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Напередодні Нового року Указом 
Президії Верховної Ради СРСР комсо
мольців механізаторів Валентину Боро- 
єик з колгоспу ім. Леніна Новоархангель- 
ського району, Миколу Самодіна з кол
госпу імені Свердлова Олександрівсько- 
го району та Віктора Миколенка з кол
госпу «Перше травня» Петрівського 
району нагороджено орденом Трудово
го Червоного Прапора.

На прохання «Молодого кому
нара» Віктор Мнколенко дав ко
ротке інтерв’ю:

— Таку високу нагороду одер
жую вперше. Коли товариші по
здоровляли мене, у своє «спасибі» 
вкладав не тільки подяку за при
вітання, а її за тс, що цс їм. всім, 
хто поруч мене трудився в жнива 
ювілейного року — спасибі. Без 
їх товариської допомоги чи зміг 
би зібрати понад 14 тисяч центне
рів зерна?

Мені, молодому механізаторові, 
луже приємно що орденом Тру-

довою Червоною Прапора я паю- 
. роджений одночасно з ветераном 
колгоспу трактористом Петром 
Васильовичем Грушком. який пра
цює вже близько двадцяти років

Дуже хочу і буду старатися, 
шоб мій перший орден почав по- 
служний список моїх нагород за 
працю. На жнивах третього року 
п’ятирічки маю задумку взяти 
п’ятнадцятптисячний рубіж. Таке 
моє особисте зобов’язання на 
честь 60-річчя Ленінського ком
сомолу.

РІДНЕ МІСТО МОЄ
Ти стоїш на оновленій вулиці. Перед 

тобою — голубі вікна будинків-красеніз. 
Перед тобою — прохідна заводу, який 
знає вся країна. Перед тобою обеліс
ки — там, де 34 роки тому, визволяючи 
Кіровоград від 
загарбників, полягли с/лертю хоробрих 
солдати непереможної і легендарної 
Радянської Армії. Пам’ятай їх, ровесни
ку! Пам’ятай безсмертних героїв — ро
сіян А. І. Акимова і І. І. Зибіна, бі
лоруса М. П. Котповця і українця Г. І. 
Пенежка, татар Б. Г. Габдрахманова і 
3. Ш. Шаймарданова. Згадай воїнів-кіро- 
воградців, які через вогненні плацдарми 
разом з доблесними військами 2-го Ук
раїнського фронту прийшли до твого 
міста і повернули радість рідним лю
дям — М. Д. Степанова, П. X. Гордієнка, 
О. В. Повіреного, Б. А. Рилова. Перегор
ни сторінку пам’яті, і хай перед тобою 
постануть образи мужніх підпільників 
Кіровограда Петра Лахмана і Олени 
Бур’янової. Пам’ятай, що про відбудову 
твого міста дбав росіянин і башкир, бі
лорус і вірмен. Тільки «Червоній зірці» 
допомагали більше 20 заводів країни.

І ось перед тобою знову молоде і со
нячне місто, на головній площі якого 
стоїть трибун революції С. М. Кіров. 
З високого постаменту усміхнено задив
ляється він на теоїх батьків і дідів, ніби 
вітає їх з новими перемогами. І ти поряд 
з ци/ли звитяжцями на святковій площі. 
Бо і твоє ім'я серед тих, хто хоче осели
ти в нашому Кіровограді красу і велич. 
Є твої явори на берегах Інгулу. Всі по
мітили твій почерк на риштуваннях но- 
Еобудов. Твою сівалку з почесним п’яти
кутником з вдячністю приймає хлібороб 
братньої Башкирі! і з гордістю відзначає: 
«Це з того /дієта, за яке я йшов у бій з 
Еорогом». Ідуть за тисячі кілометрів мо
лоді митці «Ятрані», «Юності», «Весни». 
! там теж гордісне їхнє слово: «Ми з Ук
раїни, з Кіровограда!» Так, твоє місто 
знає вся країна!

Подивись на фотографію, що на цій 
сторінці. Це твої земляки, визволителі 
міста. Педагог, інженер-будівельник, 
офіцер Радянської Армії, який нині у 
відставці. Це — твої перші наставники. 
Прислухайся до їхнього напуття перед 
тим, як підеш на військову службу. Ве
ни відкриють тобі заповітні джерела 
мужності, навчать любові до рідного 
краю. І твоя дорога буде теж завидною. 
І ти сягнеш висоти, на якій світло слави 
за чесно прожите життя.

Вони тобі щиро:
— Зроби красивим свій дім, свою ву

лицю — з любов'ю, з усвідомленням 
того, що тут починається твоя Батьків
щина.

Тепер ти стоїш перед цими ветера
нами, ти, гвардієць п’ятирічки, складаєш 
рапорт про свій вклад у зміцнення мо
гутності рідної Вітчизни. І вони, колишні 
фронтовики, впевнені: їхні сини, онуки 
підуть далі, прийнявши знамено Жовтня 
з рук героїв, з рук воїнів Радянської 
Армії, якій в лютому виповнюється шіст
десят. Вони вірять тобі, вони на тебе на
діються.

То пам ятай же про це. І перед лицем 
^рідкого міста ще раз дай присягу на 

вірність Батьківщині, на вірність тим 
ідеалам, за які йшли в безсмертя солда
ти, що стоять перед тобою в бронзі І 
граніті!

німецько-фашистських

Тридцять чотири роки тому, 5—7 січня 1944 року, війська 2-го Українського фронту

в районі Кіровограда оточили п’ять ворожих дивізій, а оранці 8 січня місто вже було

визволено від ворога. 23 частинам і з’єднанням фронту, які брали участь у тих визволь-

них боях, присвоєно найменування кіровоградських.

«ТУТ НАШИЙ СЛАВА»
До цього Пам’ятного знака вони прийшли минулої середи. 

Всі троє — Кіровограді, всі троє — визволяли місто від во
рога. Борис Андрійович Рилов — нині начальник обласного 
відділу республіканського інституту «Укржитлорємпроект». 
А в січні 44-го — начальник радіостанції «РБ» 140-го окре
мого батальйону зв’язку, старший сержант. Володимир Пет
рович Повінчук — колишній начальник зв’язку 95-ї гвардій
ської стрілецької дивізії, полковник у відставці. Третій — 
Іван Терешійовнч Артеменко. До війни — сільський учитель, 
а нині — кандидат історичних наук, в. о. доцента кафедри 
історії КПРС Кіровоградського педагогічного інституту імені 
О. С. Пушкіна-. В січні 44-го капігап Артеменко йшов у бій 
разом з воїнами 13-ї гвардійської стрілецької дивізії.

І ось тут, біля Пам’ятного знака, встановленого па честь 
ВОЇНІВ-ВИЗЕОЛІПеЛІВ, — спогади ветеранів, їхнє гордісне слово 
про рідне місто, про свою і ного славу.

(Закінчення па 4-й стор.).

Лягло у згарищах 
Мереживо доріг...
Згадай, товаришу, 
Сорок четвертий рік.

Фашист проклятий 
люто 

Свинцевий сипав град. 
Ми розірвали пута 
Твої, Кіровоград.

БІЛЯ ПАМ’ЯТНОГО зна
ка ПОПЕРЕДУ - Б. А. РИ
ЛОВ. НА ЗАДНЬОМУ ПЛА
НІ (ЗЛІВА НАПРАВО) - 
В. П. ПОВІИЧУК ТА І. т. 
АРТЕМЕНКО.

Фото В. КОВПАКА.

УРОЖАЙ-78:

НА РУБІЖ 
КІНЦЯ ДЕСЯТОЇ 

П’ЯТИРІЧКИ
СОЦІАЛІСТИЧНІ 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

КОМСОМОЛЬСЬКО- 
МОЛОДІЖНОЇ 

ТРАКТОРНОЇ БРИГАДИ
КОЛГОСПУ «РОДИНА»

ульяновського
РАЙОНУ НА 1978 РІК 

(БРИГАДИР 
А. ХАРКАВИЙ, 

ГРУПКОМСОРГ 
В. ЖЕЛУДКОВ).

У рік 60-річчя Великого 
Жовтня колектив нашої 
комсомольсько - молодіж
ної тракторної бригади 
виростив • зібрав по 34,7 
центнера з гектара зерно
вих та по 315 центнерів 
цукрових буряків.

Гаряче сприйняли в ко
лективі лист Генерального 
секретаря ЦК КПРС, Го
лови Президії Верховної 
Ради СРСР товариша Л. І. 
Брежнева трудящим рес
публіки з нагоди успішно
го виконання соціалістич
них зобов’язань по про
дажу державі цукрових 
буряків. Так. ми не пошко
дуємо сил і енергії для за
безпечення дальшого, 
швидкого зростання ви
робництва продуктів зем
леробства і тваринництва, 
зробимо усе, щоб при
множити свій вклад у 
зміцнення економічної 
могутності нашої Батьків
щини. У 1978 — вирішаль
ному році десятої п’яти
річки, — готуючись гідни
ми трудовими дарунками 
зустріти 60-річчя Ленін
ського комсомолу, даємо 
слово:

— довести врожайність 
зернових до 40 4 центнера 
з гектара;

— виростити і зібрати 
озимої пшениці по 41,7 
центнера, кукурудзи на 
150 гектарах — по 53 цент
нери, по 460 центнерів 
цукрових буряків {на 530 
гектарах — по 5001;

— вивезти на поля 20 
тисяч тонн добрив;

— виробити 62 тисячі 
гектарів умовної оранки 
та знизити собівартість 
кожного на 4 проценти;

— зекономити 2 про
центи пального і мастиль 
них матеріалів;

— підтримуючи почин 
знам’янських механізато
рів, поставимо на лінійку 
готовності збиральну тех
ніку до 15 травня.

Викликаємо на соціаліс
тичне змагання колектип 
тракторної бригади С. 1 
Федосеева колгоспу імені 
Фрунзе нашого району.

СОЦІАЛІСТИЧНІ 
ЗОБОВ ЯЗАННЯ 

ОБГОВОРЕНІ 
І ПРИЙНЯТІ 

НА ЗАГАЛЬНИХ 
ЗБОРАХ БРИГАДИ



„Молодий коагуяяр*’*
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РОБОТИ
ЛенінськийЯКІСТЬ НАШОЇ
залік

повний
МОЛОДІЖНА ЛЕКЦІЯ

/ ДОСВІД, ПРОБЛЕМА, ПОШУК

освіду

котра 
концертом 

кінофільму, 
З ЖИЗІШІЙ, 

нестатичній

Якщо гозорити Про ПО
ЗИТИВНІ моменти в роботі 
лекторських груп При рай
комах комсомолу, то, по- 
перше, за останні роки 
зміцніло і виділилось пез-
не ядро наших лекторіз— 
молодих і доезідчених, 
котрі працюють з моло
діжною аудиторією. В 
кожній лекторській групі 
Є три --- п’ять ЧОЛОЗІК, ЯК!
вже протягом кількох ро
ків виступають у молодіж
них аудиторіях, мають 
досвід у цьому, люблять 
лекторську роботу. Це, 
наприклад, Н. Ляшенко з 
Онуфріївського, А. Міш
кова, М. буртак, 8. Васи- 
ленко з Доброзеличків- 
ського, С. Турозський 
з Нозомиргородського, 
Л. Токар, В. Гордієнко з 
Новоукраїрського, Л. Єрух 
з Олександрійського ра
йонів та багато інших.

По-друге, має місце 
освоєння форм лекційної 
пропаганди, які ще зовсім 
недавно вважалися нови
ми. Я маю на увазі гро
мадсько-політичні читан
ня, вечори запитань і від
повідей, тематичні вечори, 
лекції-концерти. Останні, 
на мій погляд, найпопуляр- 
ніші. Чому? Молодь з 
більшим бажанням прихо
дить на лекцію, 
супроводиться 
чи показом 
тобто лекція 
незаегиглій,
формі. Ця форма з кож
ним роком завойовує 
більшу популярність^ зона 
подобається молоді. Я міг 
би навести кілька цікавих 
прикладів. Так, минулого 
року ми вперше викори
стали таку форму, як об
ласний тематичний вечір. 
Сценарій розробили об
ком ЛКСМУ та обласне 
управління культури. Мо
ва йде про тематичний ве
чір кМи — внуки Жовтня», 
присвячений 60-річчю Ве
ликого Жозтня. Він про
йшов у багатьох великих 
комсомольських організа
ціях. Найцікавіше — під 
час агітпоходу «Вершники 
революції». Проводили їх 
увеч'ері, з будинках куль
тури тик населених пунк
тів, де проходили кінні за
гони Цього року ми зно
ву плануємо кілька подіб-

но, і я ще не встиг увійти 
з курс справи.

Скажемо читачам, що в учи
лищі майже протягом року не 
було секретаря комсомоль
ської організації, бо. « пояс
нює перший секретну» райкому 
ЛКСМУ, не могли знайти під
ходящої кандидатури. Обо
в'язки секретарі! виконував

з умовах 
зустрічей 
з молод-

них обласних тематичних 
вечорів, пов'язаних з юві
лейними датами: 60-річ- 
чям Радянської Армії, 
60-річчям ВЛКСМ.

Щодо агітпоходіа, то 
офіційно вони поки що 
не визнані як форма лек
ційної пропаганди. Агітпо- 
хід несе в собі чимало 
ідеологічного навантажен
ня, але ми вважаємо, що 
саме тут лектор може по- 
справжньому заявити про 
себе. Лекції, читані з умо
вах агітпоходу, 
емоціональних 
ного учасників
дю, більш ефективні. Спе
цифіка їх у тому, що еони 
читаються часто просто 
неба, на будівельних май
данчиках, у польових та
борах, вони тематичні, від
повідають ідейному на
вантаженню агітпоходу, 
пов'язані з конкретними 
подія/ли і тому краще за
своюються слухачами. На
приклад, для «Вершників 
революції» ми готували 
спеціальний цикл лекцій з 
історії тих сіл і міст, де 
проходили загони, і з пи
тань пропаганди проекту 
Конституції. Це було саме 
напередодні позачергозої 
сьомої сесії Верховної Ра
ди СРСР, яка мала затвер
дити Конституцію Країни 
Рад, народ саме обгово
рював проект Основного 
Закону, тож наші лекції 
були актуальні на той час, 
їх чекали, слухали з ціка
вістю.

Під час агітпоходу про
читано двадцять п'ять лек
цій. У складі загону були 
лектори ЦК ЛКСМУ, вете
рани Червоного коеацтза, 
громадянської зійни, що 
значно посилило ефектив
ність лекційно; пропа
ганди.

Я хочу підкреслити- як
що, скажімо, лекція вхо
дить у сценарій якогось 
іншого заходу (тематич
ний вечір чи той же згіт- 
похід) тоді зона сприймає
ться слухачем, особлизо 
молодим, якось інакше, 
ніж у звичайній аудиторії 
чи лекційному залі. Коли 
хочете, це важливий пси
хологічний фактор. Хоча, 
безумовно, рано списува
ти з рахунку так звану «го
ну» лекцію, КОЛИ ЄДИНОЮ 
зброєю лектора є слозо. 
Можна назвати чимало чу- 
дозих лекторів, які вміють 
бездоганно володіти уза- 
гою аудиторії. Та це вже, 
певно, грань іншої пробле
ми — проблеми кадрів, 
лектора для молодіжної 
аудиторії.

Б. ЖЕБРОВСЬКИИ. 
завідуючий лектор
ською групою обко
му ЛКСМ Україні!.

— Ленінський залік? — 
перепитав інструктор рай
кому комсомолу Микола 
Кобилєв. — Взагалі цією 
справою повинен займа-1 
тися другий секретар, але 
він на п’ятимісячній сесії 
а сільськогосподарській 
академії. Підготовку до 
заліку передоручили сек
ретареві—завідуючій від
ділом учнівської молоді 
Надії Гопак, та вона на 
семінарі в Кіровограді. 
Знаю тільки, що ми розі
слали секретарям партій
них і комсомольських ор
ганізацій підприємств, кол
госпів і шкіл пам’ятку, 
бланки індивідуальних 
комплексних планів і літе
ратуру з питань заліку.

А як же насправді го
туються до відповідаль
ної громадсько-політичної 
події у СЗОЄму житті ком
сомольці НО8ГОрОДКІз- 
ського району? Для відпо
віді обмежимось розпо
віддю про одну первинну 
комсомольську організа
цію.

Новгородківське сіль-

ське професійно-технічне 
училище N2 6 знаходиться 
від райкому комсомолу 
через дорогу. Слід було 
сподіватися, що воно пе
ребуває не тільки у візу
альному полі зору райко
му, а й з організаційному. 
Адже, щоб побувати з 
комсомольській організа
ції училища, допомогти, 
підказати їй, працівникам 
райкому не треба вирішу
вати проблем, пов'язаних 
з транспортом, тощо. До
сить лише перейти до
рогу...

З училищі 400 учніз. 
Це — майбутні тракторис- 
ти-машиністи широкого 
профілю. 300 з них—ком
сомольці.

— Ленінський залік? — 
зам'явся секретар комсо
мольської організації учи
лища Олександр Васили- 
ненко. — Бачите, мене 
обрали секретарем недзв-

штиль
майстер виробничого навчан
ня Володимир Тимошенко, ни
ні заступник Василшіенка- (до 
речі, єдиного и районі звільне
ного секретаря комсомоль
ської організації). Але чи 
виконував свої обов’язки Ти
мошенко?
' Спочатку цікавимось доку
ментацією. (цо стосується за
ліку. Знаходимо в папці спи
сок членів атестаційної капі 
сії (формальний і застарілий) 
та план її роботи (жоден 
пункт лкого практично пе 
виконується). Пам’яток і літе
ратури, про які нам говорили 
п райкомі, на жаль, виявити 
не пощастило. Жоден комсо
молець училища досі не склав 
індивіду а лыки о комплекс но
то плану, що допомагав би 
йому жити, вчитися розширя
ти СПІЙ ІДСЙИО-ПОЛІТНЧііІЇІ го
ризонт. Навіть бланків індиві
дуальних планів в училищі не
має (а в райкомі комсомолу 
вони лежать стосами).

У чому ж причина тако
го безрадісного станози- 
ща? Нозообраний секре
тар комсомольської орга
нізації Олександр Васили- 
ненко в перші місяці ро
боти не виявив ініціативи,

наполегливості, а праців
ники райкому, знаючи про 
занедбаність комсомоль
ської роботи з училищ/, 
вчаско не допомогли йо
му, не проконтролювали 
його перших кроків.

Ось чому в організації 
не склали індивідуальних 
комплексних планів учас
ників заліку, не працює 
комісія по проведенню 
громадсько-політичної ате
стації комсомольців, не 
проводять ленінських уро
ків, теоретичних семінарів, 
інших масовр-поліумнних 
заходів.

Отже, комсомольська 
організація училища сто
їть осторонь від підготов
ки до Ленінського заліку.

Від автора: Коли цей 
матеріал було підготовле
но до другу, стало відомо, 
що в училищі відбули«« 
відкриті партійні збори, 
які розглянули питанні 
про роботу партійної ор
гані іації з комсомольцями 
і молоддю. Пшла принци
пова розмова про 
хідпість поліпшення 
тійиого керівництва 
ГОЮ КОМСОМОЛЬСЬКО!
нізацгї, вдосконалення ро
бот:! комітету комсомолу, 
про активізацію підготов
ки і проведения Ленін
ського заліку.

Л МИКОЛАЙЧУК.
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£КРОМН\ і. на
** перший погляд, 

непомітна робота у 
цих людей. Сюди, 
на Кіровоградську 
станцію технічно! о 
обслуговування № 2, 
приїжджають ті, чи
їм машинам погріб 
ний терміновий ре
монт. А залишають її 
з глибоким почуттям 
впячності 
техніки», 
водіям 
здається 
нішою на 
дива повага у клієн
тів до членів бригади 
слюсарів по ремонту 
«Загорожців» — ма
шин інвалідів Вели
кої Вітчизняної вій
ни. Очолює цей ко
лектив Леонід Проко
пович Вихристенко.

З планом реалізації 
послуг минулого ро
ку трудівники станції 
справились па 101.ч 
процента, тобто вико
нали ремонтних робіт 
на суму 323 тисячі 
карбованців замість 
запланованих ЗОЇ ти
сяч Відремонтували 
10 121 одиницю техні
ки. в тому числі 8875 
автомобілів.

1 як тут не сказати 
слова про молодих 
ремонтників, адже їх 
на станції більше по
ловини. Комсомоль
ська організація ста
ла ініціатором зма
гання на честь 60-річ- 
чя Великого Жовтня. 
Секретар її — слю
сар Володимир Іг- 
наті.єв, який достро
ково виконав особисте 
завдання ювілейного 
року.

Про слюсаря по ре
монту 
Сері ія 
кажуть, шо він сам— 
гарантія якості і на
дійності. Відремон
тує — служитиме ма
шина довго. Майстер 
першого класу, депу
тат міської Ради на
родних депутаті*. 
Сергій робить спою 
справу на с відміикс»». 
Тому-то іі високніі 
його авторитет у ко
лективі станції.

до «лікарів 
праця яких 
автомобілів 
пайпотріб 

світі. Особ-

аптомобіліп 
Волошшюва

АВТОМОБІЛІ
«СТАЮТЬ

'І’ого В. КОІИІ \К \.

И а ф о т о: Сергій 
ВОЛОШИНОЙ (вго
рі) І Володимир ІГ- 
ИАТЬЄВ. РЕПОРТАЖ

ДО 90-РІЧЧЯ

З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

Г. П. ЮРИ

ЧЛНИИИК СЦЕНИ
Молодий арацняшк нотзріальноі контори, сип селяшг 

ікі села Фодвара (тепер Підл існе Олександрійською ра
йону), Гнат Юра свої перші життєві враження чериав ■У’ 
тих самих джерел, що її Карпепко-Карий Він добре знав 
життя і таких бідняків, як Терешко Сурма, і таки-, ха
зяїв. яг. Мартин Боруля. В Єлисаветграді Гнат Юна 
вперше озш./юані вся з мистецтвом І. Карпенко-Кз і’.ч;, 
П. Саксаггпсі.ксто. М. Заш.коесцької. Siu пробує п:у.ьи 
вірші, друкує перші рецензії на вистави, бере участь в 
аматорському пртку як актор, а потім стає і його керів
ником. Проте, іікіій вплив мали вистави видатних ира- 
їиськіїх професіональних г кторів, Гнат Петрович згодом 
розповідатиме:

«Ми не Гііі'.ті’ г. театр, а бігли, ііістрій святковіш, ра
дісний! Біля театрального під’їзду на гозл. Ми, молоді», 
мали за щастя дістати квитки на га.іьорк; за гривеника. 
Тільки б тюбаш ти, печу ні!

Я дивився виставу, і мене охоплювало якесь нове, не 
.знане досі почуття. Так було А иа другій і на всіх іашпк 
виставах з участю корифеїв».

Захоплюючись грою чудових артистів, аматори, зви
чайно. прагнули з тими познайомліпсі.. Таке щастя ви
пало і Гнатові Петровичу, іііє.тл вистави «Безталанна», 
де Мерія Заньковенька блискуче грала ролі» Софії, йому 
доручили иітаті: артистку. За.ість промови він прочит.и 
власного вірша, присвяченого Марії Костянтішівш

Так поча. ося зьшїомсттю Г. її Юри з театром \ країни» 
ськи.х корифеїв. яке виявилося Історнчич.м. Адже ВІДТОДІ 
Гнат Петрович стаз, за порадою Панаса Карпоинча, про-' 
фссіопа.ті.і.і.м 
пре пер Максимовим, і 
гастролі до Єлігсавет гради, 
трупою актор Гнаї ІО;>а за два-три pourt 
ие всі закутки України...

Після перемоги Великого Жовгил. в 191 
шиї світлих надій, він приїздить до Києва 
робітішчатт: в Моле дому театрі. Згодом 
театру імені Т. Г. Шевченка, де працю«. не тільки акш- 
ром, ай режисером. Час був тривожний, ішла громадян
ська війна, доводилось мандрупат :і. З групою митців »ні 
потрапляє до Віишщі, де тоді працював «Новий .'Іьвіл 
сі.мій геатр-, створений 1919 року на Західній і крані- 
Починає 11.ся спільна робота. іОру запрошують стати ху
дожнім керівником театру. Він проводить реорганізацію» 
виявляє блискучі здібності органі.-.;, гора

Пнсг.тн далі про творчий шлях Гната Петровича - 
значнії- пгсати про історію театру імені їв. Франка і про 
історію всього україїкі.кото радянського театру Тому 
скажемо про найголовніше. Пснад сорок років свою 
життя стояв Гнат Петрович га чолі театру який тгодо« 
удостоївся звання академічної о та ордена Леніна Його 
керівника ЕІДЗКЕЧПЛН високими уряцозимг! іьзгорода'-ш, 
присвоїли йому звання народного артиста СРСР дзічі 
присудили Державну премію СРСР

Гнат Петрович Юра протягом усього творчого жи.ж 
був визначним громадським діячем, його обгпт ш те..\- 
татом Верховної Рада УРСР. пі„ в„с?пав у п " 
статтями, брав участь у виставах і концептах (Ьпонгоію: бригад театру. Гнат Юра завжди був ‘ра?ко Л Х.’нш 
працездатності прикладом розумі ш-д місокої сусаіль^і 

мистецтва, глибокого знаная життя, пік.тува ;ня н|»о 
розквіт нашої радянської культури почуте висс^Л- 
повщальшеть художника перед своїм народом

к'ором. Ииіи запросин на роботу аіітре- 
, що іь-весш 1907 року прибув їм 

3 невеликою маїїдрівн.жі 
об'їздив маю

~ році, СНОВПС- 
і починає спів- 
непе ходить до

В. ЯРОШ, 
українські«завідуючий літературною частиною }n™iwew.. 

^»^драматичного театру імені м’ Л 
t ицькяг в. г
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«Аудиторія». Сторінка для студентів.
_У новорічній «Аудиторії», як ви пам’ятаєте, лунав сміх. І нам приємно було б 

довідатись, що смішно було не тільки авторам гуморесок, а й вам біля ялинок. 
А втім, не треба розуміти буквально приказку: «Як зустрінеш Новий рік, так його й 
проведеш». У 1978-му чимало серйозних проблем, важливих справ. 1 вже перша 
ного подія — сесія — свідчить про те. що далеко не завжди буде до сміху.

Тому нинішній випуск «Аудиторії» ми зробили дійовим. Дві серйозні пробле
ми, які лишив нам 1977 рік, необхідно розв’язати в році нинішньому. Нам — це 
не тільки тим, про кого йтиметься в матеріалах сторінки. Нам — це всім. Ми хоіі- 

ли б, щоб у проміжках між підготовкою до екзаменів і «поєдинками» з викладача
ми за довгождану стипендію ви все ж написали до редакції: які саші думки чи 
спогади щодо третього, трудового семестру, що слід зробити, аби пройшов він 
вдало. Друга тема для листів: ваш гуртожиток. Чи спразді цей «другий дім» став 
для вас рідним! Чи справді студком і комендант замінили рідну неньку, а вахте
ри — дбайливих родичів! Що заважає жити в гуртожитку по-домашньому!

Листи надсилайте на адресу: К1РОВОГРАД-50, ВУЛ ЛУНАЧАРСЬКОГО 35, «МО
ЛОДИЙ КОМУНАР», «АУДИТОРІЇ».

І все Ж --
оптимізм

— Природно, сьогодні 
доведеться говорити Про 
речі не зовсім утішні. Але 
згадую літо, будівельні 
об єкти, хлопців і дівчат у 
спецівках і розумію; не 
можна перекреслити все 
це одним розчерком: «Не
вдача». У багатьох селах і 
містах нашоі країни кіро
воградських будзагонівців 
проводжали з почуттям 
вдячності. "Не тільки за 
доброякісну роботу. Від- 
реліонтовано школу, буди
нок ветеранові війни, впо
рядковано пам'ятник... Усе 
це звичні речі, коли захо
дить мова про те, що десь 
побуваз студентський бу
дівельний загін. І коли 
приїздить він у місто чи 
село, від нього чекають 
ще й концертів, лекцій, 
суботників, ательє «Спаси
бі». Це нікого не дивує, це 
норма. Іі не порушили і 
торік. Чи ж не привід для 
оптимізму?

Те й поняття «студент
ський будівельний» загін 
змінилося в кращий бік. 
Сьогодж в арсеналі пра
цюючих студентів вузів та 
учн'з технікумів бачиш не 
тільки легендарну кельму 
чи лопату, а й найсучасні
ші будівельну техніку і 
механізми. Безперечно, 
підвищилась і якість робо
ти, і значущість споруджу
ваних оо єктів. Від най
простіших споруд на селі 
вагони перейшли до оу- 
дівництьа найважливіших 
оО єктів. Адреси третього, 
трудового нині: лінія за
лізниці дог.инська — По
мічна, олександрійський 
електромеханічний завод, 
Кіровоградський чавуно
ливарний завод, «Червона 
зірка»... Щоо перелічити 
все, що оудували студен
ти, по'ріОно скласти дов
гий список. Але давайте 
краще використаємо це 
місце для іншого — за
гальним підсумок третього 
семестру все ж має тір- 
куватий присмак: при пла
ні .1600 тисяч карбованців 
було освоєно капітало
вкладень лише 1348 тисяч 
карбованців. До того ж 
ітиметься не тільки про 
дефіцит майже в чверть 
мільйона карбозанціз...

Як узимку 
прога вили 
літо

Якщо можна так сказа
ти, то трудову битву в ми
нулому трудовому се
местрі було програно ще 
до вступу головних сил у 
дію. Згадаймо, як підбива
ли торік у студентських 
будівельних загонах під
сумки трудового літа. Па
радність, фанфарний тон. 
Чому так склалося, що на 
вечорах, де студентський 
загін ззітує про свою ро
боту, йдеться головним 
чином тільки про «трудо
вий героїзтл»? Чому ні сло
ва про те, що «героїзм» 
буз би й непотрібним, як
би роботу було організо
вано добре? Чому з комі
тетах комсомолу підсумків 
третього, трудового се- 
местоу не підбивають на 
глибокому, проблемному 
різні? Тож і виходить: хва
лити хвалимо (звичайно, 
це й потрібно робити, 
тільки з міру), а от розі
братися а труднощах, лік
відувати ті «мілини», на 
яких щороку застряють 
студентські будівельні за- 

•-ГОНИ, виїхавши на трудо

вий об'єкт, ніколи і ні
кому.

Благодушність привела 
й до іншої невдачі. Комп
лектування студентських 
загонів у багатьох на
вчальних закладах затягну
лося до літа, попавши під 
загрозу зриву. В Кірово
градському машинобудів
ному технікумі, скажімо, 
СБЗ «Прометей» сформу
вали наприкінці червня, 
букзально напередодні 
виїзду. Чи треба говорити 
про те, що на об'єкти при
їхали практично непідго- 
тозлені «новобранці» і ве- 
терана/л минулих семест
рів уже> ье під силу було 
виправити становище? (До 
речі, ця проблема стоїть і 
нині у вузах і технікумах: 
для успіху з третьому се
местрі 1978 року форму
ванням загонів слід зай
матися вже сьогодні, а не 
відкладати до квітня, як 
робили це раніше).

Про 
„обезглавлені“ 
загони

Хто бував у студентсько
му будівельному, той 
знає, як багато залежить 
від особи, командира і ко
місара. Адже на ник по
кладається обов язок не 
тідьки керувати колекти
вом, організовувати його 
виробничо-побутові про
цеси, а й еести спрази з 
і осподарниками, буді
вельниками. Жаль, та ча
сом від уміння командира 
«пробивати» і «вибивати» 
залежить те, як приймуть 
будзагонівців у населено
му пункті. Ми ще говори
тимемо поо те, як розван
тажити керівництво заго
ну від багатьох клопотів. 
А тепер давайте доповни
мо одну істину третього, 
трудового семестру ---
«Командирами не народ
жуються, командирами 
стають» —- так: «На ко
мандирів учаться». В ін
ституті сільськогосподар
ського машинобудування 
керівники будзагонів на
вчаються за спеціальною 
програмою, затвердже
ною комітет&м комсомо
лу. Заняття ведуть члени 
вузівського штабу СБЗ, 
ветерани третього се
местру, викладачі, комсо
мольські активісти. По за
кінченні курсу навчання 
кожен командир і комісар 
складає екзамен, по яко
му можна оцінити його ді
лові, організаторські якос
ті. Але в багатьох на
вчальних закладах про та
ке можуть лише мріяти, 
І тому з Кіровоградського 
медичного училища. Олек
сандрійського педагогіч
ного училища загони по
їхали практично «обез
главленими», бо їхні ко
мандири виявились не го
товими виконати свою мі
сію. І біда не з тому, що 
вони цього не хотіли чи 
були нездатні до цього, іх 
просто не навчили, не під
готували.

Навчіть 
тримати 
кельму!

Ну й, безперечно, «по
чесних» членів у студент
ських будівельних загонах 
немає. Всі бійці лозинні 
бути добре професійно 
підготовленими. Але на 
жаль, ця вимога для бага
тьох лишилася тільки ба
жанням. Часто бійці СБ»> 
навчалися тоді, коли вже

потрібно було «давати» 
кількість і якість. Особли
во цим грішили майбутні 
вчителі — бійці студент
ських будівельних загонів 
педагогічного інституту. 
Прогалини у професійній 
підготовці доводилось лік
відовувати ентузіазмом, 
надмірним напруженням 
сил. Добре було б, якби 
урок нинішнього літа до
поміг комітетові комсомо
лу вузу зробити правиль
ний висновок і нормально 
підготувати нинішній кон
тингент бійців СБЗ.

Ох, оці вже 
господарники!

Але розв’язання проб
лем третього семестру на 
завжди залежить лише від

можна навести довжелез
ний список організацій і 
підприємстз, які торік ви
явили, м’яко кажучи, не
гостинність до посланців 
вузів, технікумів та учи
лищ.

Як признались керівни
ки будівельного управлін
ня «Машбуд» ^комбінату 
«Кірозоградважбуд»: «Ми
нулого року студентськи
ми будівельними загона
ми ми не займалися...» А 
результат відомий — 
СБЗ, які працювали на 
комбінаті, при плані 550 
тисяч освоїли тільки 32/ 
тисяч карбозанціз капіта
ловкладень. До речі, таке 
становище на комбінаті 
рік у рік. Хіба не буде 
цьому кінця?

«рідних пенатів». Щороку 
проблема проблем — 
умови, в які «втискують» 
студентів на місцях госпо
дарі будівельних об’єкііз. 
З приємністю згадують 
літо 1977-го студенти, що 
працювали, скажімо, в 
колгоспі імені Калініна 
Новоукраїнського району, 
а Компаніївсько.му між
колгоспбуді, в ПМК-133 
тресту «Кіровограде ль- 
буд», у Побузькому буді
вельному управлінні № 6 
комбінату «Кірозоград
важбуд». Але дзлеко не з 
усіх учасників третього, 
трудового семестру спога
ди райдужні. Важко під
рахувати, скільки разів 
керівники будівельного 
управління № 3 комбіна
ту «Кіровоградважбуд» 
просили направити в їхнє 
розпорядження студент
ський будівельний. Щедрі 
обіцянки звучали й тоді, 
коли представники загонів 
«Шляховик» з інститу
ту сільгоспмашинобуду
вання укладали з назва
ною організацією договір 
на трудозе літо. Але пе
ред початком роботи з’я
сувалося: загін не забез
печений ні фронтом ро
біт, ні інструментами і ме
ханізмами, йому не ство
рили необхідних побуто
вих умоз. У результаті 
розрив договору. На жаль,

Трудність? 
Знітилися!

Прикро говорити про 
такі факти. Зрозумілі 
труднощі, на які прирече
ні бійці студентських буді
вельних, коли їм «підстав
ляють ніжку» ті, хто пови
нен підтримувати. Але 
при всьому цьому незро
зумілою лишається пасив
ність учасників третього, 
трудового семестру. Взяти 
для прикладу «Бриганти
ну» Кіровоградського бу
дівельного технікуму. Про
тягом усього семестру За
гін практично не діяв. Гіро 
це красномовно свідчить 
цифра: бійці «Бригантини» 
освоїли всього 11 тисяч 
карбозанців капіталовкла
день (для порівняння: цей 
же показник у «Буревісни
ка» з машинобудівного 
технікуму становить 130 
тисяч карбозанців). Те, що 
«постачальники» вибили з 
колії учнів, безперечно. 
Але чому змирилися з та
кою долею командир і ко
місар загону? Чому перша 
ж невдача посіяла безна
дію в колективі? Як мож
на було пишатися безді
яльним у таку гарячу ро
бочу пору?

Трудність? 
Воремось!

Зовсім інакше вчинили в 
подібній ситуації бійці за
гону «Товариш» із того ж 
технікуму. Організувавши 
для себе резервний фронт 
робіт по заготівлі кормів, 
будзагонівці повідомили 
обласний штаб, що кол
госп імені Леніна Нозго- 
родкізського району сла
бо підготувався до прийо
му студентського буді
вельного. Керівники «То
вариша» подбали про збе
реження високого мораль
ного духу серед бійців. 
Редколегія щотижня ви
пускала стіннівку з обо
в'язковою рубрикою «Під
сумки трудового тижня», 
«Колючки» та «Блискавки», 

словом, сміхом і критикою 
підтягували дисципліну. 
Завдяки старанням коміса
ра загону А. Гонтаря ком
сомольці встановили шеф
ство над Новгородків- 
ською середньою школою 
№ 2. Закінчивши тут об
ладнання спортивного 
майданчика, бійці «Това
риша» збудували шкіль
ний тир, обладнали кілька 
кабінетів. Коли загін здав 
усі об’єкти, а тому числі й 
головний — силососхови
ще, колгосп високо оцінив 
його роботу. Обсяг вико
наних загоном робіт ста
новив понад 80 тисяч кар
бозанців, що вдзоє пере
вищило взяті зобов'язан
ня. Крім того, до фонду 
солідарності було пере
раховано 675 карбованців, 
під час суботників і не- 

* дільників заготовлено 120 
тонн зелених кормів. 
Культурно-масова робота? 
Будь ласка: тільки лектор
ська група сім разів ви
ступила перед доярками і 
механізаторами. Правда 
ж, гідний вихід зі скрут
ного становища?

Контури 
наступного 
трудового

Сьогодні перед нами 
вите стоїть проблема фор
мування загонів на наступ
ний трудовий семестр. Чи 

не стане він знову «важ
ким» сезоном навіть для 
людей, які не бояться 
труднощів? Що треба зро
бити, аби цього не стало
ся? Які контури у третьо
го, трудового семестру 
1978 року?

Над цим слід замисли
тись уже сьогодні з усік 
аудиторіях інститутів, тех
нікумів, училищ. Ну, а 
проблеми...

Кількість студентських 
будівельних не може зро
стати до нескінченності. 8 
нашій області, наприклад, 
кількість бійців з інститут
ських будівельних загонах 
наблизилося уже до своєї 
критичної межі. Але інші 
категорії учнівської і сту
дентської молоді цілком 
можуть поповнити ряди 
СБЗ. Приміром, не мають 
іще своїх студентських бу
дівельних Олександрій
ський індустріальний, Гай- 
воронський машинобудів
ний, Новомиргородський 
зоотехнічний технікуми. 
Чому?

У серпні 1977 року ЦК 
КПРС і Рада Міністрів 
СРСР прийняли постанову 
«Про дальше поліпшення 
процесу навчання і вихо
вання учнів системи про
фесійно-технічної освіти», 
в грудні — «Про дальше 
вдосконалення навчання, 
виховання учнів загально
освітніх шкіл і підготовки 
їх до праці». Є в цих по
становах чимало такого, 
над чим мають працювати 
в наступному трудовому 
семестрі учні і студенти. 
Скажімо, 28 професійно- 
технічних і технічних учи
лищ області мають чима
ло будівельних майданчи
ків. Зводяться нові на
вчальні й культурно-побу
тові корпуси, приміщення 
Мпп ловиться все
те, що дасть змогу поста
вити підготовку учнів ПТУ 
на якісно новий рівень, пе
редбачений у рішеннях 
XXV з’їзду КПРС. Чи ж 
можуть комсомольці ви
щих і середніх спеціаль
них навчальних закладів 
стояти осторонь цієї важ
ливої справи? Звичайно, 
ні! І немало ударних 
об’єктів наступного тре
тього семестру буде у 
профтехучилищах.

Потрібно використати 
широкі можливості заго
нів небудівельного напря
му — санітарів, механіза
торів, піонервожатих, про
давців. І ще одне важливе 
завдання. Кіровоградщи- 
на — край, багатий родю
чою землею. Гож коли 
достигає на ній урожай, 
коли приходить час збира
ти його, досить гостро по- 
сіає питання трудових ре
сурсів у колгоспах і рад
госпах. Думається, що учні 
і студенти цілком можуть 
розширити рамки третього 
семестру й за рахунок 
осінніх місяціз. Бо ж наш 
девіз: коли Батьківщина 
каже «треба», ми відпові
даємо: «'“ОТОВІІ».

Розповідь записав ко
респондент «Аудиторії» 

О. РАК1Н.

ї ТВОЯ ДУМКА
ГІРО НОМЕР, ЧИТАЧУ!

Який матеріал у цьому 
номері сподобався тобі 
найбільше!

Що не сподобалось!
Що ти вважаєш помил

ковим!

Твоє прізвище, ім’я.

Професія.

І
Домашня адреса.
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«ТУТ НАША СЛАВА»
(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

Б. А. Рилов:

— Того січневого дня 
командування вживало за
ходів по врятуванню за
лізничного моста через 
Інгул До річки було на
правлено групу саперів та 
автоматників з танковим 
десантом. Підполковник 
Повійчук наказав мені за
безпечити радіозв’язок 
цієї групи зі штабом диві
зії. Ми блискавично про
рвалися до електростанції 
і вибили звідти фашистів. 
Сапери розмінували міст. 
У моєму рідному домі 
командир дивізії вручив 
мені нагороду — другий 
орден Червоної Зірки. Це

—

за-

по- 
Ан-

радість — моє місто виз- 
й воленої І сум — воно в 

згарищах і руїнах. Розібра
ні трамвайні лінії, не 
пізнати корпусів заводів— 
вони палали. Я не знайшов 
приміщення будівельного 
технікуму, в якому вчився.

[
Тепер, через тридцять 
чотири роки, мені, інже
нерові - будівельникові, 
приємно дивитися на рід
не місто, на квартали, які 
я проектував. А яке воно 
буде в майбутньому! Тіль
ки за десяту п'ятирічку 
кіровоградці отримають 

{ 463 тисячі квадратних мет-
; рів житппорї
і ляться багатоповерхові 
! красені по вулиці Жовтне- 
Івої оеволюції. Буде про

кладено 51 кілометр газо
проводу. Бже сьогодні в 
тридцяти тисячах квартир 
городян — природний газ. 
Тепер ми вже не відбудо
вуємо КіооЕОграда, тепер 
ми його робимо містом 
високої культури і зразко-

, вого порядку.

П'ятдесят хвилин не 
вщухав артилерійський во
гонь. І вперед пішли тан
кові десанти. За ними 
гвардійці - автоматники.
Першими у ворожі тран
шеї ввірвалися підрозділи 
майорів Козубського і 
Харченка. Приголомшені 
артпідготовкою і нестрим
ним натиском піхотинців, 
фашисти здавалися в по
лон...

До нас на командний 
пункт прийшли жителі Кі
ровограда. Серед них — 
колишній робітник заводу 
«Червона зірка» Антон Ан
тонович Антонов. Він і до
поміг уточнити лінію обо
рони ворога, місце розта
шування Еорожих підроз
ділів, які вдержували 
лізничний міст.

Мені було приємно 
чути від вас, Борисе
дрійовичу, що ви відмінно 
виконали завдання,і одер
жати нагороду в будинку 
рідного батька, що за пів
кілометра від урятовано
го моста. Це справді щас
лива подія у вашому жит
ті. А ще більше щастя — 
зводити дім там, де фа
шист зруйнував його. Щас
лива доля людини — за
хистити рідний дім і пода
рувати красу рідному 
місту!

І зам, Іване Терентійови- 
чу, є чим гордитись: при
йшли сюди аж від Сталін- 
града, за подвиг у боях на 
кіровоградській землі 
отримали дві нагороди: 
під Петровим — орден 
Червоної Зірки, в Кірово
граді — медаль «За бойо
ві заслуги».

Цю вікторину 
присвячуємо 60-річ- 
чю Збройних Сил 
СРСР. І запрошуємо 
взяти в ній участь 
юнармійців, усіх 
хто готується до 
ськової служби, 
торові найбільш 
черпної і цікавої 
повіді на наші запи
тання буде Бручено 
спеціальний приз «Молодого комунара». 
А з цим завданням може справитись 
тільки той, хто добре знає історію непе
реможної і легендарної Радянської Ар
мії.

Листи надсилати 
року.

Отже, вікторина 
нем»:

1. Розкажіть про 
парад на Красній площі.

2. Які нові види збройних сил появи
тися у нас під час Великої Вітчизняної 
війни!

3. Назвіть п’ять радянських воєначаль
ників, які першими стали Маршалами 
Радянського Союзу. Яке звання вище за 
маршальське!

4. Що ви знаєте про «Дорогу життя»!
5. Який рід військ висунув зі своїх ря

дів найбільше Героїв Радянського 
Союзу!

■ 6. Назвіть ім’я нашого земляка, що
' став героєм оборони Брестської фор-

до 1 лютого 1978

«Народжена Жовт-

перший ВІЙСЬКОВИЙ

ВІКТОРИНА «МК»

«НАРОДЖЕНА

7. Іван Індик, Архип Маніта, Петро Вс- 
літій, Василь Колісниченко — це імена 
героїв-земляків, навічно занесені в спис
ки обласної комсомольської організації. 
Що ви знаєте про їхні подвиги, про їхню 
буремну молодістьі

8. Скільки твоїх односельців брало 
участь у Великій Вітчизняній війні, скіль
ки нагороджено бойовими орденами і 
медалями! Скільки твоїх односельців 
нині служить в армії чи на флоті офіце
рами!

Визначаючи переможця вікторини, ре
дакція віддасть перевагу тому авторові, 
який до езоїх відповідей додасть ще й 
цікаву розповідь про колишнього воїна- 
фронтовика. Хе.й це буде оповідання 
про діда, про людину, яка живе на тво
їй вулиці, у твоєму домі.

Посилаючи листа на адресу редакції, 
конверті робіть помітку: «ВІКТОРИНА 
РОДЖЕНА ЖОВТНЕМ».

Т. Артеменко:І.

Історія приходить до нас по-різному. Зі шкільних підручників, зі сторінок улюблених творів 
та пожовклих газетних підшивок, з фотографій, що зберегли для нас далекі події. А шс хлопча
кам сняться ночами черговий вершник з п’ятикутною зіркою на будьоиївці, світлочубнй юнак, 
що закриває грудьми ворожий дзот... Історія приходить до нас по-різному... Кожен її прихід 
хвилюючий і незабутній. Та найбільш зримим буває пін. мабуть, тоді, коли вона, далека й вели
ка історія, промовляє до пас устами її живих творців. І нехай їхні скроні вкрилися памороззю 
сивини, та ми бачимо їх такими, якими були вони в ті далекі буремні роки, — молодими, дужи
ми. Бо наша молодість, наше щастя — то завдяки їм.

На ф о т о: піонери Свіїловодської середньої школі! № І у міському краєзнавчому музеї 
слухають розповідь учасника Великої Жовтневої соціалістичної революції, громадянської та Віт
чизняної воєн Архипа Пилиповича КОЗУБСЬКОГО.

Фото Ю ДЕРУЖііНСЬКОГО.

В. П. Псвійчук:

— ...Усе було напогото
ві. Подай лише сигнал ра
кетою — і заговорить на
ша артилерія. П’ятого січ
ня о 5-й годині ранку ми 
встановили зв’язок з усіма 
підрозділами, які наступа
ли. А чеоез три години — 
сигнал. І вдарили «ка
тюші».

— А мені тепер приєм
но виступати перед моло
дими кіровоградцями. Бо
ни — справжні господарі 
свого міста. Вони прикра
шають його парками і 
скверами. І в їхніх серцях 
не гасне вогонь пам’яті 
про своїх визволителів. 
Зустрічаюсь із воїнами 
місцевого гарнізону. Се
ред них — вихованці мі
ської комсомольської ор
ганізації. Більшість — від
мінники бойової і політич
ної підготовки, класні спе
ціалісти, 
рядними. Я, колишній вій
ськовий 
вимір по-своєму: так, 
ки, сьогоднішні солдати,— 
справжні спадкоємці сла
ви своїх батьків і дідів. 
І сила у них іще більша— 
їм, високоосвіченим, за
гартованим ідейно і фі
зично, Вітчизна довірила 
грізну зброю. І вони бере
жуть наш спокій. Вони — 
це армія миру, на яку з 
надією дивиться весь світ.
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спортсмени-роз-

комсорг, роблю 
во-

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 - 
«Час». 8.35 — Ранкова гім
настика. 8.50 — Мультфільм 
«Пригоди Мюнхаузсиа». 1 і 2 
серії. 9.10 — «Дітям про зві
рят». 9.40 — Телефільм «Віч
ний поклик». 1 серія. 10.55 — 
«Очевидне—неймовірне». 14.30 
— Док. телефільми. 15.10 — 
«Наш сад». 15.40 — М. О. 
Нскрасов. «Російські жінки». 
16.10 — «Свято новорічної 
ялинки». Передача з Кремлів
ського Палапу з’їздів. 16.55 — 
Телефільм «Пригоди Калле- 
сищика». 1 серія. 18.00 — Но
вини. 18.15 — «Рік третій — 
рік ударний». Змагаються 
трудящі Київської області. В 
передачі бере участь член Ц1< 
КПРС. перший секретар Київ
ського обкому Компартії Ук
раїни В. Цибулько. 19.00 — 
Міжнародна товариська зу
стріч з хокею: команда ВХА 
«Цінціатті» — збірна СРСР 
(США). 21.00 — «Час». 21.30- 
Всссоюзні змагання найсиль- 
піших фігуристів. Спортивні 
танці; 22.30 — Романси росій
ських і зарубіжних композн- 
торів у виконанні Т. Мелснтьє- 
вої. По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА 10.00- 
К. т. «Здрастуй, карнавал!»

10.45 — Фільм-копцсрт. 11.00 — 
К. т. Нопіши. 11.1.5 — Теле
фільм «Хвилі Чорного моря». 
(Б серія). 12.30 — К. т. Музич
на студія «Золотиіі 
16.00 — Тележурнал 
життя». 16.33 — К. 
пізнаються в біді».
казка, 'і7.45 — «На ______
них рубежах». 18.00—«Зустрі
чі з піснею». 18.30 — Док. те
лефільм. 19.00 — К. т. «Вісті».
19.30 — К- т. «Дійові особи та 
виконавці». 20.45 — К. т. «На 
добраніч, діти!» 21.00—«Час».
21.30 — Фільм «Прості турбо
ти». 22.45 — К. Т. «Дебют». По 
закінченні — К. т. Новини.

ключик». 
«Партійне 
т. «Друзі 

Музична 
ідсологіч-

Наша адреса і теле^о
Газета виходить

у вівторок, четвер, 
суботу.
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ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 - 

«Час». 8.35 — Гімнастика. 8.50 
— Мультфільм «Пригоди Мюіі- 
хаузева». З і 4 серії. 9.10 — 
«Тпорчість юних». 9.35 — Те
лефільм «Вічний поклик». 
2 серія. 10 45 — «Клуб кінопо- 
дорожей». 14.30 — Док. філь-. 
ми. 15.25 — «Рідна природа». 
15.45 — М. Тсен. «Пригоди То- 
ма Сойєра». 16.15 —• «Спортив
ний клас». 1G.55 — Телефільм 
«Пригоди Калле-сищика». 2 се
рія. 18.00 — Новини. 18.15 —1 
Науково-популярний фільм
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У Полтаві відбулися 
традиційні змагання ЗІ 
спортивної гімнастики на 
Кубок імені олімпійської 
чемпіонки Ніни Бочаровой 
У поєдинках брали участд 
понад сімдесят юнаків і 
дівчат з областей і міст 
України, в тому числі її 
вихованці кіровоградсько- 
го тренера Олега Яровпц; 
ського. Добре виступив за 
програмою першого спор$ 
тивиого розряду шести* 
класиик школи № 16 м. Кі
ровограда Андрій Сафрбу 
пов. У сумі багатоборстві 
він набрав 113 балів і став 
абсолютним переможцем 
цього турніру. Ного наго
роджено спеціальним прії» 
зом і медаллю. їх вручил# 
нашому гімнастові сама 
олімпійська чемпіонка.

НА ПРИЗ
ГЕРОЯ-ЗЕМПЯКА

Перший відкритий турнір З 
класичної боротьби на прнр 
Героя Радянського Союзу 
Олексія Семеновича Єгоропа 
три дні проходив у спортивно; 
му ззлі Кіровоградського мі; 
ського професійного училища 
№ 2. Як відомо, цей навчаль
ний заклад носить ім’я Героя. 
На килимах свої здібності де- 
----------------- .. ..... спортсмени 

колективів. Чемпіон; 
ські титули у своїх вагових 
категоріях завоювали госпсїда; 
рі залу брати Євген і Юрій 
Маркідови, Сергій 
Юрій Кожанов, Ігор . 
насьсп, Олександр Куй. Віктор 
Воробііов, новоукраїнці 
горій Бсзпалсико, Юрій 
ссцький, олександріець 
Карталиш.

У командному заліку 
шими володарями призу 
О. С. Єгорова стали 
засновники — борці 
№ 2.

моистрували юні 
десяти

категоріях завоювали господа*

Тупик', 
Афа; 
Грі? 

Пліт 
Іван

пер- 
ІмсуІ 
його 

МПГУ.

«СІВАЧ» ЗАПРОШУЄ
ЗАВТРА В ПРИМІЩЕННІ 

РЕДАКЦІЇ «МОЛОДОГО 
КОМУНАРА» (ВУЛ. ЛУНА- 
ЧАРСЬКОГО. ЗО) ВІДБУ
ДЕТЬСЯ ЧЕРГОВЕ ЗАНЯТ
ТЯ МОЛОДІЖНОЇ ЛІТСТУ
ДІЇ «СІВАЧ*.

ПОЧАТОК О 16-И 
ДИНІ.

для дітей. «Добре, собако»
18.45 — Концерт ансамблю
електромузичних інструментів. 
Ц. т. і В. р. 19.15 — «Магніт
не тяжіння». 19.45 — Теле
фільм «Вічний поклик». З се
рія. 21.00 — «Час». 21.30 — 
Всесоюзні змагання пайсильні- 
ших фігуристів. Чоловіки. До
вільна програма. 22.15 —
С. Єсепін. «Лина Снегіна». 
Виконує В Золотухін. По іа- 
КІНЧСІІІІІ — певний.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00- 
Док. телефільм. 10.30 — К. т. 
«На шкільних широтах». 11.00
— К. т. Новини. 11.15 — «Лі
совий годинник». Лялькова 
вистава. 12.00 — «Сторінки 
творчості». (В. Козаченко). 
13.00 — К. т. «Найдорожче». 
ВІдсофільм 8-й. «В сузір’ї рес- 
иублік-ссстер». Ю.25 — «Рубе
жі 10-ої п’ятирічки». На бу
дівництві Харківського метро. 
16.40 — «Конституція діє, жи
ве. працює». 17.00 — Для ді
тей. «Друзі Тьоми Откриткі- 
па». 17.35 — Телевізійна шко- 

,ла механізатора. 18.00—Фільм- 
копцсрт. 18.30—«Орбіта друж
би». (Змагаються трудящі 
Ростовської і Донецької об
ластей). 19.00 — К. т. «Вісті». 
19.30 — «Любителям балету».
19.45 — Тележурнал «Старт».
20.45 — «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.30 — Теле
фільм аКола Брюньоп». 22.10
— К. т. «Нові мелодії року». 
По закінченні — К. т. Но
вини.

Васисцопа: '5.50 — «Творчість 
В. Луговського». 16.30 -А 
«Об’єктив». 17.00 — «Наукіі 
сьогодні». До 75-річчя з дня 
народження академіка І. В, 
Курчатова. 17.30 — «Відгук
ніться. сурмачі!». 18.00 — Но
вини. 18.15 — Виступає ан
самбль «Смерічка». Фільм- 
копцсрт. 18.45 — «Людина ї 
закон». 19.15 — Типаж «Спорт
лото». 19.25 — «Магнітне тя
жіння». Передача 2. 19.55 
Телефільм «Вічний поклик». 
4 серія. 21.00 — «Час». 21.3(Н* 
Показові виступи найсильні- 
ших фігуристів країни. По за
кінченні — новини.
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ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 - 

«Час». 8.35 — Гімнастика. 8.50 
— «Спортивний клас». 9.30 — 
Телефільм «Вічний поклик». 
З серія. 10.45 — С. Єссііін, 
«Анна Снегіна». 14.30 — «Твій 
труд — твоя висота». Док. 
фільми. 15.30 — «По музеях і 
виставочних залах». Музей

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 -*• 
Док. телефільми. 11.00 — к. т. 
Новини. 11.15 — Співає Єрмеїс 
Серкебаев. 11.40 — «Шкільний 
екран». 10 клас. Суспільство- 
зпаїїстпо. «Характер праці при 
соціалізмі». 12.Ю - «Слава 
солдатська». 13.00 — «Наука-* 
виробництву». Ю.05 — «Що
денник соціалістичного зма
гання». (Нікопольський Пів- 
деііпотрубиий завод), ю.25 
«Лелеченя І опудало». Ляль
кова вистава. 17.30 — «Твої 
наставники». 18.00 - Реклама, 
оіолошеппя. 18.30 — Для ді
тей. «Сонечко». 19.00 — К. т, 
.ььпі”’ 19,?° ~ А°к- теле
фільми. 19.55 — Естрадний 
ко'чігрт. 20.40 — «На добра*

Діти!» 21.00 - «Час», 
-’•зи — в. Дсльмар. «Поступи; 
ся місцем». Тслспистава. По 
закінченні - К. т. Новини.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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