
I гролькый экземпляру
—ММНИМейВИЯйММ* - —  ж." ти шш

ВПЕВНЕНИЙ КРОК П’ЯТИРІЧКИ

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКС/ІЛУ

Рік видання XIX В® 14 (2430). ВІВТОРОК, 31 СІЧНЯ 1978 рому Газета виходить з 1939 року. |
Ціна 2 коп.

ЦСУ СРСР повідомило про підсумки виконання Державного 
плану розвитку народного господарства СРСР у 1977 році.

Трудящі Радянського Союзу, говориться в повідомленні, вті
люючи в життя історичні рішення XXV з'їзду КПРС, ознаме
нували 60-річчя Великого Жовтня і прийняття нової Конституції 
СРСР дальшими успіхами в економічному і соціальному роз
витку країни. На основі широко розгорнутого соціалістичного 
змагання в 1977 році забезпечено зростання масштабів і ефек
тивності суспільного виробництва. Послідовно виконувалась 
програма підвищення матеріального і культурного рівня жит
тя народу.

Продукція промисловості зросла порівняно з 1976 роком 
на ЗО мільярдів карбованців і досягла 562 мільярдів карбо
ванців. Продукція сільського господарства в 1977 році стано
вила 123,6 мільярда карбованців, що майже на 9 процентів 
більше від середньорічного виробництва в дев ятій п'ятирічці. 
У народному господарстві введено в дію основні фонди за
гальною вартістю близько 110 мільярдів карбованців.

(ТЛРС).

ПЕРША КОЛОНКА

ПОКЛИКАННЯ- 
НОВАТОР
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«Увагу і зусилля членів науково-тех
нічних товариств необхідно зосередити 
на розв’язанні корінних проблем техніч
ного вдосконалення та інтенсифікації 
виробництва, на розробці і впроваджен
ні високопродуктивних засобів механі
зації та автоматизації, прогресивної 
технології, наукової організації праці і 
виробництва», — сказано у привітанні 
ЦК КПРС V Всесоюзному з’їздові науко
во-технічних товариств, що відбувся ци
ми днями. А в пам’яті ще свіжі вражен- 

І ня від роботи листопадового (1977 р.) 
; Пленуму ЦК Компартії України, на якому 

говорилося про необхідність ширше за
лучати молодь до науково-технічно?

І творчості.
Раціоналізатор... Це і покликання, і 

друга професія. Раціоналізаторство — 
це можливість перевірити себе на ділі, 
стати на вищий щабель професійної май- 

• стерності, покласти свою цеглину в бу
дову технічного прогресу рідного під
приємства.

Участь у раціоналізаторстві — це м.с- 
ральний обов’язок кожного грамотного 
молодого робітника, не кажучи вже про 
інженера. Недарма ж у соціалістичних 
зобов’язаннях комсомольсько-молодіж
них колективів обов'язково читаємо та
кий пункт: «Впоовадити у виробництво 
стільки-то раціоналізаторських пропози
цій з таким-то економічним ефектом». 
Десятками тисяч карбованців економії, 
ьисокими процентами підвищення про
дуктивності праці і якості продукції ви
мірюється ефект технічної творчості 
комсомольсько-молодіжних бригад кіро
воградських заводів «Червона зірка» і 
тракторних гідроагрегатів, Світловод- 
ського заведу чистих металів імені 
50-річчя СРСР, Олександрійського елек
тромеханічного заводу.

За мілька хвилин ходи від того ж 
електромеханічного знаходиться інше 
підприємство — Олександрійський авто
ремонтний завод. Тут теж є свої про
славлені раціоналізатори, цінні для за
воду люди. Але молоді серед них — 
одиниці. Думку про те, що на авторе
монтному не існує технологічних про
блема, підразу'Ж відкинемо. Проблем ви
стачає (причому дуже гострих), та роз- 
в взуються вони зусилля/аи лише до
свідчених раціоналізаторів, людей бува
лих. А молодих не помічають.

Авторемзавод — не єдине підприєм
ство, де «друга поофесія ообітника» не 
дістала серед молоді популярності. 
Справа не в то/лу, що юнакам і дівчатам 
бракує фантазії, технічної грамотності. 
Просто не кожен завод чи фабрика мо
же похвалитися школою молодих раціо
налізаторів, ефективним наставництвом 
досвідчених новатооів над початківцями.

Розвиток НТТМ безпосередньо пов’я
заний з роботою комітетів комсомолу, 
комсомольських активістів. Останнім ча
сом виникла така форма змагання ра
ціоналізаторів, як конкурс на кращу мо
лодіжну рацпропозицію. Конкурс — не 
самоціль. У цьому змаганні мають ви
явитись нові імена, нові едісони, тєорча 
думка яких добре послужить підприєм
ству. І комітет повинен бути не пасив
ним споглядачем, що оголошує умови 
і підбиває підсумки, не поосто арбітром, 
а активним шукачем, що відбирає з ро
бітничого середовища таланти.

Мало знайти. Треба вчити, заохочува
ти, пропагувати досвід. Комітетам ком
сомолу не обійтися без тісного контак
ту з радами ВТВР, з адміністрацією. Тоді 
молодих раціоналізаторів обов’язково 
помітять, коли комсомольські активісти 
будуть у цьому зацікавлені.

Павло КАРПЕНКО — однії із кращих ройітників координатно розточувальної дільниці Олек
сандрійського електромеханічного заг.оду Він має високий професійний розряд, особисте клеймо 
надас йому право відправляти продукцію замовнику, минаючи відділ технічного контролю.

, Фото А ДОНЧЕІІКА.

60-річчю комсомолу —гідну зустріч!
СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОІЮВ’ІІ.ШІІІІІ 
комсомольсько-молодіжного колективу молочнотоварної 
ферми Несватківського відділка Другого імені Петровського 
цукрокомбінату Олександрівського району
Здобувши в ювілейному рові перемогу 

в соціалістичному змаганні серед комсо
мольсько молодіжних колективів доярок 
області, ми нинішнього року будемо боро
тися за підтвердження звання кращого се
ред колективів молочнотоварных ферм А 
тому, підтримуючи почин колег із Ганво- 
ронськсго району, — цього року вийти на 
рубіж 1979-го по продажу молока дер
жаві. ділом відповідаючи на Лист ІДК 
КПРС, Ради Міністрів СРСР. В11РПС і 
НК ВЛКСМ, ми вирішили одностайно:

— середньорічний надій молока від ко
рови довести до 3520 кілограмів;

— добитися стопроцентного збереження 
молодняка;

— точно дотримуючи всіх зооветеринар
них вимог і правил догляду за тваринами, 
розпорядку дня її раиіону годівлі, чистоти 
на робочому місці, відправляти молоко

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОГ»ОІУЯЗАИІІЯ 
комсомольсько-молодіжного екіпажу екскаватора ШРС-280 
№ 10 вуглерозрізу «Морозівський» (бригадир В. Бакун, 
групкомсорг В. Яковлев) на 1978 рік
«60-річчю Великого Жовтня — 60 удар

них тижнів!» — під таким девізом працю
вав наш колектив у минулому, ювілейно
му році. Змагання увінчалося успіхом: до 
7 жевтня. дня прийняття пової Конститу
ції СРСР. ми викопали план двох років 
п’ятирічки.

Ще напруженішим буде 1978-й. рік 
60 річчя Ленінського комсомолу, рік XVIII 
з’їзду ВЛКСМ і XXIII з’їзду ЛКСМ Ук
раїни. Нині колектив активно використо
вує нові резерви підвищення ефективності 
і якості роботи. На не мобілізує Лист ІІК 
КПРС. Ради Міністрів СРСР. ВЦРПС і 
ПК ВЛКСМ. Обговоривши його из збо
рах. зваживши свої можливості паш ком
сомольсько-молодіжний екіпаж бере такі 
соціалістичні зобов’язання:

— план трьох років п’ятирічки виконати 
до_ 7 жовтня — першої річниці Конститу
ції СРСР. видати понад завдання 4 тисячі 
тони вугілля;

— впровадити у виробництво 6 раціона
лізаторських пропозицій Її економічним 
ефектом 2 тисячі карбованців; 

держачі тільки першосортним при базиснім 
жирності;

— постійно підвищувати свій фаховий 
рівень;

— застосовувані передові методи прані 
і вдосконалювати свою професійну май
стерність;

— до дня відкриття XVIII з’їзду ВЛКСМ 
надоїти від корови я середньому 1500 кі
лограмів молока:

— до 69-річчя ВЛКСМ виконати свої 
соціалістичні зобов’язання.

Підсумки соціалістичного змагання під
биватимемо щодекади, щомісяця, щоквар
талу. за перше півріччя і за р;к

Викликаємо на трудове супсрінштво ко
лектив молочнотоварної ферми № 1 кол
госпу «Ппогрсс».

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ОБГОВОРЕНО 
І ПРИЙНЯТО НА ЗАГАЛЬНИХ 
ЗБОРАХ КОЛЕКТИВУ ФЕРМИ.

— знизити втрати вугілля і його золь
ність проти норми на 0,1 процента;

— чотирьом членам колективу оволоді
ти суміжними спеціальностями;

— зекономити 500 кілограмів палива та 
мастильних матеріалів;

— постійно підвищувати свій професій
ний і політичний рівень у школі комуніс
тичної праці;

— не допускати порушень трудової і 
громадської дисципліни;

— працювати під девізом «Жодного від
стаючого поруч’»;

— підтвердити у змаганні звання ко
лективу комуністичної прані;

— брати активну участь у громадському 
житті колективу видобувної ДІЛЬНИЦІ і 
вуглерозрізу.

Викликаємо на соціалістичне змагання 
колєитир комсомольсько-молодіжного екі
пажу екскаватора ПІРС № 9.

СОЦІАЛІСТИЧНІ зобов'язання 
ОБГОВОРЕНО І ПРИЙНЯТО НА

• ЗБОРАХ КОЛЕКТИВУ.

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ 
ТЕЛЕТАЙП

П0ЧАТ0К-
ВЇД ДОСВІДУ

Відбувся перший після 
звітно-виборної кампанії 
семінар секретарів пер
винних КОМСОМОЛЬСЬКИХ 
організацій нашего райо
ну. Відкриє його перший 
секретар райкому комсо
молу Андрій Скляренко.

Програма навчання ком
сомольських ватажків бу
ла побудована на основі 
вимог пистопадсеого
(1977 р.) Пленуму ЦК Ком
партії України та виступу 
на цьому Пленумі першо
го секретаря ЦК Компарт
ій України В. В. Щербиць- 
кого. Робота семінару по
чалася з виступу завідую
чого ооганізаційним відді
лом райкому партії В. В. 
Затоки «Про деякі питан
ня дальшого поліпшення 
роботи комсомольських 
організацій району у світ
лі вимог листопадового 
(1977 р.) Пленуму ЦК Ком
партії України».

Учасники семінару ді
зналися про досвід робо
ти кращих комсомоль
ських організацій, про 
практику э різних питань 
внутріспілкового життя в 
них. Так. секретар партис- 
му Капітанівського цукро
комбінату І. С. Бондарен
ко розповів про комплекс
ний підхід до підвищення 
суспільно-політичної і тру
дової активності комсо
мольців і молоді комбіна
ту. На питаннях формуван
ня, виховання : навчання 
виборного активе первин
ної комсомольсько? орга
нізації загострив увагу 
присутніх секретар комі
тету комсомолу цього ж 
номбінату Віктор Галун.

Семінар пройшов на ба
зі Капітанівського цуксе- 
комбінату. Господарі по- 
діловому підготувалися до 
цієї події. Комсомольські 
ватажки мали змогу озна
йомитися з досвідом ро
боти виборного активу 
та комєомсльєькс-молє- 
діжних колені ныв комбі
нату.

В. ЧЕРНУХА, 
інструктор Нбвсмиргв- 
ровського райкому 
КОМСОМОЛУ

• АЛЛО,
ГОВОРИТЬ 

КОРПУНКТ
У середній школі ЫЕ "13 

м. Олександрії створено 
штаб експедиції «Моя 
Батьківщина—СРСР». Штаб 
об єднує 12 екскурсійних 
загонів, що діють за 
маршрутами: «Ім'я Лені
на — на прапорі комсо
молу». «В буднях великих 
будов», «У боях відстояли 
Вітчизну свою», «В бороть
бі за' народну справу».

29 жовтня минулого ро
ку почали роботу експе
диції «Пошук — 60 комсо
мольських літ»

Є ЮР’ЄВА, 
керівник штабу експе
диції «Моя Бать*.»ви
на — СРСР».
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ЗА РЯДКОМ КОНСТИТУЦІЇ СРСР
«Професійні спілки, Всесоюзна 

леді, кооперативні та інші громадські 
тутних завдань беруть участь а 
ми справами, у вирішенні політичних, 
них питань.

Ленінська Комуністична Спілка Мо- 
ерганізаціі відповідно до своїх ста- 

управлінні державними і громадськи- 
господарських і соціальчо-культур-

Стаття 7 Конституції СРСР».

ПРАВО НА ІНІЦІАТИВУ,
ПОШУК, ДЕРЗАННЯ

ЯК ТІЛЬКИ в пресі з’явились матеріали 
грудневого (1977 р.) Пленуму ЦК.

КПРС, десятки політінформаторів, агітато
рів кіровоградського заводу сільськогоспо
дарського машинобудування «Червона зір
ка» розпочали їх роз’яснення в колективах 
змін, цехів, бригад. Вони підкреслювали, 
що основне завдання машинобудівників дві
чі орденоносного підприємства —- не лише 
виконання, а й перевиконання встановленого 
на 1978 рік плану, зав’язували жваву роз
мову про один з головних резервів приско
рення розвитку економіки — бережливе, ра
ціональне використання всього, що ми має
мо, що виробляє народне господарство.

— А що можемо ми сказати у відповідь 
на рішення Пленуму ЦК? — звернувся до 
своїх'товаришів бригадир комсомольсько- 
молодіжної бригади різальників металу ко- • 
вальсько-пресового цеху Леонід Артеменко.

— Постараємось плани перевиконати, — відповіли • 
хлопці. — Але ж цього замало. Економити метал тре
ба. — ось що головне!

З цією думкою погодились всі. Хтось запропонував прийня
ти конкретне зобов’язання. Ось тут і почались спори. Кожен 
пропонував свою цифру. Але коли справа доходила до її об* 
і рустування, наставала мовчанка. ТодІ-то й вирішили звер* 
мутись за порадою до інженерів та економістів. Начальник 
бюро організації праці і заробітної плати І. Бабів, заступник 
начальника цеху по технічній частині В. Дегтяр, заступник 
начальника групи по розкрою металу М. Купицька та інші 
спеціалісти допомогли молодим робітникам проаналізувати 
свої можливості, визначити канали економії металопрокату. 
1 бригада намітила рубіж: заощадити до ювілею ВЛКСМ 
п’ятдесят тонн металу — 75 машннокомплектів!

Якою гордістю світилися очі у молодих металістів, коли в 
одному з номерів багатотиражної газети вони прочитали 
повідомлення про те, що партійний комітет заводу схвалив 
і підтримав їх ініціативу, зобоз’язав партійні, профспілкові 
і комсомолі ські організації цехів та відділів обговори ги її 
І рекомендував взяти підвищені зобов’язання по економи 
мьталу, електроенергії, палива та інших видів- матеріальних 
ресурсів.

Ініціатива невеличкого комсомольсько-молодіжно
го колективу і спеціальна постанова по ній партій
ного комітету великого підприємства. Випадковість^ 
Везіння? НІ. . „П./ГИ

У новій Конституції СРСР записано, що ВЛКСМ, 
а значить первинні комсомольські організації, 
комсомольсько-молодіжні колективи мають право 
брати участь у вирішенні багатьох державних питань, 
в тому числі господарських. Шістдесятирічна істо
рія, нашої держави показала, що Ленінський комсо
мол, наша радянська молодь безмежне віддані своєму’ 
народові і в ім’я його щастя готова па безприкладні 
бойові і трудові подвиги. Партія завжди вірила в ре
волюційний ентузіазм робітничо-селянської молоді і 
посилала молодих комуністів та комсомольців на най
відповідальніші ділянки бойової і мирної роботи. Но
ва Конституція СРСР законодавчо закріпила такі 
широкі права комсомолу.

МОЛОДІ трудівники іцшої рідної Кіровоградщи- 
ни, як і рся радянська молодь, з великою радістю, 

вітали рішення Жовтневого (1977 р.) Пленуму ЦК 
КПРС, сьомої сесії Верховної Ради СРСР. З гордістю 
і піднесенням слухали вони, читали і вивчали допо
відь товариша Л. І. Брежнєва «Про проект Коиститу* 
ції (Основного Закону) Союзу Радянських Соціаліс
тичних Республік і підсумки його всенародного рбго- 
ворення». 11їе сильніше забили джерела творчої іні-

ціативи молодих зодчих десятої п’ятирічки. Кожен 
почни, кожне трудове звершення спрямоване тільки 
вперед, тільки на те, щоб випередити час і піднести 
ще вище ефективність і якість роботи.

Саме з Цією метою комітет комсомолу та первинна органі
зація Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізато
рів Олександрійського автотранспортного підприємства 
№ 10002 створили творчу комплексну комсомольсько-моло
діжну бригаду на чолі з Л. Холохоленком. Члени бригади, 
крім особистої участі и раціоналізаторській роботі, надають 
дійову допомогу всім молодим новаторам виробництва в 
рсіробленіїї, оформленні і впровадженні пропозицій. Це 
сприяло зростанню рядів раціоналізаторів — нині їх уже 
гонад шістдесят. В ювілейному році твор іа бригада впро- 
ііедила 32 пропозиції з економічним ефектом 20 тисяч карбо
ванців. Ще виші зобов'язання у молодих новаторів на цей 
рік.

По-ударному трудиться комсомольсько-молодіжна 
імені Павла Корчагіна а Знам’япському вагонному 
Молоді залізничники лід керівництвом свого наставника, 
начальника зміни комуніста І. І. Незкритого щомісяця пере
виконують завдання. їх девіз: трудитись по-корчагінськомуї 
Ідуть оброблені швидкісним методом поїзди, дзвенять па 
стиках колеса відмінно полагоджених вагонів, в їх освітле
них вікнах видно усміхнені обличчя задоволених культурним 
обслуговуванням пасажирів. 1 як же не помітити в такому 
ставленні до праці, до своїх громадських обов'язків зв’язок 
корчагіпського часу з героїчним сьогоденням!

Наче пам'ять про змучену, сполохану долю людини, 
дійшла до нас з глибин віків поговірка: «Моя-хата 
скраю — нічого не знаю». Натомість прийшлії прості, 
але гарячі слова: «Мені до всього діло!» Коли молоді 
комбайнери з колгоспу «Перше травня» Петрівськоги 
району Віктор Миколенко і Григорій Карабило ус
пішно виконали зоиов язаиня ни намолоту зерна і 
одержали поздоровну Телеграму від льотчика-космо- 
іивта СРСР двічі Героя Радянського Союзу Петра 
Кли.мука, вони могли виключити двигун свого могут
нього «Колоса», дати і йому і собі перепочинок після 
напружених днів і безсонних ночей. Але поряд, в 
колгоспі «Україна», стояли, схиливши важке колосся, 
хліба. І хлопці не виключила двигуна, а дозаправив
ши баки пальним, поїхали допомагати сусідам. Воші 
обрали найважчу ділянку, де пшениця, покручені віт
ром, безсило припала до самоі землі. Механізатори 
робили майже неможливе — намолочували на цій ді
лянці по п'ятсот центнерів зерна на добу. І ось під
сумок — Віктор і Григорій видали з бункера 14,6 
тисячі центнерів хліба, посівши перше місце серед мо
лодих женців області.

зміна 
депо.

В цьому факті, як сонце в краплині про
зорої води, відбиваються найчудовіші риси 
нашою, радянського способу- життя: актив
на життєва позиція громадянина, колекти
візм, відповідальність за всенародну справу, 
готовність до подвигу в ім'я побудови ко
мунізму.

ЩО НЕ ДЕНЬ — на неозорій ниві комсо
мольської дії спалахують нові вогники 

молодіжних ініціатив. Члени комсомоль- 
сько-молодіжної ланки по вирощуванню 
цукрових буряків з колгоспу імені Коюв- 
ського Добровеличківського району, очолю
ваної Надією Сидорчук, вирішили в зимо
вий період опанувати професію механізато
ра, щоб влітку обробляти просапні культури . 
без затрат ручної праці. Комсомольсько- • 
молодіжна механізована ланка Валентини 
Боровик з колгоспу імені Леніна- Новоар- 
хаигельського району оголосила третій рік 

п’ятирічки роком ударної праці і дала слово зібрати 
70-центнерсвий урожай качанистої ча стогектарній 
площі.

Ксмсомсльсько-мотодіжііий колектив тракторної бригади 
колгоспу «Родина» Ульяновського району, дє групкомсоргом 
молодий комуніст Валерій Желудков, виступив з ініціативою 
широко розгорнути соціалістичне змагання за високопродук
тивне використання техніки протягом всього амортизаційного 
періоду. Доярки другої молочнотоварної ферми коягосну 
«Перше травня» Маловисківського району, де групкомсорг»! 
депутат обласної Ради народних депутатів Валентина Махно, 
в ювілейному році одержали по 366!) кілограмів молока, що 
на 61!) кілограмів більше взятого зобов’язання. План трьох 
років п’ятирічки вони зобов’язались виконати до Дня Кон
ституції СРСР. Комсомольці Кринішуватської середньої 
школи Устинівського району кинули клич: «Тваринницьким 
фермам — нашу турботу!». Вони взяли шефство над черво
ним кутком тваринницької ферми, зобов’язалися виростити 
гідропонним способом і передати на ферму сімсот кілограмів 
велені.

«Ми по праву можемо пишатися тим. — відзначав 
на листопадовому (1977 р.) Пленумі ЦК КПРС това
риш В. В. Щербицький, — що в ході всенародної бо
ротьби за соціалізм і комунізм сформувались поколін
ня людей, для яких самовіддана праця на благо Бать
ківщини є найпершим обов’язком, дійсно справою 
честі».

Кращі трудові традиції нашого народу знаходять 
гідне продовження і розвиток в ділах молоді. Кому
ністична партія, Ленінський комсомол повсякденно 
дбають про марксистсько-ленінське загартування 
кожного юнака і дівчини, про створення найкращих 
умов для підвищення рівня їх освіченості і культури, 
глибокого оволодіння сбраною професією. Перед мо
лодими представниками робітничого класу і колгосп
ного селянства ширено розкритий простір для вияву 
їх творчої ініціативи, пошуків і дерзань. Це гарантує 
їм Основний Закон нашої держави.

І молодь з гарячою вдячністю відповідає за це 
партії і народу. Готуючи гідну зустріч XVIII’з’їзду 
комсомолу, 60-річчіо ВЛКСМ, юнаки і дівчата Кіро- 
воградщнпн радують Батьківщину вез новими і нови
ми звершеннями.

А. КРЯТЕНКО. 
інструктор відділу пропаганди і агітації 
обкому Компартії України.

Комсомолець Василь Якимов працює завідуючим фельдшер- 
сьіф-акушсрсі-кпм пунктом села Куцівкн Новгородківського ра
йону. Його часто можна бачити серед молоді в сільському клубі, 
серед робітників радгоспу «Третій вирішальний», де комсомоль
ський пропагандист пиступає з лекціями та бесідами.

На цьому фото, зафіксовано момент, коли В. ЯКИМОВ поспі
шає на черюву лекцію по роз’ясненню завдань, що випливають 
з Листа ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС І ЦК ВЛКСМ 
«Про розгортання соціалістичного змагання за виконання і 
перевиконання плану 1978 року і посилення боротьби за підви
щення ефективності виробництва і якості роботи»,

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ 
ЮНІ ХУДОЖНИКИ

Більш як сто вихован
ців середніх шкіл країни 
стали переможцями кон
курсу на кращу навчаль
ну роботу ювілейного, 
1977 року. їх імена на
звало жюрі, яке очолює 
віце-президент Академії 
мистецтв СРСР народ
ний художник СРСР 
Ф. П. Решетников.

У Ленінград надіслали 
С₽о) картини, малюнку

Фото В. ЗАНІЗДРП.

акварелі, скульптурні 
композиції юні худож
ники з Москви, Києва, 
Кишинева, Риги, Каунаса. 
Великому Жовтню, ге
роїці шістдесяти пере
можних років Радянської 
влади, образові нашого 
сучасника було присвя
чено більшість з чоти
рьохсот поданих на кон
курс робіт.

(Кор. ТАРС).

Ф Йде Всесоюзний місячник оборонно-масової роботи, 
присвячений 60-річчю Збройних Сил СРСР -

.ШОЖ МИ ВЕТЕРАНА
У Світловодсі кій міській заочній середній школі велику увагу приділяють вій

ськово-патріотичному вихованню молоді. Тут систематично проводить тематичні ве
чори, присвячені Радянським Збройним Силам, зустрічі з учасниками революційних 
подій, громадянської та Великої Вітчизняної воєн, відмінниками бонової і політич
ної підготовки, які прибувають у відпустку, з колишніми вихованцями школи, які ни
ні служать в армії і па флоті, ставши офіцерами.

Нещодавно в школі відбувся вечір бойової слави, присвячений 60-річчю Радян
ської Армії 1 Військово-Мерськсго Флоту. На нього запросили колишнього комісара 
партизанського заюпу «Народний месник», героя книги Н. Павлова і К. Соловйова 
«У верхів’ях Дніпра» Петра Даниловича Куркіна та полковника запасу Миколу 
Яковича Звиглянпча. колі.пінного артилериста.

1.
Затамувавши подих, слухають 

юнаки і дівчата спогади П. Д. Кур- 
кіпа про те, як радянські люди гро
мили ворога в ного тилу, знищуючії 
живу силу і техніку. Колишній сек
ретар підпільного Андрєєвського 
райкому партії, що на Смолеіиціпіі, 
докладно розповідає про бойові дії 
комсомольців і молоді.

Петро Данилович не тільки підні
мав народ на боротьбу проти оку
пантів, а іі сам брав участь у від
чайдушних операціях проти' карате
лів.

Гортаючи пожовклі від часу сто
рінки блокнота, П. Д. Куркіи пере
лічував, що зроблено народними 
месниками: «Висаджено в повітря 
20 мостів, знищено 150 автомашин, 
300 підвід, 1500 фашистів, пущено 
під укіс три ешелони з військовою 
технікою і живою силою ворога...я- 

Закінчивши розповідь про бойові 
дії партизанів загону «Народний 
месник» у складі якого громили гіт
лерівську нечисть росіяни, українці, 
білоруси, Петро Данилович звернув
ся із закликом до молоді палко 
любити рідну Вітчизну, готувати се
бе до випробувань, учитися муж
ності,

кітелі якої поблискує понад двад
цять бойових орденів і медалей.

...Лейтенант Звигляннч дістав бо
нове хрещення під Ленінградом, А 
потім артилерійський полк резерву 
ставки Верховного Головнокоман
дування, в якому служив команди
ром батареї. молодий офіцер, було 

Фашистські 
будь-якою 

Радянської 
добірні дн-

2.
Місце комісара на сцені зайняла 

кремезна ' людина, на військовому

направлено під Москву, 
іеиерали, намагаючись 
ціною захопити столицю 
держави, кинули сюди 
візії.

По кілька запеклих атак на день 
підбивали мужві радянські артиле
ристи, підтримуючи вогонь піхотин
ців дивізії гіанфілова, танкістів Ка
тукова і кавалеристів Доватора.

Шляхи-дороги привели Звиглянп
ча на Західиин фронт. Тут за здійс
нення успішної операції командира 
батареї було нагороджено першим 
орденом Червоної Зірки, а другим— 
за участь в Орловсько-Курській 
битві.

Особливо закарбувалися в пам’я
ті колишнього артилериста бої на 
Украпіі в 1944 році. На той час він 
уже був командиром артилерійсько
го винищувального дивізіону.

10 квітня шість гармат дивізіону майо
ра Звнглянича зайняли протитанкову 
оборону поблизу села Войцехівкн. Наказ 
був коротким: «Стояти ча смерть!» 15 во
рожих танків та батальйон піхоти посу
нули на позиції артилеристів.
^^нкн йшли, безперервно стріляючи.

Лавина вогню підкочувалася все ближче.
Час починати! — вирішив командир

Дві лівофлангові гармати старшини 
Гаиовнка і старшого сержанта Родіонова 
одночасно відкрили вогонь. Фашистські 
танки зразу повернули туди, звідки про
лупали звучи.

На цс іі розрахував Звигляннч. Його 
задум удався: танки підставили свої 
борти під удар.

З нашого правого флангу заговорили 
гармати. 1 ворожі танки повернули назад І

А потім усе повторилося. Майже впри
тул до гармат підходили броньоааиі 
потвори, все лізли іі лізли на позиції во
рожі піхотинці. Га артилеристи приму- 
щупали гітлерівців повернутися на попе
редні рубежі.

Ззигляинч передбачає можливість 
третьої атаки, а тому наказав на
чальникові штабу дивізіону капіта
ну Пашечкіну організувати ударне 
групу для рукопашного бою. Грунт 
очолив командир батареї Бабич, у 
якого всі гармати вже вийшли з 
ладу.

І коли почалася третя атака, гру
па капітана Бабича сміливим кид
ком висунулась на 150 метрів упе
ред, залягла в окопах. Бійці відріза
ли вогнем з автоматів ворожу піхо
ту від танків.

З винятковою стійкістю і мужніс
тю билися артилеристи. Фашистські 
танки не пройшли.

♦ * «
Цей вечір став справжнім уроком муж

ності для юнаків і дівчат, які були при
сутні на ньому. Особливо пам’ятним він 
цнвИишй Хпп”Ц1В' ЯК‘ "Сза6аром ЗМІНЯТЬ 
п ч ПП П І к - "а вн‘СІ’Коьнн, ставиш 
Збройних г.Д°‘.,/>в°,° славою знамена 
ооронннх Сил Країни Рад. Серет них — ?олійОЛВтш^аЛСНК°' Ссргіі’ Гончар? Ана- 
ванн н? п- СПК0 та іпші нинішні вихованці нашої школи.

м. ВЕНЦКОВСЬКИИ, 
секретар партійної організації 
^вітловодської міської заочної 
середньої школи.
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ЗЕРНА

ИИглечику...

щасливо...

Bi»
ЗАВЖДИ ГОТОВИЙ!

Анатолій КРИМСЬКИЙ.

в акто-
НА ІНГУЛЬЦІ

Роман ПОПОВИЧ.

З схпор.

ШКОЛИ, 
прнїха-

Світлішає мозок і серце знову 
У маршевім б'ється ритмі:
— Товаришу Ленін, я завжди готовий 
За справу партії — в битву!

Злітають угору червоні знамена, 
Гуде від напруги туга земля. 
Натхненням і працею марить щоденно 
Сила моя.

Молодий комуилр“

ДЕБЮТ В «МК»

ГУМОРЕСКА

На минулому занятті міської літстудії «Сівач» моло- уу Т 7 71 П ТЛ П А
днй прозаїк Юрій Март прочитав кілька своїх гуморе- Я Я . 17 f|/f f f Я/Я ЯЛ: /|
сок. В обговоренні творів початкуючого автора активну fff »V ІПЯ »I Я гЯ ЯЯ Ти
участь узяли студійці С. Ярошевська, А. Брагінська. ■ ■ •
В. Бубнр та інші.

На цьому ж занятті актор Кіровоградського театру __ _ ——. — - т ТП Д
ляльок Віктор Поляїінцький згодився перекласти опові- ff Я II II і/ ff * *f 1 ЯЛ /1
дашія Ю. Марта з російської па українську мову, ffj Я J / ff ff лУ д / д УЧ

ЛЕНИН
Завещали отцы сынам: 
«Передайте по поколениям 
Имя, нужное всем временам, 
Очень просто звучащее — 

Ленин.
Путеводной звездой во мгле. 
Маяком высоких стремлений — 
Имя, нужное всей земле, 
Очень просто звучащее— 

Ленин!»

Владимир ЛАВРОВ.

СВЕТЛЫЙ день
Мне день предстал 
Лучисто-белым: 
Кругом снега, снега, снега... 
В лесу — заснеженные ели, 
На поле — белью стога.
И, кажется, родное поле, 

Посадки, первый санным след 
Все это снежное приволье 
Не видел я десятки лет. 
Иду, иду по снежным долам, 
По бесконечной белизне.
И светлый день, такой веселый 
Струится радостью во мне. В. ГАВРИЛЕЦЬ.

Алексей НЕКРАСА.

Прем’єра 
вистави 
аматорів- 
лялькарів

Цей колектив зовсім моло
дий. У січні йому виповнився 
рік. 1 все ж за такий корот
кий час «малюк»* зумів сподо
батись і дорослим, і дітям.

Мова йде про самодіяльний 
комсомольсько - молодіжний 
ляльковий театр Кіровоград
ського Головного спеціалізо
ваного конструкторського бю
ро по посівних і комбінованих 
машинах. Очолює колектив 
лялькарів-аматоріп художник- 
оформлювач Г. О. Топннков.

Саме пін написав сценарій 
до казки < Кіт у чоботях», 
тексти пісень і виготовив де
корацію. Музика — керівника 
художньої самодіяльності 
ГСКБ по посівних і комбіно
ваних .машинах Б. і. Отра- 
аенка.

Прем’єра вистави відбулася 
нещодавно. Щирі, дружні оп
лески дорослих і маленьких 
глядачів були не тільки за
служеною винагородою, а іі 
високою оцінкою гової роботи 
самодіяльних лялькарів.

ПРИРОДА 1 ТИ
Нехитра штука годівниця. 
Змайструй її,

не полінись, 
Бо важко корм знайти 

синиці — 
В сніги сади й ліси 

вдягнись, 
Тепло душі віддай 

пташині 
І осягни усім єством: 
Одна в нас з нею 

Батьківщина, 
Як щастя й співу 

торжество. 
Малюнок і текст

В. ШУЛЬГИ.
м. Новомиргород.

м. ножнов.

Надто багато шуму, — повторив 
Петрович голосніше, бо саме в цей мо
мент засвітився зелений вогник світло
фора і повз нас промчав цілий потік ма
шин. — Багато шуму. А так — нічого, 
все добре.

Чому ж це так? — здивувався я. — 
б селі?.. 7

— А я звідки знаю! — підвищиз го
лос Петрович. — Шумно, і все.

А ввечері? — голосно заперечив

я. — | ввечері не буває тиші?
— Взечері — тиша, — теж голосно 

відповів Петрович. — А ляжеш спати —- 
о третій годині ночі — будь ласка! — 
вже горланить.

— Приймач у сусідів, — розуміюче 
кивнув я.

— Та ні; не приймач! — гаркнув Пет-

ПРИДБАЙ ЦЮ КНИГУ

Гості
Кіровоградщини

СКАРБНИЦЯ
МУДРОСТІ

Проклюнулись зернята в колоску, 
Немов у рідному і теплому гніздечку, 
А ген хмарина в мить оцю дзвінку 
Несе їм пити в голубому
Нехай нап’ються радощів земних, 
Нехай ростуїь, тужавіють 
Бони з турбот народжені людських, 
Щоб людям принести багате жниво. 
Для них сьогодні сонечко сія, 
І ласка трударя і вітру шуми... 
Проклюнулись зернята, як моя 
сердечна пісня з молодої думи.

Михайло РОДИНЧЕНКО.

Діяльність великих учителів пролета
ріату Карла Маркса і Фрідріха Енгельса 
мала величезне значення для всесвітньої 
історії. їхні твори стали супутниками 
життя для багатьох поколінь револю
ціонерів усіх країн світу. Крилаті висло
ви геніальних основоположників науко
вого комунізму звучать у наші дні всіма 
мовами землі.

Про все це детально розповідає в кинзі 
«У світі крилатих слів» В. В. Коптілова. 
А видало книгу республіканське видав
ництво дитячої літератури «Веселка».

Автор дає докладне тлумачення історії 
походження висловів «Привид комуніз
му», «Пролетарі всіх країн, єднайтеся!», 
«Пролетарям нічого втрачати, крім своїх 
кайданів», «Повернути назад колесо 
історії», «Революції — локомотиви істо
рії», «Родимі плями капіталізму», «Ма
ріонетковий уряд», що належать Марксу 
і Енгельсу.

«Штурмувати небо». В наші дні ці 
слова часто вживають для характерис
тики подвигів радянських космонавтів. 
Але вони стали крилатими давно. їх ав
тор, Карл Маркс, писав 1871 року в од
ному з листів про борців Паризької ко
муни, що вони «готові штурмувати не
бо». Так образною фразою він підкрес
лював відвагу комунарів.

А ось знамениті ленінські вислови: 
«Не догма, а керівництво до дії», «Розум, 
честь і совість нашої епохи», «Краще 
менше, та краще», «Великий почин», 
«Профспілки — школа комунізму», «Ко
мунізм є Радянська влада плюс елек
трифікація всієї країни».

Книгу «У світі крилатих слів» худож
ньо оформив О. М. Шоломів, вона має 
алфавітний покажчик афоризмів і перед
мову. Це друге, доповнене й виправлене 
видання, розраховане на дітей серед
нього й старшого шкільного віку. Напи
сано книгу у формі цікавої художньої 
розповіді. Вона, безумовно, завоює сим
патії і дорослих читачів.

Неначе завмерла Красна площа. 
Повільно рухаюсь в чіткім строю. 
До рідного Леніна гордо й урочо 
Думу крилату несу свою.

Іду! І виходжу з Леніним в серці 
Поміж ялини ажурні
І стаю в шеренги юних ленінців 
Під знамена і сурми.

Закутий Інгулець. 
Кругом безмовно. 
Холодний вітерець 
Гуляє скромно. 
Пожухлі комиші, 
Безлисті верби...
Тут спокій для душі, 
Для хворих нервів.
Ходи собі і мрій. 
Думки виношуй 
Про далі степові,

Людей хороших...
А хочеш — то пробий 
У кризі лунку
І зимову закинь 
Чутливу вудку.
Мо‘ клюне окунець 
Чи щука мудра...
...Чудовий Інгулець
У перламутрі!

рович. — А цей, як його...
— Мотоцикліст під вікнами?

Та ні! Цей... півень у курятникуі
Я співчутливо похитав головою, але 

продовжував:
— Ну, а вдень що? В полі! Роздолля!
— У полі — техніка! — буркнув Пет

рович.
Ми підійшли до прохідної, а тут, як 

завжди, вибійними молотками розбива
ли асфальт.

— Техніка! Мало того, так ще й ці — 
як почнуть над головою літати...

— Вертольоти? — перепитав я.
— Та ці, з крильмиї — форсував го

лос Петрович.
— Літаки?
— Ні, — розсердився він. — Оводи.,, 

Джмелі! Так і дзижчать, так і дзижчать.

Кожен у залі, затаму
вавши подих, слухав му
зику, зачарований уявною 
картиною дорогого кож
ному куточка нашої рід
ної землі, яку передавали 
своєю грою руки баяніста 
Бориса Попова.

А руки у Бориса золоті. Ад- 
и:е в двадцять чотири роки 
стати лауреатом Кубка світу 
на конкурсі баяністів, що від
бувся 1974 року у Швеції, 
вдається далеко не кожному 
митцеві.

Одного разу, прочитавши в 
журналі «Музыкальная жизнь» 
статтю про успіх Попова на 
Міжнародному конкурсі, учні 
Олександрійського культурно- 
освітнього училища послали 
листа Борисові, в якому про
хали його приїхати до них.

Якою ж великою радістю 
був день першої зустрічі учнів 
з "Б. Поповим у грудні 197Ь 
року и актовому залі учили
ща! Як гаряче плескали при
сутні за незрівнянну майстер
ність баяніста! В бесіді, яку 
він провів другого дня з учня
ми народного відділу училища 
та учнями музичної 
Борис Попов пообіцяв 
їй й наступного року.

1 ось нещодавно
вому залі училища відбу- і > 
лася друга зустріч із про
славленим баяністом.

Борис на цей раз вико
нав ті музичні твори, які 
просили учні музичної 
школи та училища підго
тувати спеціально для 
цього концерту. ]

Коли стихли останні 
акорди, відбулася жвава 
розмова з молодим музи
кантом. Борис розповів 
про свій творчий ШЛЯХ, І 
про своїх перших учите
лів — батька Петра Кузь
мовича, який в чотири 
роки навчив його грати 
на баяні, та про О. М. Ку
мова і В. і. Дульнєва, кот- І 
рі на все життя прищепи- І 
ли йому любов до музики.

З великою цікавістю 
присутні слухали розпо
відь про підготовку про
грам для конкурсів та 
про сам хід міжнародно
го конкурсу в Стокгольмі. 

Наприкінці зустрічі ди
ректор культосвітнього 
училища В. С. Карпов вру
чив прославленому бая
ністові пам’ятну адресу, а 
Борис пообіцяв, що зу
стрічі з учнями-музикан- 
тами будуть традиційни
ми, незважаючи на те, що 
місто Олександрія і місто 
Ростов-на-Дону, де баяніст 
працює солістом філармо
нії і викладачем музично- 
педагогічного інституту, • 
відділяють сотні кіло
метрів.

В. БАННИК, 
викладач Олександ
рійського культосвіт
нього училища.

— Ну, а в лісі? — но здавався я.
— У лісі тихо?1 — вигукнув Петрович, 

заходячи за мною до цеху. — Дерева 
шумлять! Бджоли гудутьі Та ще й над 
головою — тр-р-рі тр-р-р!.. Оці, як їх...

Над нами пролунав різкий дзвінок, і 
ми разом зиркнули вгору.

— Мостові крани, — підказав я маши
нально. Петрович підозріло подивився 
на мене:

— Сороки! — сказав він якомога го
лосніше. — Сороки!

—- Ну, а тепер як, після відпустки? —- 
рискнув я спитати через кілька хвилин.

Петрович нахилився до мене і, пере
крикуючи гуркіт пневматичних молотків, 
пробасив у саме вухо:

— Тепер відпочиваю! Після всього то
го, що було — просто відпочиваю.

Юрій МАРТ.
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Назустріч гаване
ЮІПСТЬ планети готується до зустрі

чі XI Всесвітнього фестивалю мо
лоді і студентів. Рішення про його про
ведення було ухвалено па початку 1975 
року па установчому засіданні 
РОДНОГО підгої0154010 комітету, 
на підтримку фестивалю виступили сою
зи молоді соціалістичних країн, комуніс
тичні і прогресивні союзи молоді капіта
лістичних держав і держав, що розви
ваються. організації молодих соціалістів 
і соціал-демократів, лібералів і радикг 
лів. демохрнстияи та інших політичних 
течій молоді.

Вперше за всю історію фестивального 
руху молодь збереться на свій форум за 
межами європейського континенту, він 
відкриється влітку цього року в І аваїїі, 
столиці Республіки Куба.

Активно готується до гаванського фес
тивалю й наша молодь. Діє створений у

Міжня-
Відтоді

країні підготовчий комітет. До ньо
го входять молоді робітники І КОЛ- 
«гсппики, представники творчої іигелі- 
генції, спортсмени, космонавти, комсо
мольські активісти, видатні державні і 
громадські діячі.

У ході. підгоісвкн до фестивалю з ці
кавими її корисними ініціативами висту
пили багато комсомольських організацій. 
Цс і пропаганда ЗО річпої історії феезіг 
зального руху, і теле- та рядіовікторниі], 
присвячені ЖИТТЮ молоді Куби, і конкур-, 
си політичного плаката. Молдавська мо
лодь, наприклад, розбила період підго
товнії па десять етапів, кожний з яких 
присвячується одному з минулих всесвіт
ніх фестивалів. Комсомольці Рибницько
го цементного комбінату симг-олічпо за
рахували національного героя Куби 
І-.рнесто Че Гевару до своєї бригади. 
Виконуючи за нього норму, бсіііі нерека-

зуіоть зароблені гроші до фонду гаван
ского фестивалю.

Створення міжнародного фонду солі
дарності — одна з найважливіших пс- 
редфестпвальїінх кампаній. Фонд складає
ться з відрахувань підготовчих комітетів 
союзних республік. З ініціативи комсо
мольських організацій Москви, Ленінгра
да, Уііраїнн, Узбекистану, Молдавії в пе
реддень Дня радянської молоді в червні 
1977 року було проведено Всесоюзний 
молодіжний суботннк. У 
участь понад 50 мільйонів 
чат, у тому числі понад 
комсомольців. Зароблені 
раховано до фестивального фонду.

Готуючись до фестивалю, радянська 
молодь активізувала свою участь у різ
них міжнародних акціях. У рамках все
світньої кампанії «Молодь — за антиім
періалістичну солідарність, мир і лро-

ньому брало 
юнаків і дів- 
30 мільйонів 
копті пере-

_грсс> радянські юнаки і.дівчата беруть 
участь у всесоюзних рухах «Радянська 
молодь — юному поколінню В'єтнаму’», 
«Радянські піонери — дітям Анголи!», 
«Радянська молодь, з тобою, Чілі!»

Минулого літа в «Артеку», в Кри
му, відбувся перший в історії Міжнарод
ний дитячий фестиваль. Це свято, що | 
проходило під девізом «Хай завжди буде 
сонце!», стало своєрідною прелюдією зу
стрічі молоді і студентів світу в Гавані.

Значення фестивального руху важко - .
переоцінити. Взаєморозуміння і солідар
ність молоді планети сьогодні — де мир 
і співробітництво завтра. Фестиваль у 
Гавані, ми сподіваємося, стане ловим 
яскравим втіленням ідеї єдності молоді 
світу в боротьбі за мир і дружбу між 
народами.

Ю. ГОРЯЧЕВ, 
заступник голови КМО СРСР.

' (АПН).

На екранах області 
в лютому йтимуть фільми, 
зняті радянськими кіностудіями:

«Карпати, Карпати...». Це третя, 
заключна стрічка кіііоепогіСЇ «Дума 
про Ковпака». Йдеться про рейд 
партизанського з’єднання С. А. 
Ковпака в Карпати влітку 19-13 року.

Ковпакіпці кілька разів попалали в 
оточення. Проти пароля їх месників гіт
лерівці кидали групи бандерівців, які, 
видаючи себе за партизанів, знищували 
села, грабува ти населення. Але й воро
жа провокація не допомогла. Селяни по- 
давали допомогу партизанам, поповню 
пали їхні загони. В боях з німецькими 
окупантами загинув комісар Руднєп. За
кінчується фільм зустріччю партизанів 
па Житомирщині.

Фільм знятий на кіностудії імені 
О. Довженка відомим режисером- 
г.остаповипком Т. Левчуком. Роль 
С. Ковпака виконує К. Степанов. 
Руднева — В. Бєлохвостнк.

«Доля». Продовження фільму 
«Любов земна», знятого за мотива
ми роману П. Проскуріна «Доля» 
кіностудією «Мосфільм». У двосе
рійній повій стрічці діють старі ге
рої — Захар Дерюгіи (Є. Матвеев) 
та його близькі, односельці, партійні 
й радянські працівники.

Значна частина фільму — воєнні епізо
ди, п яких розкрито тему «Людина і вій
не». Для героїв відійшли на задній план 
чисто особисті, хоча іі трагічні, пробле
ми. Війну у фільмі покатано насамперед 
як народний людський подвиг. У стрічці, 
звичайно, чимало батальних сиси, та по
пи не відсунули людину, її переживань. 
Віііпа у фільмі — моральна міра мужнос

ті. відданості Бать
ківщині. готовності 
віддати за неї жит
тя. Йдеться і про лю
бов. любои до своєї 
землі, до своїх .ді
тей. В ім’я її і бо
рються герої стрічки 
з лютим ворогом.

У фільмі зайня
ті артисти 3. Ки- 
рієнко. В. Зак.іун- 
на, 10. Яковлев,. 
В. Само н .і о в, 
Г. ІОматов та інші.

«Нспавнсіь». Це нова, робота кі- 
помнтців Одеської студії.

Трагічні події розгорнулися о україн
ському селі під час громадянської війни. 
Екранні події тривають усього три дні. 
Але їх досить, щоб повністю розкрити 
характери і почуття персонажів стрічки. 
Нам повідали про Історію однієї селян
ської сім’ї. У Гната Булигн було троє 
синів Вони р<>с.и< в однакових умовах. 

але життєві дороги вийшли у них різні, 
р-іііі у них і ідеали.

Ролі у фільмі виконують Євген 
Селяков (Федір). Іван Мацкевич 
(Степан), Євген Леонов (Митя) та 
ївші.

«Риск — благородна справа». У 
флі мі порушується важлива мо
ральна гема — пошук сгого місця 
Е ЖИТТІ.

Головном) героєві Русанову (О. Михай
лов) довелося перебороти тяжку душев- 
іп крніу. У тридцять чотири роки пін, 
спортсмсн-дссятиборсіїь. змушений був 
розлучитися зі спортом. Перебрав кілька 
і рофссій — не до душі. Почав зніматися 
ям каскадер у фільмах. Але під час 
зйомок, рятуючи дитину, зазнав тяжкої 
травми.' На студії спробували знімати 
Русанова як актора. Виявилося, шо це 
було його покликання.

Стрічка знята Центральною сту
дією дитячих і юнацьких фільмів 
імені М. Горькою.

На фото: кадр з фільму «Карпати. 
Карпати...»

ЛЮДИ, ПОДІЇ, ЧАС

ПРОВІДИНИ УКРАЇНСЬКИЙ КОМПОЗИТОР 
НАШ ЗЕМЛЯК ЮЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ ЛЇЕЙТУС 
ВІДЗНАЧИВ СВОЄ75-РІЧЧЯ.

Народився г>ііі у Єлпсавепраді в родині лікарів Нссноиій- 
нс-го 1919 року закінчив музичну школу Генріха Нсіігауза'по 
класу фортепіано. Дг.;> рони виступай як піаніст у військових 
клубах Першої Кінної армії. Згодом ирацоївав концертмей
стером у Харківському оперному тсатрі-і завідував музич
ною частиною п театрі пролеткультур.

1939 року Юлій Серіійооич пише симфонічну сюїту, присвя
чену визволенню західних областей України, пітніше — му
зику до вистав •'Загибель, є'скадпн», «Платон Кречет», «В 
цепах X країни». '! Г| ‘1' Н ‘П ‘ '

У роки Великої Вітчи пінної війни Ю. Мсйтус жив у Турк
менії. Тут він написав (з А. Кулієвим) оперу «Абадан», при
свячену героїзму радянських людей у боротьбі з підступним 
ворогом. Пізніше знову звертається до туркменської темати
ки в операх «Лсйлі і .М^дйанун» І <сііі.'|ііііо з "Д. Овсзовпм) і 
«Махтумкулі», створює'сіийфОрічну'поївіуі « Пам’яті Айдоідм 
Тахірова» — про сланного сипа туркменською народу. Ге
роя Радянського Союзу. обробки багато туркменських на
родних мелодій.

За великий вклад у ро'.онток музичної культури уряд рос- 
публіки присвоїв ІОліщ .Сс.рпйопи.чу в 1911 поні знання за
служеною діяча мистецтв Туркменської РСР.

Повернувшись на Україну, іііїі почав писати оперу «Моло
да гвардія» — про безсмертний подвиг красппдовської мо
лоді. Твір щирий,'схвильований, Опера знайшла палкий від
гук у слухачів багатьох міст нашої країни. Вона успішгіо 
йшла п Угорщині. Полині, Чехослооаччииі та інших країн. ,'5^- 

1951 року за оперу «Молода гвардія» Юлій Мсйтус був 
удостоєний звання лауреата Державної ішемії СРСР.

З того часу опера — основний жанр творчості нашого зем
ляка: «Північна зори» — про гсроїко-рсволгоиійну добу пер
ших років Жовтил. «Украдене щастя» за однойменною 
драмою І. Франка. «Вітрова дочка» — про життя наших су
часників «Брати Ульяпови», де композитор вирішує склад
ну проблему розкриття поступового ідсйно-г.плітичногс ви
зрівання юною Володі Ульянова.

Останні опери Юлія Мейтуса — «Anna Кирепіна». »Яро
слав Мудрий», «Ріхард Зорю». Самобутність, своєрідність 
творчого почерку композитора виявляється в ножному його 
творі.

Своє 75-річчя народний артист УРСР. заслужений діяч мис
тецтв Української і Туркменської РСР. лауреат Державної 
премії СРСР Ю. С. Мсйтус зустрічає п розквіїі творчих сил. 
сповнений великих задумів. Мудро сказано: в царині мис- 
тецтва — роки безсилі.

в. сандул,
’ краєзнавець- :

І ЛЮТОГО
ПЕРША ПРОГРАМА. $.00 — 

«Час». 8.35 — Гімнастика. 8.55 
•— «Вірші російських І радян
ських поетів про зиму у НІІЬО- 
иаппі школярів». 9.25 — Фільм
• Балтійська слава». 10.55 —
«Клуб кіиоиодорожей». 14.30 — 
Док. фільми. 15.25 — «Рідна 
природа» 15.45 — «Алкоголізм і 
Його лікування». 16.15 — Розпо
відь про піонерський театр. 
17.00 — «Коїісгчтунія діє. живе, 
працює». 17.15 — Для юнацтва. 
«Орієнтир». 15.00 — «Ден.
за днем». (Кіровоград). 18.15 
— Концерт радянської піс
ні. 18.50 — Тираж «Спортлото».
• 9.00 — «9-а студія». 20.00 —
Чемпіонат Європи з фіі урного 
кпгаїгня. Парне катання Корот
ка програма. (Франція). 21.00- 
«Час». 21.30 — Телефільм «Зу
стріч на датскому меридіані». 
З серія. 22.35 — «Мазурки
♦. Шопена». По закінченні — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Фільм-балет «Пори року». 11.00 
— К. т. Иовиїпі. 11.15 — К. т. 
«У світі рослин». 12.15 — К. Т. 
Телефільм «Солом’яний капе
люшок». 2 серія. 16.15 —
«Поезія М. Ю. Лєрмонтова». 
«Смерть поста». 17.00 — «Жит
тя науки». 17.30 — «ВІдгукні 
ться сурмачі!». 18.00 — Реклама, 
оголошення. 18.30 — Концерт 
камерної музики. 19.00 — К. т. 
• Вісті». 19.30 — Науково-по
пулярний фільм «Лпіірода і міс
то». 19.45 — Дж. Всрді. «Ріі'о- 
летто». Вистава. 20.40 — К. т. 
«На добраніч, діти!». 21.00 — 
«Час». 21.30 — Продовження 
вистави «Ріголгтго». 22.30 — 
Боьс. Міжнародна товариська 
зустріч між збірними команда
ми Української РСР і С.ША. По 
закінченні — к. т. Новини.

2 ЛЮТОГО
ПЕРША ПРОГРАМА 8.00 - 

«Час». 8.35 — Гімнастика. 8.55
— Фільм «Великий перелом». 
10.35 — Романси П. Чайкоп« 
ського і С. Рахманінова. ц.оз
— Телефільм «Зустріч на да
лекому меридіані». 1 серій. 
16.55 — «Золоті Зірки Украї
ни». Кіноварне. 17.10 — «Вам. 
вчителі». Роль і місце задач 
у_ процесі вивчення фізики. 
17.40 — К. т. Для дітей. «Пав- 
яисі.кі казки»-.. (К-д не Рсс-

публіванськс телебачення). 
18.00 — Повний. 18.15 — «Ле
нінський уііівсрсиїет мільйо
нів». 18.45 — • Народна-твор
чість». Телеоглид. 19.30 — 
Чемпіонат Європи з фігургмуо 
казання. Парне катания. До
вільна програма. 21.00—«Час» 
21.30 — Телефільм «Зустріч па 
далекому меридіані». 2 серія. 
22 35 — Дон. фільм «Острови 
білих птахів». По закінченні— 
поении.

ДРУГА ПРОГРАМА. 14.30 — 
•Сучасне есло». Кіиопрограиа. 
15 30 — «Винахідник». 16.60 — 
«По музеях і виставочних за
лах». 16 ЗО — «Книга в твоєму 
житті». 17.15 — «Спортивний 
клас». 18 00 — «Музичний ан
тракт». 18.10 — «В ім’я ми
ру». 18.30 — Концерт 19.00 — 
Вісті. 19.30 — «Вечір науково
го кіно». 20.45 — «На добра
ніч. дігн!» 21.00 — «Чаг».
21.30 — »Пригоди Абакума За- 
хова». Вистава. В перерві — 
повний

ШЛЫШУЛ
з лютого

ПЕРША ПРОГРАМА 8.00 - 
. «Час». 8.35 — Гімнастики. 8.55 

— «Книга п твоєму житті». 
9.4(1 — «Про балет». 11.05 — 
Телефільм «Зустріч па далеко
му меридіані»» 2 серія 12 ІО — 
«Автомобіліст». 12.55 — Худ.

фільм «Олеся» 14.30 — «По 
Румунії». Кііюпрограма. 15.15
— «Дж. Байрон». Сторінки
життя і творчості. 15.45 —
«Об’єктна». 16.15 — «Шахова 
школа». 16.45 — «Москва і мо
сквичі». 17.15 — «Олив за всіх, 
усі за одною». 18.00 — «День 
-.а днем». (К-д). 18.15 — «По
льова пошта «Подвигу». 18.45
— «На арені цирку». 13.20 — 
Телефільм « Перехрестя» . 19.50
— Чемпіонат (-впоїш з фііУН- 
поіо катання. Чоловіки. До
вільна ппограмо. 21.00—«Час». 
21.30— Телефільм «Зустріч на 
далекому меридіані». З серія. 
22.40 — Коггаерт. Но закінчен
ні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Кіионзрпсп «Її ім’я — робіт
ник» «Шираапі Гпйтяміїюв». 
10.30 — Для дітей «Олісеиь- 
малювеїіь». 11.00 — Почини. 
11.15 — фі.'іі.м-копцерт 11.40 — 
«Шкільний екпап». 9 клас, 
фізика. 16 05 — Для іпколяпів. 
«Компас». 16.40 — «П’ятиріч
ка ефективності і якості». 
17.00 _ Для дітей. «Сонячне 
воло» 17.30 — «Імені Петроп- 
сі.иоіго» 18.00 — «Палітри». 
18.31) — Г.стпадниГі коииен г. 
10.00 — Вісті. 19.30 — Худ. 
фільм «Непіддатливі». 20.45 — 
«На добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21..10 — «Дві сторінки 
полум'яного -життя» Телеви- 
става. Частина 1. 22.50 — Чем
піонат СРСР з волейболу се
ред чоловіків По закінченні- 
новини.

сторінки полум’яною життя».
Телеоистава. Частіша 2. По 
закінченні — ппвііни.
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4 ЛЮТОГО

ПЕРША ПРОГРАМА 8.00 — 
«Час». 8.35— Гімнастика 9 00
— Грає дитячий ансамблі, »Ря
занські ложкарі». 9.30 — «Для 
вас. батьки!». 10.00 — «.Ранко
вії пошта». 10.30 — «Більше 
хопоших товарів» . 11.00 — Те-

'лєфілі.м «Зустріч на далекому 
меридіані». З сепія. 12.10 — 
І; Б«.топ. «Оповідання» 12.45
— «Камерна творчість К Кя- 
распа». 1.1.15 — «Здопов’п». 
14.60 — Хокей: «Крила Рад» — 
ВСК А. П перепій — типаж
• ЄліОртлото». 16.15 — Теле
фільм «Лихії боятися — шастя 
не бачити». 1 серія. 17.50 — 
Н. Шграус. «Валю». 18.00 — 
Иопііііи. 18 15 — «Очевидне — 
неймовірне». 1'1.20 — Чемпіо
нат Еппопи з фігурного ка
тання. Споптіївні танці. 21.00—
• Час». 21 40—Мо.тоаіжна пп<>- 
грама «Салют. Фестиваль'» 
23.1(1 — Концерт. По закінчен
ні — повніш.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00 - 
Мульгфільми. 10.30 — «Екран 
передового досвіду», і І 00 — 
Нопинм. 11.15 — «Суботній ре
портаж». 11.45 — ,До 60-річчп 
ВЛКСМ». «Молодіжна опбі- 
та» 12.30 — Концепт ансамб
лю пісні і таншо «Славутич». 
13.20 — «Людина і світ». 1.3.50
— «Зустріч комсомольців Оле
ги пічних поколінь». 14.50 — 
«Доброїо пям .здоров’я!» 15.20
— Фільм «Капітани». 16.25 —
Док. телефільм. 16.40 —
Б Олійник. «Доля». 17.30 —
• Так у нашому роду повело
ся». 18.30 — < Антологія моло
діжної пісні». Випуск 5. 19.(іО
— Вісті. 19.30-— «На. здобут
тя Державної премії УРСР 
імені Т.-Г. Шевченка». Док 
телефільм «Збережи квітку». 
20.00 — «Зустрічі з піснею».. 
20 45 —. «На добпеніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.30 — «Дві

5 лютого
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 

«Час». 8.35 — Гімнастика для 
Дітей. 8.55 — Фільм-концерт 
«Весільна сюїта». 9.36 — «Бу
дильник». 10.00 — «Служу Ра
дянському Союзу!» 11.00 —• 
Чемпіонат Скропи з фігурного 
каїанпя. Жінки. Довільна 
програма. 12.00 — «Музичний 
кіоск», 12.30 — «Сільська го
дина». 13.30 — К. Зідаров. 
«Царська милість». Фільм-вн- 
става. 14.55 — «Лііжпаподпа 
панорама». 15.30 — Мульт
фільми 16.00 — «Клуб кіионо- 
дорожеіі». 17.00 — Показові 
виступи ііайснльніших фігу
ристів Європи. В перерві —• 
повніш. 19.30 — Фільми і 
участю Чаплі Чапліна. 21.0(1— 
• Час». 21.30 - Фільм «П’іпк 
днів, п’ять ночей». 23.ГІГ — 
Чемпіонат СРСР з волейболі, 
серед чоловіків. Псі заніичгї^ 
ні — новини.

ДРУГА ПРОІРАМА. 10.60 — 
Співає «Ореро». 10.30 — «Ге- 
лешкола механізатора». 11.Об
— Повніш. 11.15 — Для дітей.
«Сонячне коло». її.5Б — Ор
ганна музика. 12.25 — «Сіль
ські обпії». 13.10 — «До
60-річчп ВЛКСМ». «Твоя пои- 
сомольськл юність». 13.55 — 
Телефільм «Факел». 1Б.30 — 
Для юнацтва. «Атестат ввіч
ливості». 16.15 — «Рапортують 
моряки Червоиопранорпого 
Чорноморського ф.то’Гу». 19.00
— «Актуальна камера». 19.45
— " Недільний супепір». 20.30
— «Альманах ніііпполорожеіі», 

, 20.45 — «На добраніч, дізпі».
21.00 — «Час». 21.30 — Чем^і 
піоиат світу з гандболу. 
ловіки. Фінал. (Данія). 22>ч,в
— «На вулиці Н< ждаисвої»- 
По закінченій — новини.
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