить мати сильну під
шефну організацію.

Директор обласної фі
лармонії П. Б. І11ЕПО- 
ТИННИК:

Філармонія працює за 
республіканським пла
ном, у якому не на кож
ний вихідний передбачено 
концерти.

Однак протягом осін
ньо-зимового періоду наш 
заклад разом з міськко
мом комсомолу планува
тиме вечори відпочинку

молоді, танці та інші куль
турно-масові заходи.

Секретар Ленінського 
райкому ЛКСМУ м. Кіро
вограда Т. ЛЕБЕДЄВА:

Відділ пропаганди і 
культурно-масової робо
ти почав розробку коор
динаційного плану прове
дення культмасових захо
дів у районі. План перед
бачає ретельне вивчення 
можливостей клубів, біб
ліотек, гуртків та об’єд
нань за інтересами, ху
дожньої самодіяльності 
підприємств і організацій 
району, влаштування ту
ристських походів комсо
мольців і молоді до ви
значних місць міста, об
ласті.

Для поліпшення органі
зації відпочинку молоді 
потрібна взаємодія всіх 
заінтересованих установ та 
організацій. На нашу дум
ку, доцільно створити єди
ну в масштабах міста ко
ординаційну раду, котра 
об'єднувала б і спрямову
вала зусилля розрізнених, 
міжвідомчих колективів.

Райком комсомолу з 
усією роботою самостійно 
не справиться. Велику час
тину її повинні виконува
ти первинні комсомольсь
кі організації...

Немає хороших примі
щень для занять гуртків 
художньої самодіяльнос

ті, для проведення вечо
рів відпочинку на заводі 
дозуючих автоматів, кон
дитерській фабриці. А 
комсомольці пивзаводу, 
де є непоганий клуб та ін
струменти, ніяк не розв’я
жуть питання про дозвілля. 
Комітетові комсомолу за
воду «Червона зірка» ми 
вказали на слабку куль
турно-масову роботу 8 
парку імені Крючкова.

Секретар Кіровоградсь
кого міськкому ЛКСМУ 
В. КАЛИНА:

В нашому місті є всі 
можливості для виховання X 
у юнаків і дівчат творчих 
захоплень. Для розвитку 
цих захоплень міський ко
мітет комсомолу спільно 
з обласним Будинком на
родної творчості планує 
влаштування виставки ро
біт фотолюбителів, моло
дих самодіяльних худож
ників, присвяченої Дню на
родження комсомолу. Мі
ська рада молодих спеціа
лістів у листопаді цього 
року проведе огляд-кон- 
курс раціоналізаторських 
і винахідницьких робіт мо
лодих спеціалістів міста.

Але всі наші найближчі 
програми матимуть уфпіх 
тільки за умови масовості 
заходів. Для цього потріб
но, щоб мистецтвознавці, 
фольклористи, етнографи 
міста вміло вели пропа-
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ЦЕ БУЛО в лихоліття вій

ни. Кількох поранених 
наших десантників підібра
ла колгоспниця села Ко
тового Долинського райо
ну О. А. Задорожня. Фа
шистам стало відомо, що 
радянські бійці перехову
ються десь у селі. Обниш
порили все Котове, були і 
в хаті Олександри Андрі
ївни, але, на щастя, не 
знайшли. Коли німецькі аа-
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томатники поїхали в сусід
нє село, Олександра Анд
ріївна спустилася в льох 
до поранених, нагодувала 
їх, перев’язала їм рани.

Два місяці, рискуючи 
життям, переховувала де
сантників. Односельчани 
приносили, хто що мав з 
продуктів. Нічим було пе
рев'язувати рани, і сільсь
ка трудівниця пускала в 
діло простирадла, білизну. 
«Виписала» Олександра 
Андріївна воїнів зі свого 

незвичайного госпіталю 
аж тоді, коли наші війсь
ка визволили село.

Нещодавно з одним із 
урятованих, вірменином 
Андрієм Наганойовичем 
Бабаяном, вона зустріла
ся. Бабаян приїздив у Ко
тове до своєї другої ма
тері, як він називає Олек
сандру Задорожню. Та
ким сином пишатися мож
на: на грудях у нього — 
золота зірка Героя Радян
ського Союзу, ордени, ме
далі. Бабаян після- лікуван
ня в «домашньому госпі
талі» воював до повної пе
ремоги над ворогом. Те
пер живе в Єревані.

А Євдокія Василівна Ро
бота, колгоспниця з Куце- 
волівки Онуфріївського 
району в дні війни, коли

наші народи спільно гро
мили фашистських напад
ників, знайшла собі сина- 
карела.

... Ні вдень ні вночі не 
вщухали бої 
Наші війська, форсувавши 
ріку, тримали оборону. В 
бою було тяжко поранено 
бійця-карела Миколу Мі- 
ніна. Вісім днів і ночей ча
тувала біля нього Євдокія 
Василівна. Перев'язувала 
рани, напувала теплим мо
локом. Потім уже з госпі
талю боєць писав листи, 
дякував своїй рятівниці, 
сповіщав, що за форсу
вання Дніпра одержав ор
ден Вітчизняної війни.

Багато років минуло від
тоді. І ось Євдокія Васи
лівна одержала телегра
му: «Зустрічайте. їду з сі
м’єю. Мінін». Син Карелії 
побував на пам’ятній пе
реправі, розповів куцево- 
лівській молоді про бої за 
Дніпро, про те, як воїни 
різних національностей би
лися за визволення Украї
ни від німецько-фашист
ських окупантів. Потім на
звана мати кілька днів гос
тювала у свого сина в Ка
релії. Ось така вона, 
дружба наших народів, — 
міцна, непорушна. Це зав
дяки їй ми розгромили 
фашизм.

Та не тільки в дні війни 
наші народи демонструва
ли непорушну дружбу. 
Сьогодення свідчить про 
велике єднання радянсь
ких людей. Відбувається 
взаємний обмін досвідом 
між колективами підпри
ємств. Так, шахтарі Олек
сандрії досконало опану
вали відкритий спосіб ви
добутку вугілля. З—4 гір
ники, які керують потуж
ними роторними та бага- 
токовшовими екскавато
рами, дають за зміну по
над дві тисячі тонн вугіл
ля. Довідались про це 
шахтарі міста Кумертау 
Башкирської АРСР і при
їхали по досвід. Вивчали 
його й гірники братньої 
Грузії.

Дружні, ділові стосунки 
зв’язують — 
сільського 
області з хліборобами ін
ших куточків країни. Як ві-
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працівників 
господарства

домо, у Знам’ямському ра
йоні вперше в республіці 
було запроваджено комп
лексну механізацію тварин
ницьких ферм і двозмінну 
роботу. Машини вивільни
ли близько 600 трудівни
ків. Підвищилась продук- 
тизність праці на фермах, 
зросла їх рентабельність. 
Тож і приїздили сюди по 
досвід колгоспники ряду 
областей Російської Фе
дерації, Молдавії.

Або таке. У тваринників 
Тамбовщини на виробни
цтво центнера м’яса за
трачається лише 3,5 годи
ни— значно менше, ніж в 
одному з кращих госпо
дарств Кіровоградщини — 
колгоспі «Іскра» Олек- 
сандрівського району. Зав
дяки повній механізації 
всіх трудомістких проце
сів, застосуванню щілис
тої підлоги, безприв’яз
ного утримання поголів’я 
там добилися високої про
дуктивності праці. Один 
колгоспник доглядає по
над тисячу голів молодня
ка великої рогатої худоби. 
І це дає можливість там- 
бовцям значно знижувати 
собівартість продукції. До
свід російських друзів за
цікавив кіровоградців. 
Група наших спеціалістів 
побувала в колгоспах Там- 
бозщини, уважно вивчила 
його і взяла на озброєння.

А хто не знає, яку ве
лику допомогу хліборо
бам Кіровоградщини по
дали наші російські бра* 
ти з Кубані! Взяти хоча б 
той же Новоукраїнський 
район. Тут вирощують ви
сокі врожаї- озимої пше
ниці, в окремі роки про
дають державі по 100 й 
більше тисяч тонн зерна. 
За це спасибі і тим, хто 
його виростив, і тим, хто 
допоміг насінням високо
продуктивних сортів ози
мої пшениці, — членам 
колгоспу імені Кірова Ла- 
бинського району Красно
дарського краю.

Радянські люди, збрата
ні великим Леніним, ра
зом розв'язують найск
ладніші питання, спільними 
силами зводять світлу бу
дову комунізму.

І. ВАЩЕНКО.

I

I

I
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Успішио пройшли гастролі народного ансамбля пісні і танцю «Весна» Кіровоградського 
міського Палацу культури імені Компанійця її Гайворонському та Ульяновському районах нашої 
області, Для трудівників полів ансамбль да» 10 концертів, на яких побувало вісім тисяч глядачів.

На фото: виступають солістки ансамбля сестри Піна та Марина ГРАМАТОВИЧІ.
Фото В. ЗЕМІІОРІЯ.

ЦЕ БУЛО незвичайне засідання комсо
мольського бюро. Його секретар 

Іван Бабій зосереджено оглянув при
сутніх.

— Значить, домовились, товариші. Зро
бимо все на найвищому рівні.

— А то як же, — кинув Анатолій 
бузов. — Справа відповідальна.

І ЗЛАГОД

Ар-

— І почесна, — додав Микола Гришин.
— Весільна комісія в повному скла

ді? — ще з порога спитав секретар пар
тійної організації Борис Печеранський, 
тихо причиняючи за собою двері. — Все 
врахували і передбачили? Дивіться, не 
осоромтеся, своїм же товаришам свято 
готуєте.

— Хіба ми не розуміємо?
До весілля готувалися всі — і самі ви

нуватці торжества Галина Лиходід та Вік
тор Ма/лалига, і керівники рудника вогне
тривких глин, і члени виконкому Обознів- 
ської сільської Ради. Більше від усіх, звіс
но, «дісталося» комсомольцям. Прибира
ли по-святковому стіл, підбирали букети 
квітів, віддрукували й розіслали запро
шення. А їх було багато — майже всі
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жителі села побажали засвідчити своєїр ' 
присутністю повагу до молодих.

Недільного ранку село прокинулось' 
від урочистих мелодій духового оркестру';*'!

...Змовкає бадьора музика, чути тільки"' 
легенький шелест тополь. Тут, під ЦИМИ';, 
деревами, сплять вічним сном /. 
сильні, мужні люди. Недоспівали 
своєї пісні, недокохали. Життям 
прекрасним, серцем гарячила вони 
стояли цю священну землю в запеклих, 
боях, очистили її від фашистської поганів 
І тепер до підніжжя пам’ятника визволи
телям лягають пломенисті гвоздики, ра-

МОЛОДІЛІ

ВОНИ 
своїм 

о ІД“

телям лягають пломенисті гвоздики, 
жеві троянди.

Весільний поїзд вихорем мчить до 
динку культури. Живим. коридором 
ходять молодята до залу. І відразу 
завирував, загомонів. Немов швидка хви
ля, хлюпнули сюди грайливі кольори ве
селки. Б. Т. Печеранський зустрічає мо- 
лодих.

— Щастя, радості вам! Хай ласкаві 
промені сонця щедро ллються у вікна 
вашої оселі. — І вручйв Вікторові пезет 
личкий папірець. — Приймай, господарю,, 
ордер на нову квартиру. Веди в неї мо
лоду дружину. .

— Тепер моя черга, — весело вигук
нув Іван Бабій. — Дозвольте зачитати ві
тальний наказ комсомольців: «У день цієї 
урочистої події щиро вітаємо вас і за
кликаємо берегти, як святиню, свій гро
мадянський союз. Хай непорушним за
коном вашого шлюбу будуть самовідда
на праця в ім’я Вітчизни і народу, взаємо
повага, вірність, дружба і велика лю
бов!..»

Іскриться в келихах вино, надриваються 
музики. Тісно стає в залі весіллю, вири
вається воно на просторе подвір’я.

Було свято для всіх.
Ю. МАТІВОС.

Бу?.: 
за
вія

__3®ганду характеру та особ
ливостей народної твор
чості серед молоді. Оче
видна також необхідність 
збагатити роботу культос
вітніх закладів. Планувати 
їхню діяльність треба, ви
ходячи з виробничої зай
нятості молоді в денних і 
вечірніх змінах, роблячи 
наголос на організації від
починку в суботні й не
дільні дні. Необхідно до
битися, щоб така комплекс
на програма стала сьогод
ні не питанням окремих 
свят, як це ми бачимо на 
прикладі святкування Дня 
радянської молоді, а охоп
лювала кожний вихідний.

Що планує міський комі
тет комсомолу? У вересні 
відбувся парад духових 

. ЛК оркестрів. Хочемо, щоб 
він став традиційним. У 
жовтні проведемо кон
курс вокально-інструмен
тальних ансамблів підпри
ємств і закладів. Відкрит
тя «Поетичної весни» — 
зустрічі молоді з творчою 
інтелігенцією — навесні 
1977 року. Ще раніше, в 
лютому, — огляд військо
во-патріотичної пісні.

Ми думаєлїо планувати 
роботу міського комітету 
комсомолу по розвитку 
колективних форм відпо
чинку. Вихід бачимо в 
кращому використанні 
бібліотек, будинків і пала
ців культури, спортивних 
баз, які вже є, в широко
му комплексному розгля- 
ді цього питання всіма за
інтересованими організа
ціями.
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ФАКТИ, які мовчатг», 
ніби актори «німого» 

кінофільму. А факти, на
ведені у відповідь на 
виступ газети директором 
парк)’ культури і відпо- 
чіпіку імені 50-річчя Жовт
ня С. Г. Кувакіною, справ
ді кричать.

Констатуємо: хай пла
чуть «нові атракціони, кі
нотеатри, павільйони, ка
фе і все інше, не встанов
лене, пе обладнане», бо 33 
тисячі карбованців зав’яз
ли: па заводі тракторних 
гідроагрегатів (директор 
В. М. Жовтобрюх)—5 ти
сяч, у будівельних управ
ліннях № 528 (начальник 
ІО. В. Петрашевський) і 
№ 200 (начальник О. К. 
Малафей), Кі ровськом у 
райхарчоторзі м, Кірово
града (директор П. О. Ко- 
лесппк), підприємстві сіль
ських електромереж (ди
ректор І. М. Рябиев) — 
по 2 тисячі карбзвашіів та 
ще на цілому ряді під
приємств і організацій, 
котрі завинили «лише» по 
одній тисячі. Та чи за
в’язли? Виявилося, що Кі- 
ровськлй райвиконком рі
шення № 989 від Зі грудня 
1975 року ухвалив нетіль-

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

кн поспішно, не ПОГОДИВ
ШІ! його з адміністрацією 
підприємств, а ще й юри
дично необгрунтовано. Об
ражені господарники зна
йшли «управу», і рішення 
кваліфікували недійсним. 
Закон — не стовп, його 
не об’їдеш. Тут пе допо
можуть навіть добрі на
міри.

Нині дирекція парку 
«пожвавила дипломатичні 
відносини» з тими керів
никами, які відмовились 
виконувати незаконне рі
шення. Гадаємо, шо о їх
ніх взаєминах все-таки пе
реважить усвідомлення 
необхідності.

А як же одержані 20 ти
сяч? їх освоєння йде по
вільно з виші РБУ «ГІО- 
дольськрембудтрссту» (на
чальник М. П. Шам- 
шур). І поки триває жва
ва дипломатія між С. Г. 
Кувакіною і відділом куль
тури Кіровоградського 
міськвиконкому, в парку 
під кущами поблизу лавок 
ростуть купи порожніх 
пляшок та всілякого сміт
тя, лунає п’яний регіт. А 
комсомольські оператив
нішії, дружинники мов
чать...

Щодо ігротеки, яка в не
ділю «спочиває» на зам
ку. З відповіді, виходить, 
що батьки, привівши ді
тей у парк, повинні при
носити з собою ще й 
іграшки.

Філармонія спрацює за 
республіканським пла
ном», одначе «протягом 
осінньо-зимового періоду... 
разом з міськкомом ком
сомолу плануватиме...» 
То, значить, може плану
вати? Правда ж?

Не будемо коментувати 
всі більш чи менш «мов
чазні» факти. Поведемо 
мову про тих, котрі досі 
відмовчуються: парк іме
ні Крючкова — В. О. Де- 
решеватий, обласний Бу
динок народної творчості 
— В. А. Селін, міський 
відділ культури — В. Р. 
Оиуфрієпко, заступник го
лови Кірозського райви
конкому О. П. Барбіпов 
і... Кіровськшї райком 
ЛКСМУ. Здавалося б, що 
той, хто найближче стоїть 
до молоді, найпершим від
гукнеться па виступ газе
ти щодо поліпшення ор
ганізації дозвілля молоді. 
Та де там! Працівники 
Кіровського райкому ком-

сомолу ретельно вивчали 
виступи «Молодого кому
нара» під рубрикою «А як 
відпочиваєте ви?», щоб 
дізнатись, чи не назива
ють їх там серед «борж
ників». Ні, не називають. 
Полегшено зітхнули та й 
замовкли. Редакція на
діслала їм «візитну карт
ку», де нагадала, що че
кає слова про дозвілля 
молодих. Анітелень. Ми 
протелефонували. У труб
ку перший секретар О. Мо
розов довго з’ясовував, чи 
надійшов з редакції 
взагалі. Виявилося, 
давно лежить у 
«мовчазній» папці.
О. Морозов уголос повто
рив те, на чому раніше 
зійшлися мовчки: їх же не 
зачіпає газета

Нам пишуть про дозвілля 
комсомольці, пишуть юнаки 5 
дівчата. Ціляться успіхами, 
радяться, пропонують, скар
жаться. " 
райкому комсомолу, тобто 
хто має 
бою пе 
лосу серед загалу?

Хоч би так. скажімо, як 
зробили в Ленінському

лист 
що 

їхній
Тоді

Чому ж працівники 
' ті, 

со- 
го-.

вести молоді, вл 
визначили свого

не нове. Проте воно 
лишається підкоптим. 

— значить, ше відтоді, 
обласне управління куль- 
зобов’язало адміністра- 
філармонії вивчити дос-

про тс, чим 
комсомоль- 

обласиого 
перспективи 

мо-

невтішні

редакції

роботу... г.о
колективних

. . ІІС 
зробили в Ленінському рай
комі ЛКСМУ. Правильно за
уважує другий секретар Т. Ле
бедева про те. що потрібна 
взаємодія всіх заінтересова
них установ та організацій. 
Питання про створення едино
го в масштабах міста відом
чого центру, який би об’єд
нав і спрямував зусилля різ
них організацій і колективів, 
по суті, 
досі 
Досі 
коли 
тури 
цію _г__ г__ _________
від діяльності ОМА /об’єднан
ня музичних ансамблів) п Ін
ших містах республіки, щоб 
запровадити ного в Кірово-

граді. Віз і інші там.
І Іаостапку Ленінський 

райком ЛКСМУ вислов
лює цілковиту впевненість 
в успіху. Є надія, про 
котру не слід забувати і 
секретареві міського ко
мітету ЛКСМУ В. Калині, 
якому, на жаль, не вдало
ся розповісти 
займається 
ський актив 
центру, які 
організації дозвілля 
лоді. Бо з аналізу відпові
ді випливають 
висновки. Адже закінчує 
свій лист до
В. Калина: «Ми думаємо 
планувати 
розпитку 
форм відпочинку».

Є керівники, які відпо
відають ділом. Завод р.з- 
діовиробів (директор 
Ю С. Філіппов) закінчує 
будівництво естради (в 
дендропарку) для танцю
вального майданчика. Ав
тотранспортне підприєм
ство 10661 (начальник 
О. А. Горбатепко) виго
товило мікроавтопоїзд для 
дітей. Хто візьметься про
класти для нього автодо
рогу в парку? Хто наслі
дує приклад трудівників 
заводу друкарських ма
шинок, обласної санепі
демстанції. МПТУ № І та 
інших колективів, котрі 
вчасно впорядковують від
ведені їм ділянки дендро
парку?

С взірці справді дер
жавного підходу но орга
нізації розумного дозвіл-, 
ля молоді.
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МРІЇ
З ВИСТАВКИ РОБІТ УЧНІВ 
ДИТЯЧОЇ ХУДОЖНЬОЇ школи

;----------------------------------------—------------

МРІЯТИ потрібно серцем. Холод
ний розум здатний придумати 

не бачену досі машину і втілити її 
Б креслення, передбачити наявність 
іще не відкритих джерел енергії і 
спрямувати зусилля на їх пошук. 
Але для того, щоб усе це пішло на 
користь людям, треба ще й мріяти. 
Серцем. Бо патріотизм і відвага, 
любов і відданість, чуйність і зако
ханість у життя не вкладаються в 
рамки аркуша ватманського паперу 
і не мають свого визначення у 
формулах. Сьогодні вже не вини
кає заперечень відносно думки, що 
навчити людину мріяти так само 
важливо, як і навчити її чотирьох 
арифметичних дій, законів фізики 
та інших премудростей, без яких 
життя у двадцятому столітті, певно, 
неможливе. Тому й навчають мрія
ти дітвору в наших радянських 
школах, як у загальноосвітніх, так 
і в тих, де основним предметом Є 
творчість.

Викладач Кіровоградської дитячої ’ху
дожньої школи Л. і. Бондар поставив 
перед своїми учнями завдання — про
ілюструвати Олександра Гріпа. Не 
якийсь конкретний твір (хоч і не не бу
ло виключено), а відтворити на папері 
н техніці ліногравюри світ, у «кому жи
вуть, борються герої повістей та опові
дань письменника Завдання в певному 
розумінні традиційне. Адже той, кому 
доводилось бувати на виставках робіт 
учнів художньої ніколи раніше, пам’я
тає. що багато з тих робіт викопувалось 
під враженням від книг Гайдара, інших 
письменників, твори яких стали невід’єм
ною часткою дитинства. І ось цього ра
зу і рій, який, за словами одного з 
літераторів, «переніс їх. ці завжди живі, 
ніколи не старіючі юнацькі мрії про 
подвиги і героїв, у свої твори... відтво

л^їолодяй комунара
рив у своїх книгах 
країну юнацької фан
тазії».

Виставка викона
них у такни спосіб 
робіт експонується у 
фойє кінотеатру
«Мир». Тисячі гляда
чів уже відвідали її, 
дали відповідну оцін
ку. Можливо, дехто й 
байдуже пройшов 
повз дитячі лінорити. 
І. скажемо відверто, 
шкода. Автори в то
му не винні. Бо, щоб 
ОЦІН1ІТН ці дитячі ро
боти по-справжньо
му. пройнятись тими 
почуттями, з якими 

водили різнем по лінолеуму юні художни
ки, потрібно відійти від усього буденно
го,. від щоденних клопотів і повернути 
собі, хай на десяток хвилин, здатність 
дивитись па світ з дитячим захопленням. 
А це можливо. Сам Грін. наприклад, був 
переконаний, що «дитяче живе п лю
дині ДО СИВІШІЇ» .
ГЙРИНАДНІСТЬ виставлених робіт 
■ ■ полягає в тому, що їх автори, 

набувши вже певних професійних 
навиків, ще не відійшли від чисто 
дитячої безпосередності в баченні 
навколишнього, яка й дозволяє їм 
досить вільно поводитися з площи
нами і пропорціями, а отже, фан
тазувати «на одному диханні». 
Вдивляючись у ліногравюри, рап
том сам потрапляєш у дитинство, 
коли отак умовно, навіть трохи 
наївно уявляв світ улюблених ге
роїв Це було тоді, коли ми ще не 
задумувались над вивершеністю 
композиції твору, не аналізували 
на дозвіллі його мовного багат
ства, а всім серцем поринали у вир 
описаних подій, разом з капітаном 
Дюком були закохані «від римів до 
клотиків».- у його шхуну, піднімали- 
ся пліч-о-пліч з Друдом, мріяли 
про просту дівчину з корабля Дозі...

Почерк у юних авторів різний. 
Кожен із них іде до вибраної теми 
самостійно, вирішує її власними 
засобами — від широкого узагаль
нення (Таня Михлик) і великих форм 
(Володя Пихтін) до ретельної дета
лізації (Олег Скиба), від безпосе
редньо ілюстрації (Наталя Шере
мет) до символу (Сергій Римар). 
При цьому відчувається вправність 
хлопчаків і дівчаток, уміння знайти 
відповідну фактуру. Не забуваймо,
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що в ліногравюри є лише два ко
льори: чорний та білий. З допомо
гою досить обмежених засобів ав
торові доводиться передавати без
ліч відтінків, котрі існують у приро
ді. Тож потрібно вміти відібрати 
найосновніше, найхарактерніше, по
збутись усього зайвого. Не зупи
няючись на кожній роботі зокрема, 
варто все ж сказати кілька слів про 
два аркуші — Наталі Шеремет і 
Валерія • Бочка. Перша створила 
ілюстрацію до «Червоних вітрил». 
З її роботи на нас дивляться Ас
соль з вітрильником у руках і доб
рий Егль, збирач пісень, легенд І 
казок, котрий вселив у дівчину 
мрію про те, що «одного ранку в 
морській далині під сонцем зблис
не червоне вітрило». На аркуші — 
безліч хвилястих ліній: волосся 
Егля, коси Ассоль, зборки одягу, 
орнамент, хвилі прибою. Все це На
таля зуміла об’єднати органічно, 
залишивши в той же час кожній з 
ліній щось своє, характерне, а, от
же, чітко виділивши кожну площи
ну, кожну деталь. Так само вдало 
побудував з допомогою кількох 
планів морський берег у своїй ліно
гравюрі Валерій Бочко.

Роботи, представлені на виставку, не 
мають назв. У ньому є свій сенс. А">е 
більшість авторів не зупинялася на од
ному конкретному творі письменника чи 
окремій події, описаній у книзі. Воші 
просто відтворювали не існуючу на гео
графічній карті, але відому кожному 
юному читачеві створену Олександром 
Степановичем Гріпландію. Тут ви 
побачите порт, і чіі так уже потрібна 
нам його назва? Бо схожий піп І на Лісе, 
і на Зурбаган, і на Гель-Г’ю. Тут є та
верни. і нам не обов’язково знати, хто 
саме ото сидить за столиком з люлькою 
в руці. Тут є вітрильники. Та чи так уже 

.важливо, що написано на їхніх бортах?
Важливо інше. Те, що автори ро

біт, як названі вище, так і їхні това
риші — Сергій Макаров, Ігор Бор- 
дачов, Яшко Мідлер, Сашко Зай
цев, Гена Возняківський, Володя 
Могильник та інші, подарували нам 
кілька хвилин радості від зустрічі 
з власним дитинством; що, вийшов
ши із залу, де експонуються робо
ти юних художників, глядач скаже: 
«Ці діти вміють мріяти».

Б. К УМАНСЬКИЙ.

«НАШІ ФІНІШУВАЛИ ПЕРШИМИ!»
НА ФОТО: УЧЕНИЦІ ГАПВОРОЇІ- 

СЬКОГО МАШИНОБУДІВНОГО ТЕХ
НІКУМУ

Фото В. ЗЕМИОР1Я.

Тираж «Спортлото»
6 жовтня в місті Москві відбувся 40-і’і тираж «.Спорт

лото». Виграшними виявились такі номери:
«Спортлото» — 4, 16, 35, 38, 45, 47;
«Спортлото-2» — 13, 20. 28, 35. 40, 43.
Виплата виграшів — з 16 жовтня по 15 листопада 
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з 11 по 17 жовтня СЕРЕДА ЧЕТВЕР
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
— Новини. 9.1'0 — Райкова 
гімнастика, к. т. 9.30 —

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
— Пившій. 9.Ї0 — Ранкова

ТЕЛЕЕКРАН
’ffKEKHS]

ПОНЕДІЛОК

П ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
— Новини. 9.Ї0 — Ранкова 
гімнастика, к т. 9.30 — 

«Босоніжка і її друзі». Мульт
фільм. к т. 9.50 — «В гостях V 
казки*. «Нові пригоди Кота в 
чоботях». 11.20 — «У світ] тва
рин». к т. 14.10 — «Кінопрогра- 
ма>. к. т. 15.10 - Роман 
Аі. Горького «Мати». 15.50 —
♦■Ми знайомимось з природою» .- 
к т 10-Ю —• «Фільм — дітям». 
«Бронзовий птах». Багатосерій
ний ХУД. телефільм. 1 серія.

т- 17.15 — Фільм-концерт. 
17 >0 — «Соціальний порт
рет колективу Ворошиловград- 

тексгильиоТ Фабрики 
їм. XXV З’їзду КПРС». Переда- 
на І. 18 00 — «День за днем».

— Мультфільм к. т. 
3 иг ~ Коннерт, к. т. 18.45 — 
♦Щоденник соціалістичного зма
гання». 19.30 - А. П. Чехов. 
•■«Чайка». Філь.м-спектакль. к. т. 
21.00 - «Час». 21.30 - Продов
ження Фільму-спектаклю. к. т. 
По закінченні — новішії.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Док. телефільми. 11.00 — Нови
ни. 11.15 — Концерт. 11.40 — 
:*Шкільннй екран». Фізика для 
учпів 10 кл. 12.10 - «Осінні ме
лодії». Естрадна програма. 12.40 
*— -За честь харківської мар
ки». 13.10 — Кіножурнал. 13.20 
-- Для дітей. Концерт. 15.25 — 
•На лапах республіки*. 15.45 — 
*А. Воробйов шибки не виби
вав». Вистава. 17.15 — «Олив 
за всіх, всі за одного». 18.00 — 
Реклама, оголошення. 18 15 — 
«На допомогу пропагандистам». 
18.30 — Копцерт органної музи
ки. 19.00 — «Вісті». 19.30 — Му
зичний антракт. 19.40 — «Нові 
спеціальності кібернетики». 20.10 
— «Романси на вірші Пушкі
на». 20.45 — «На добраніч, ді
ти!». 21.00 — «Час». 2Ґ.ЗО —
Худ. фільм «Тому, що вони

люблять олив одного». 22 55 — 
Вечірні новини.

ВІВТОРОК
1Л ПЕРША ПРОГРАМА. 10.00

— «Золота пряжа». Ляль
кова вистава. 10 59 — Му

зичний антракт. 11 00 — Нови
ни. і 1.15 — «Пісні Бориса Мок
роусова». і 1.40 — «Шкільний 
екран». Українська література 
для учнів 10 кл. к. т. 12 10 — 
«Поезія». 14.15 — «Як там. па 
БА Мі». Док. фільм, к. т. 15.05
— «Сторінки історії». «Москва
— столиця російської держа
ви». к. т. 15.30 — «Навколо спД 
ту». «Африка. Савани». 15 55 — 
«Мамина школа», к. т. 16.25 — 
«Польова пошта «Подвигу», 
к. т. 16.55 — «Програма Мол
давського телебачення». 17.30— 
«Соціальний портрет колективу 
ВоппшвловградськоТ текстиль
ної фабрики ім. XXV з’їзду 
КПРС». Передача 2. 18 00 — Но
вішії. 18.15 — «Музичні вечори 
для юнацтва», к. т. 19.30 — 
Чемпіонат СРСР з футболу. 
«Торпедо» — «Спартак», к. т. 
2Ґ.15 — «Час». 21.45—«Майстри 
мистецтв». Народний артист 
СРСР Б. Бабочкін. По закін
ченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 - 
Повніш. 9.10 — Райкова гім
настика 9.30 — А. П. Чехов 
«Чайка». Фільм-спектакль. 15 55 
— «Рубежі десятої п’ятирічки». 
10.25 — Концерт 16.55 — «Му
зичні вечори для юнацтва». 
18.00 — Музичний Фільм «Весе
лі картинки». Ів.ЗО — -Вісті». 
19.00 — Чемпіонат СРСР з фут
болу «Дніпро» — «Карпати». 
20.45 — «На добраніч, літні» 
21.00 — Фільм-концепт «Скрип
ка _Лаутара*. 21.15 — «Час*. 
21 45 — «Майстри мистецтв». 
22.20 - «Старт». 23.20 - Вечір
ні НОВІШІ!.

316050 ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначврськгго, 36. 
Телефони: відповідального секретаря те відділу 
комсомольського життя—3-45 35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масово) овботи—2-45-36. відділу вій« 
ськсво-патріотичного виховання та спорту => 2-46-87.

БК 14578, індекс 61197,

'♦Однії за всіх, всі за одного», 
и. т. 10.15 — «Польова пошта 
♦Подвигу», к. т. 10.45 — «Спі
ває Л. Сеичіпа». к. т. 11.15 — 
'«'Клуб кіноподпрожей». к. т. 
14 00 — Док. фільми. 15.00 — 
«Шукаю шлях у житті», к. т.
15.30 — «Наука сьогодні», к. т. 
16.00—«Фільм — дітям». «Брон
зовий птах». Багатосерійний 
худ телефільм. 2 серія. 17.05 — 
- Жовтнева вахта комсомолу, к. т.
17.15 — «Сільськогосподарський 
тиждень». 17.30 — «Соціальний
портрет колективу Ворпшилов- 
градської текстильної фабрики 
ім. XXV з’їзду КПРС». Пере
дача 3. 18.00 — «День за днем». 
(К-д). 18.15 — «Веселі нотки», 
к. т. 18 30 — Док. телефільм. 
«Кувейт. Віка і дні», к. т. 19.25 
— «Тираж «Спортлото», к. т. 
19.35 — Багатосерійний худ. те
лефільм «Сибір». 4 серія. «Крах 
Кпнворукова». к. т. 21.00 — 
«Час». 21.30 — Чемпіонат СРСР 
з хокею. ЦСКА — «Хімік». 
(Воскресепсьи). 3-й період, к. т. 
22.05 — «Музична естафета «То
вариш пісня*, к. т. По закін
ченні — новини.

ДРУГ/Х ПРОГРАМА. Ю.оо - 
Концерт Орепбургського хору,
10.30 — «Наодинці з книгою». 
11.00 — Новини її. 15 — Теле
фільм «Небо починається пп 
землі». 11.40 — «Шкільний ек
ран» Російська література для 
учнів 8 кл 12.10 — Худ. фільм 
«Тому що вони люблять один 
одного». 16.00 — «Щоденник со
ціалістичного змагання». 16.15— 
Музичний Фільм «Зустріч з каз
кою». 1G.45 — Чемпіонат УРСР 
л_ Фехтування Рапіра Чоловіки. 
17.15 — «Відгукніться, сурмачі!» 
1’8.00 — Реклама, оголошення.
18.30 — «Спеціалізація і кон
центрація — магістральний на
поям». 19.00 — «Вісті». 19.30 — 
«Наш радянський спосіб жит
тя»’. Бесіда 19 45 — «Пійові 
особи Та виконати*. 20.45 —
♦ На добраніч, літи!». 21.00 •— 
«Час*. 21.30 — Худ. фільм «Не
знайомий спадкоємець». 22.50 — 
Вечірні новини.

гімнастика, к. т. 9.30 — 
«Відгукніться, сурмачі», к. т. 
10.15 — «Сибір». Багатосерійний 
худ. телефільм. 4 серія,- «Крах 
Кпнворукова». к. т. 11.40 —
<Пісня-76». к. т. 14.40 — Док. 
телефільми Киргизького теле
бачення. 15.30 — «Республікан
ська' Фізпко-математична шко
ла*. Передача І'. 16.00 — Музич
ний фільм «Коли говорили гар
мати». 16.30 — «Соціальний 
портрет колективу Ворошнлов- 
градсі.кої текстнль”ої фабрики 
ім. ХХУ з’їзду КПРС». Пере
дача 4. 17.00 — Док. телефіль
ми. 18.00 — «Наука — вироб
ництву». (К-д). 18.30 — «Ленін
ський університет мільйонів». 
19.00 — «Народна творчість». 
Телеогляд. к. т. 19.50 — Багато- 
серійний худ. телефільм «Си
бір». 5 сепія. «Зустріч», і: т. 
21.00 — «Час». 21.30 — «Ану. 
дівчата!», к. т. 22.35 — «Спор
тивна програма», к. т. ГІо закін
ченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 11,05 — 
Док. Фільми. 15 00 — Е. Воіі- 
пич. «Овод». 15.30 — «Ми зна
йомимось з Природою». 15.55 — 
«Економічне співробітництво со
ціалістичних країн». 16.15 — 
«Шахова школа». 16.45 — «Се
ло: справи і проблеми». 17.15 —- 
«Книга у твоєму житті». 18 00— 
«Реклама, оголошення». 18.30 — 
Музичний Фільм «Завжди з піс
нею». 18.45 — «Золоті зірки 
України». Теленарис. 19.00 — 
«Вісті». 10.30 — «V світі РОС
ЛИН». 20.30 — Телефільм «Бар
ви року». 20.45 — «На добраніч, 
діти!». 21.00 — «Час». 21.30 — 
Худ Фільм «Посмішка па каме
ні». 22 55 — Вечірні новини.

П’ЯТНИЦЯ
* Г- ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 
]І Г> — Повніш. 9ТО — Ранкова 

гімнастика, к. т. 9.30 — 
«Книга у твоєму житті», к, т. 
Ю 15 — «Сибір». Багатосерійний 
худ. телефільм 5 сепія. «Зуст
річ». к. т. її 25 — «Ленінський 
університет мільйонів». 14 00 — 
Док. Фільми 14.45 — «По рід
ній країні». 15.10 — «Винахід
ник». к. т. 15.40 — «Фільм — ді
тям». «Бронзовий птах». Бата-
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тосерійннй худ. телефільм. З се
рія. к. т. 16.45—Музичний фільм 
«Над широким Дністром». 17.05 
-- Для дітей. «Навлиські каз- 
іін». (К-д па Республіканське 
телебачення). 17.30 — «Соціаль
ний портрет колективу Вороши- 
ловградсі.кої текстильної фабри
ки ім. XXV з’їзду КПРС». Пе
редача 5. 18.00 — «Донь за
днем». (К-д). 18.15 — «Ііетя і 
повк». Музичний телефільм, к. т. 
1'8.50 — «9-а студія», к. т. 19.50 
—Багатосеційішй ху:і. телефільм 
«Сибір». 6 сепія. «Ні. не буде
мо боятись бурі», к. т. 21.00 — 
«Час». 21.30 — «Любителям опе
рети». к. т. 22.35 — Док. теле
фільм «Місто біля моря», к. т. 
22.55 — Першість європейської 
ліги ч плетільного тенісу. Збір
на СРСР — збірна Угорщини, 
к. т По закінченні — новішії.

ДРУГА ПРОГРАМА. Ю.ОО — 
♦По рідній країні». 10.35 — «Ка
мерний концепт», 11.00 — Нови
ни. 11.15 — Музичний Фільм. 
1140 — «Шкільний екран». 
«Основи радянської держави 1 
права». Для учнів 8 кл. 12.10 — 
«Дійові особи та виконавці». 
13.10 — Худ. Фільм «Посмішка 
па камені». 14.35 — «У спіті 
рослин». 16.15 — «Комплексна 
система управління якістю — в 
дії*. 16 45 — «Москва і москви
чі». 17.15 — «Молодь планети». 
18 00 — Реклама, оголошення.
18.30 — Фільм-копцеот «Молоді 
голоси». 18.45 — «На лапах 
республіки». 19.00 — «Вісті».
19.30 — «Насмішкувате моє 
іиастя». Телевпстава 1 частина. 
20.50 — «На лобпапїч. діти!». 
21.00 — «Час». 21.30 — «Насміш
кувате моє щастя». Телевиста- 
ва. 2 частіша. 22 40 — «У світі 
танцю». 23.35 — Вечірні новини.

СУБОТА
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00

10 — Новини. 9.Г0 — Ранкова
9.30 — 

IO.no — 
10.30—«Си- 
xv.i. теле
ке будемо

т.гімнастика, к. 
«АБВГлейка», к. т. 
«Для пас. батьки!», 
бір». Багатосерійний 
Фільм. 6 серія. «111. 
боятись бурі», к. т. 11.40 — Му
зична програма« За вашими 
листами», к. т. 12.05 — «Більше
хороших товарів», к. т. 12.35 — 
«В гостях у казки». «Королів
ство кривих дзебкал». к. т. 11.00 
— Чемпіонат СРСР з хокею. 
♦Спартак» — «Хімік», к. т. В 
перерві — тираж «Спортлото», 
к. т. 16.15 — «Пошта програми 
«Здоров’я», к. т. 16.45 — «Му
зичний абонемент», к т. 17.20— 
«Співдружність», к. т. 17.50 — 
«Пригоди малюка Гіпопо». 
ЛІультФільм. к. т. 18.00 — Повн
іш. 18 15 — «На арені цирку», 
к. т. 19.00 — Чемпіонат СРСР з 
футболу. «Динамо» (К) —
«Торпедо» (М). к. т. 20.45 —
Док. фільм. Кіноогляд «Мо
сква», № 24 . 21.00 — «Час». 
21.30 — Заключний коп*

церт тижня Радянського Союзу 
па телебаченні Франції, к. Ті 
По закінченні — ношшн.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 -7 
Фільм-конпепт «Весела прогул 
ляпка». 1Ї.00 — Повніш. 11.15 
«Щоденник соціалістичного зма« 
ганіїя». 11.35 — Концерт. 12.00-— 
«Телеунівепсптет здоров’я» 
12.30 — «До Дня працівників 
харчової промисловості». Су« 
ботпііі репортаж. 13.00 
«Товари — liaDojlv». 13.30
— Чемпіонат УРСР з Фех«
туваїшя. Рапіра. Жінки. 13.50 -- 
«Палітра». 14 30 — Для дітей; 
«Катрусин кінозал». 15.05 
«Два світи — ana способи жит« 
тя». Бесіда. 15.25 — «Припм^ 
маленької феї». Вистава. 17.00іл|. 
«Під твоїми, партія, знамена* 
мп». Концерт. 17.30 — «Вісті»! 
1'8.00 — Чемпіонат СРСР з фут« 
6олу. «Шахтар» — «Карпати»'; 
19.50 — «Майстри кіно». «Лев 
Дурпв». 20.50 — «На добпаніч, 
Літні». 21.00 — «.Час». 21.30 
Чемпіонат СРСР з Футболу,- 
«Зоря» — «ііпінро». 2-й таймь 
Відеозапис. 22.15 — Вечірня му? 
зична пошта. 22.55 — Вечірні
ППП’ЇІЇП

НЕДІЛЯ
-4П ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
14— Новішії. 9.1'0 — Ранкова 

гімнастика для дітей, к. т.
9.30 — «Будильник», к. т. 10.00 
— «Слмжу Радянському Сою
зу». 11.00 — «Веселі нотки», к. т.
11.45 — «Клуб юних техніків», 
к. т. 12.00 — «Музичний кіоск»;
12.30 — «Сільська година». 13.30 
— «Неппошепа любов». Худ. 
Фільм. 15.00 — «Сьогодні—День' 
працівників хапчопої ппомисло-
вості». к. т. 15.15 — «Музична 
програма для працівників хар
чової промисловості», к. т. 16.15 
— «Сторінки творчості письмеіаН® 
нині Віри Панової*. 17.00 -1» 
«Міжнароппа панорама», к. ті 
17.30 — «Пісня-76». к. т. 18.00 
Новини. 18.15 — Мультфільм; 
к. т. 18.30 — «Клуб кіноподоро* 
жей». к. т. 19.30 — «Доктор Фи 
лософії». Телеспектакль. 21.0(1-*^ 
«Час». 2Ї.30 — «Впбпані сторін
ки радянської музики». Переда
ча 1. к .т. 22.40 — Чемпіонат Єй/; 
ропи з регбі. Збірна ЧССР -у* 
збірна СРСР. По закінченні -♦
новішії.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 у? 
Концертний зал «Дружба». 10.50
— Телефільми. 11.20 — «Сьогодні
— День працівників харчової
промнслопості». 11.40 — Худ;
Фільм «Чекаймо на тебе, хлоп; 
че». 13.15 — Для юнацтва. «Ким . 
бути?». 13.55 — «Народна твор
чість». 11.20 — «Слава солдат
ська». 15^5 — «Так п нашому 
роду повелося». 1’6 25 — «Свято 
молодіжної пісні». 17.25 — Худ£ 
фільм «В добрий час». 19.00 
«Вісті». 19.30 — Ш. Гуно. «Фаї 
уст». Вистава. 20 45 — «На
паніч, літні». 21.00 — «Час»*,'«.. 
21.30 - Продовження вистави}

.... , . ...... . ■.-*
Редактор М. УСПАЛЕНКО*
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