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КОЛЕКТИВУ ДІЛЬНИЦІ № 5.

Дорогі товариші!

РИЮ
НА ГВАРДІЙЦІВ 
П’ЯТИРІЧКИ!

З великим піднесенням зу
стріли трудівники нашої фа
брики рішення листопадово
го Пленуму ЦК КПРС і де
сятої сесії Верховної Ради 
СРСР. Гордість викликає ус
відомлення, що ми живемо 
в країні, Конституція.якої 
свято охороняє права та 
особисті свободи людини. 
Тим-то докладаємо усіх зу
силь, щоб зробити свій ва
гомий внесок у виконання 
планів, які накреслила Ко
муністична партія. Ми ро
зуміємо, що носити високе 
звання громадянина СРСР 
дуже почесно, і тому, корис
туючись усіма правами та 
свободами, котрі нам нада
но, маємо з честю виконува
ти і свої обов’язки перед 
Батьківщиною, партією, на
родом.

Рішення десятої се
сії Верховної Ради СРСР 
мобілізують усіх ра
дянських людей па бо
ротьбу за виконання і пе
ревиконання взятих зобов’я
зань. За останні десять ро
ків випуск виробів нашої 
фабрики збільшився вдвоє, 
значно підвищилась якість 
продукції. Кондитерські ви
роби семи найменувань по-

сять державний Знак якості. 
1979 року ще два подамо на 
атестацію. Плануємо довес- 
і и випуск першокласної 
продукції до 7 процентів 
г<ід усього обсягу про
дукції. Колектив тор
говельного відділення,
де бригадиром кава
лер ордена Трудовою Чер
воного Прапора В. М. Голу- 
бовський, плав трьох років 
п’ятирічки виконав ше ЗО 
вересня. Робітники роздріб
ного відділення справилися 
з трирічним завданням до 5 
жовтня.

Тільки за дев’ять місяців 
нинішнього року на фабри
ці зекономлено 26 тисяч кі
ловат-годин електроенергії, 
315 гігакалорії"» геїілоенергії, 
50 тонн умовного палива.

У четвертому році п’яти
річки ми зробимо все, щоб 
успішно здійснити поставле
ні перед нами завдання і по
радувати Батьківщину ше 
кращими трудовими здобут
ками

О. СОРОКІН, 
секретар парторганізації 
Кіровоградської конди
терської фабрики.

Центральний Комітет Компартії України і Рада 
Міністрів УРСР гаряче поздоровляють вас з вели
кою трудовою перемогою. Використовуючи нагро
маджений в галузі досвід високопродуктивної робо
ти, ваша бригада видобула з початку року 1 міль
йон тонн антрациту, з них 100 тисяч тонн додатково 
до плану. Навантаження на лаву перевищило серед
нє по галузі у 8,5 раза. Значно зросла продуктивність 
•праці, знизилась собівартість вугілля, що пидобу- 
вається.

Успіхи вашого колективу — ще олив яскравий 
приклад для всіх шахтарів республіки в соціалістич

ному змаганні за збільшення видобутку вугілля, під
вищення ефективності і якості роботи. Це нове свід
чення того, яких чудових результатів можна досягти 
при творчому підході до справи, постійному зростан
ні професійної майстерності, вмілому використанні 
іірничої техніки, цілеспрямованій організаторській і 
масово-політичній роботі партійної, профспілкової 1 
комсомольської організацій.

Центральний Комітет Компартії України і Рада 
Міністрів УРСР з великим задоволенням відзнача
ють, що у відповідь па рішення листопадового 
(1978 р.) Пленуму ЦК КГІРС колектив вашої брига
ди взяв зобов’язання щороку видобувати не менше 
одного мільйона тонн вугілля, заверши ги виконання 
завдань п’ятирічки ло 110-ї річниці з дня народжен
ня В. І. Леніна.

Бажаємо вам, дорогі товариші, доброго здоров’я, 
особистого щастя, нових успіхів у виконанні високих 
соціалістичних зобов’язань.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ РАДА МІНІСТРІВ 
КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Пухким килимом укоив 
землю перший сніг. Дрі
має озимина, чекаючи вес
ни, тепло дихає під снігом 
рілля, нагромаджуючи си
лу, щоб навесні знову за
врунитись зеленими схода
ми.

Не кваплячись, по-гос
подарському механізатори 
ставлять техніку на зимо
ве зберігання, приступили 
до ремонту сільськогоспо
дарського інвентаря.

Гарний пастрій у моло
дого тракториста Бориса 
Пинькала — цьогорічного 
переможця районного кон
курсу орачів. Піднявши 
зяб ва кількох сотнях гек
тарів. він достроково ви
конав особисте соціаліс
тичне зобов’язання, взяте 
на третій рік п’ятирічки.

На знімку: транто- 
рист колгоспу імгні Мічу- 
ріна Новгородкіесьного ра
йону Борис ПИНЬКАЛО. 
Фото Л. МИРГОРОДСЬКОГО.

А липневому (1978 ро- 
ку) Пленумі ЦК КПРС 

відзначалося, що, незва
жаючи на збільшення ви
робництва і заготівель 
цукрових буряків, вироб
ництво цукру в країні не 
зростає. Одночасно на ря
ді підприємств спостері
гається підвищення вихо
ду продукції з одного гек
тара посівів, тоді як інші 
або тупцюються на місці, 
або й знизили випуск цук
ру в останні роки.

На нашому заводі до 
початку нового сезону 
переробки буряків готува
лися дуже ретельно, щоб 
уже перші автоколони з 
дарами поля зустріти, як 
то кажуть, у всеозброєнні.

І саме перед початком 
збирання цукристих тру
дівники Ямпільського ра
йону Вінницької області 
виступили з ініціативою — 
боротися за збільшення 
віддачі кожного гектара 
бурякового поля. До речі, 
ямпільці одержують із 
кожного гектара буряків 
50 центнерів цукру, маю
чи врожайність коренів у 
450—500 центнерів з гек
тара.

Ми теж узялися за під
рахунки. З одного центне
ра коренів наш завод має 
13 кілограмів цукру. Отже, 
при врожайності 248 цент
нерів ми зможемо вироб
ляти лише 32,2 центнера 
продукції, використання 
всіх резервів допоможе 
довести віддачу гектара 

поля до 33 центнерів. А 
якби ямпільці мали такий, 
як у нас, вихід цукру з 
одного центнера буряків, 
то з гектара вони б одер
жували його не 50 цент
нерів, при їхній урожай
ності, а 60—70. Та поки 
що у них вихід цукру з 
центнера коренів на 3 кі
лограми нижчий, ніж на 
нашому заводі. Отже, ре
зерв на майбутнє у нас 
неабиякий — підвищення 
врожайності.

Це, звичайно, більше 
залежить від механізато
рів колгоспів і радгоспів, 
від усіх тих, хто вирощує 
цукрові буряки. Але не 
останнє слово в боротьбі 
за врожай і заводчан. Ми 
допомагаємо сільським 
трудівникам під час до
гляду за посівами, а під 
час збирання і транспор
тування врожаю разом 
боремося з втратами, з 
низькою якістю сировини, 
шо надходить з поля. 
А СОБЛИВО зміцнів зв’я- 

зок комітету комсо
молу заводу і молодих 
буряківників району ни
нішньої осені. Склавши 
єдиний комплексний план 
збирання, транспортуван
ня та переробки сировини, 
ми спільними зусиллями 
виконували його. Створи
ли штаб, до якого вві
йшли секретарі комітетів 
комсомольських організа
цій колгоспів і комсомоль
ці заводу. В колгоспах за
стосували передові мето-

• ЯКІСТЬ НАШОЇ РОБОТИ:
ЕКОНОМІЯ ТА БЕРЕЖЛИВІСТЬ - 
КОМСОМОЛЬСЬКА ТУРБОТА

ПРОСТО ПОТРІБНА 
ПРИНЦИПОВІСТЬ

ди збирання, двозмінну 
роботу транспорту. В 
кожному господарстві і на 
заводі діяли комсомоль
ські пости якості. Прихо
дила автомашина з недо- 
очищеними коренями на 
завод — пост, очолюва
ний лаборанткою Раїсою 
Штефан, відразу бив три
вогу. Тут же в ксулітет 
комсомолу господарства, 
з якого надійшла некон
диційна продукція, поси
лали листа. І на місці вжи
вали заходів. Жодної ма
шини з некондиційними 
коренями не направили 
до кагатів прий/лальники 
сировини. Принциповість 
членів постів якості допо
могла зберегти сотні тонн 
коренів, завод нині вже 
одержав 27 тонн цукру 
додатково.

Може, і ображалися на 
заводських «прожекторис
тів» спілчани з колгоспів 

«Зоря комунізму», «Ленін- 
сьний шлях», «Родина», 
куди ті посилали листи- 
сигнали з вимогою ожити 
заходів, але то вже їхня 
особиста справа. Ми ж 
боролися за спільну —- 
економію та бережливість 
у великому й малому. Бо 
це — комсомольська тур
бота. Виступаючи на лис
топадовому Пленумі ЦК 
КПРС, Леонід Ілліч Брєж
нєв наголошував, що не
обхідно повести рішучу 
боротьбу з фактами без
господарності, безвідпові
дальності і недбайливості, 
із втратами продукції. За 
народне добро відповідає 
кожен трудівник, а зна
чить, і кожен комсомо
лець. Скажімо, проводили 
ми рейд у колгоспі «Ле
нінський шлях». Виявили, 
що не відрегульовані як 
слід ножі гичкозбиральної 

машини БМ-6 дуже низько 
зрізали гичку, і шість ряд
ків добірних коренів май
же повністю лишалися в 
землі, бо робочі органи 
комбайна КС-6 не змогли 
підняти їх. Добути корені 
можна було тільки вруч
ну. А людей у господар
стві на те не вистачало. 
Отож часто-густо на гре
бенях ріллі свіжозораного 
бурячища можна було по
бачити залишені корені...

Потрапить у кагат усьо
го лиш одна машина бу
ряків з гичкою — протя
гом кількамісячного збе
рігання зіпсується добрий 
десяток тонн сировини. 
І це з легкої руки двох- 
трьох чоловік, котрі ще на 
полі могли б запобігти 
недбайливості, не допус
тити, щоб на державний 
приймальний пункт від
правляли низькосортну 
продукцію.
ЙОМУ Ж абсолютно ко-
* жен не думає про те, 

як узяти найбільшу відда
чу від того ж гаки солод
кого кореня? Ось ниніш
нього року на заводі вве
ли в дію нові центрифуги, 
вдосконалили технологіч
ний процес цукроваріння 
І завдяки цьому додатко
во одержали 490 тонн 
цукру. Це вже — твор
чість, господарський під
хід до справи. І тим при
ємніше, що багато комсо
мольців доклали до цьо
го рук.

У зміні № 2 зайнята пе
реважно молодь. Опера
тор різальних установок 
комсомолець Анатолій 
Салтан щозміни перероб
ляє понад норму 20 про
центів цукрової сировини. 
Отже, настільки ж про
центів перекриває своє 
завдання і оператор ди
фузії, член завкому ком
сомолу Микола Бугайое,— 
саме для нього готує 
фронт робіт Салтан. У ре
зультаті обидва день у 
день прагнуть скоротити 
сезон цукроваріння Тоб
то зменшити втрати сиро
вини від тривалого збері
гання на майданчиках, що 
теж є чималим резервом 
збільшення виробництва 
цукру.

Словом, за комсомоль
цями заводу — турбота 
про долю вирощеного 
врожаю, а за буряківни
ками — про підвищення 
родючості землі, вчасне 
збирання і перевезення 
на приймальний пункт 
доброякісної сировини. 
Саме до економії, береж
ливості, господарського 
ставлення до справи, яку 
робиш, закликають нас 
матеріали листопадового 
Пленуму ЦК КПРС і деся
тої сесії Верховної Ради 
СРСР.

В КАЧАЄВА, 
секретар комітету ком
сомолу Долинсъкото 
цукрозаводу.
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З висоти часу ще яскра
віше постає вікопомний 
подвиг першоцілинників— 
мужніх і самовідданих лю
дей, які в перший же рік 
виплекали на освоєних 
землях багатий урожай, 
дали країні додаткові 
мільйони тонн хліба.

Трудова перемога дода
вала снаги. Це й відбили 
посланці Кіровоградщини 
в листах рідним, знайо
мим, трудовим колекти
вам, де вони раніше пра
цювали. За першими на
метами новоселів виро
стали робітничі селища, 
біля підніжжя сопок—гори 
золотої пшениці. Наші 
земляки з радістю розпо
відали про щедрий уро
жай, виборений ними в 
районах оезоєння цілинних 
і перелогових земель. Це 
була справжня героїка 
праці, коли подвигом стає 
буденна робота.

Минали осінь, зима. На 
той час, як підкреслює 
Леонід Ілліч Брежнєв у 
книзі «Цілина», в країні 
замість 13 мільйонів було 
зорано 19 мільйонів гек
тарів цілинних і перело
гових земель, створено

Закінчення. Початок у 
«Молодому комунарі» за 
7 грудня.

березня в Кірово- 
сформувався що 

загін у складі 150

перші дев’яносто радгос
пів. Та першопрохідців че
кала ще ширша програма 
робіт — необхідно було 
заглиблюватись у глухі, 
безкраї степи, розбудити 
їх. Для цього потрібні бу
ли додаткові людські ре
сурси, техніка.

З настанням весни 1955 
року для участі в другому 
засіві цілини, її дальшому 
освоєнні в східні райони 
Казахстану вирушили нові 
загони комсомольців-доб- 
ровольців, молоді. На по- . 
чатку 
граді 
один 
юнаків і дівчат, а прибулі 
з цілини першопрохідці 
забирали із собою й сім’ї.

Освоєння цілинних сте-• 
пів, бурхливий розвиток 
продуктивних сил Казах
стану було результатом 
спільних зусиль усіх наро
дів нашої баїатонаціо- 
нальної країни. Діяльну 
практичну участь у цій 
патріотичній справі взяли 
трудові колективи, робіт
нича, студентська й шкіль
на молодь Кіровоград
ської області.

Свій скромний новоріч
ний подарунок у порядку 
шефської допомоги підго
тували механізаторам ра
йонів освоєння цілинних і 
перелогових земель заліз

З КАЗАХСЬКИХ
СТЕПІВ
ничники станції Кірове-Ук- 
раїнське. На п’ять днів ра
ніше строку вони викона
ли замовлення на переве
зення непридатних заліз
ничних вагонів під польові 
вагончики для тракторних 
бригад. Останню партію— 
10 вагонів — відправили в 
радгосп «Казанский» Кок
четавської області.

Кожне пересувне житло 
мало два відділення — 
чоловіче й жіноче. Саме 
приміщення мало обігрі
вальні прилади, в ньому 
були душова, умивальник, 
роздягальна, 12 ліжок, 
столи, стільці. Комсомоль
ські організації Кіровогра
да зібрали для механіза
торів Казахстану понад дві 
тисячі книжок та укомпг 
лектували кожен вагончик 
пересувною бібліотечкою. 
Обладнанням 
будиночків у 
ріод активно 
комсомольці 
ського вагонного депо.

Посилювалось культур
не шефство комсомолі?

тимчасових 
цей же пе- 

займалися 
Помічнян-

Кіровоградщини над учас
никами цілинної епопеї. 
Учні 8-го «В» класу Олек
сандрійської середньої 
школи імені Горького на
передодні 37-ї річниці Ве
ликого Жовтня послали 
бібліотечку молодим хлі
боробам радгоспу імені 
Миколи Островського.

Згодом усю школу об
летіла радісна звістка — з 
Казахстану прийшла від- 
повідь-подяка. Лист чита
ли і перечитували в усіх 
класах.

«Відрадно, — повідом
ляли молоді радгоспні тру
дівники, — що в наступ на 
цілину 
країна.
спасибі вам, дорогі друзі, 
за подарунок.

Нам хотілося б поділи
тися з вами своїми думка- 

і наші 
сюди з 
Кубані 
нашоі 

включилася вся 
Комсомольське

ми про прожите 
плани. Прибули ми < 
Москви, України, 
та інших країв 
неосяжної Вітчизни.

Скажемо відверто: 
привітно зустріла нас тут

не-

запізніла весна. Та холод
ний, пронизливий вітер не 
міг остудити гарячі ком
сомольські серця.

Рідна Вітчизна щедро 
оснастила нас технікою, 
всім необхідним для вико
нання поставлених зав
дань, і ми наче прикипіли 
до діла. Безмежні степові 
простори було розбудже
но гуркотом потужних 
тракторів. Нічого гріха таї
ти, не завжди було легко, і 
коли ставало скрутно, то 
в пам’яті кожного з нас 
виникав світлий образ 
борця за щастя народне— 
Миколи Островського. Йо
го полум’яні заклики до 
молоді надихали нас, 
окриляли. Тож не випад
ково ми вирішили назвати 
радгосп ім’ям цієї людини 
з незламною стійкістю і 
залізною волею.

За короткий час колек
тив радгоспу зорав та об
робив під посів 1955 року 
22,3 тисячі гектарів ціли
ни, виконавши план 
110,5 процента.

Там, де лежав ковило
вий степ, виросло селище 
сучасного типу. В перед
день одержання вашої до
рогоцінної для нас посил
ки в господарстві закінчи
ли будівництво клубу.

Все зроблене нашими 
руками особливо дороге 
нам. Та й неозорі казах
ські степи полюбилися 
всім. Ми зробили тільки 
добрий початок. Попереду 
ще багато невідкладних 

на

справ. Ви теж зможете , 
взяти участь у патріогич- 1 
ній справі. Треба тільки 
завжди пам'ятати, що для. : 
успішного здійснення не- 1 
міченої мети — освоєння 
цілини — потрібні глибо- І 
кі, міцні знання.

Чекаємо ваших листів, а 
після закінчення серед
ньої школи — і вас самих 
тут, на цілині.

За дорученням комсо
мольсько-молодіжних збо
рів лист підписали: Колос
ник, Анісімов, Смирнов, 
Ярошенко, Долгий, Афа- 
насьєв, Тихмюк, Огнєвой, 
Швець».

Цілинна епопея, яка ста
ла справжньою школою 
мужності комсомольських 
поколінь, тривала. У схід
ні й південно-східні райо
ни Казахстану наступних 
років приїздили нові й но
ві комсомольсько-моло
діжні загони добровольців 
з Кіровоградщини. Стало 
вже традицією, що після 
закінчення 
комбайнери 
на допомогу 
котрі продовжують вер
шити героїчний подвиг на 
мирному трудовому фоон- 
ті, втілюють у життя ленін
ську ідею про раціональ
не використання земель
них багатств в інтересах 
розвитку продуктивних 
сил нашої країни.

В. КРАМАРЕНКО, 
директор обласного 
державного архіву.

жнив наші 
вирушають 

цілинникам,

'Ф До 325-річчя возз’єднання України з Росією Про це йшлося на Всесоюзному зональному семінарі 
секретарів-завідуючнх відділами учнівської молоді рай
комів і міськкомів комсомолу.

Чигирин. Богданова гора. В будь-яку пору рону вабить вона до себе туристів з усієї Радпнськоі 
країни. Фото В. ГНИ&А.

Минулого тижня група журналістів Кіровограда 
і Зна'м'янки побувала у творчому відрядженні на 
Черкащині. Газетярі відвідали Чигирин, Суботів, 
Стецівку, місця, де перекликаються сива давнина і 
новітня історія України, героїчні подвиги старших 
поколінь і наших сучасників.

Сьогодні ми починаємо друкувати нотатки одного 
з учасників подорожі — нашого спеціального ко
респондента Юрія Дмитренка. ,

З ГЛИБИН 
СУБОТІВСЬКИХ
ЛЕГЕНД

В ДОРОЗІ
Незабаром Черкащина 

стане чи не цент
ром святкування в рес
публіці славного юзі- 
лею — 325-річчя возз’єд
нання України з Росією. 
Прадавнє місто Чигирин 
знову буде свідком глибо
кого вшановування пам’я
ті Богдана Хмельницького, 
розумної і мужньої люди
ни, основоположника ве
ликого возз’єднання.

Важко навіть уявити со
бі,. скільки невидимих 
зв’язків пролягає між ба
гатьма містами і селами 
Росії від Чигирина, неве
ликого районного центру 

на Черкащині, де далекого 
1654 року вирішилась доля 
українського народу. Ідеї 
Переяславської Ради виз- 
рівалй на оцій землі. В. лі
сі під Чигирином казацька 
рада слухала Богданову 
пропозицію про возз’єд
нання України з Росією. 
Саме тут пролунали про- 
рочні слова Хмельницько
го: «Я б запропонував 
звернутися до Москви, бо 
вона однієї з нами віри і 
тому могла б поєднатися з 
нами».

Під Чигирином ми зупи
нилися, зачаровані зимо
вою красою. Священні, 
незабутні місця. Вздовж 

так званої нижньої дороги, 
що єднає понад Тясмином 
Чигирин і Суботів, застиг 
увінчаний сніговою коро
ною багатовіковий ліс. У 
давнину перед боями з 
польською шляхтою, інши
ми ворогами українського 
народу гайдамаки святили 
тут списи, шаблі. Оцей пе
реметений снігом шлях, 
можливо, топтали коні за
порізьких козаків Івана 
Сірка, що триста років то
му разом з військом ро
сійського воєводи Г. Ро- 
модановського поспішали 
на допомогу оборонцям 
Чигирина...

Попереду зустріч із чо- 
тиритисячолітнім містом.

ЧИГИРИН
Занесені снігом, покру

чені вулиці містечка виве
ли нас до підніжжя Зам
кової гори, яку називають 
часто Богдановою.

Висока кам’яна гора зі 
стрімкими схилами, річка 
з болотистими берегами 
робили раніше цю місце
вість неприступною. В дав
нину на горі, де височить 
нині велетенський пам’ят
ник Богдану Хмельниць
кому, було збудовано ук
ріплення, обнесені дере
в'яними й кам’яними сті
нами. Згодом у міському 
краєзнавчому музеї ми 

побачили, який вигляд мав ї 
Чигирин за часів Хмель-1 
ницького. Тепер же нері-1 
шуче зупинилися біля під-1 
ніжжя гори. Східців, що 
вели на її вершину, майже 
не видно було під снігом. 
Лиш по перилах можна 
було вгадувати їх. Сумна і 
водночас велична скульп
турна постать Кобзаря біля 
підніжжя гори, обеліск, 
установлений на честь пе
ребування в цих місцях 
Т. Г. Шевченка. Згадують
ся рядки з листа Тараса 
Григоровича до знайомих; 
«Був я торік на Україні, 
скрізь був і все плакав...» 
Сильно вразив поета гніт £ 
царського самодержавст
ва.

«Чигирине, Чигирине, І 
Все на світі гине,
І святая твоя слава
Як пилина лине
За вітрами холодними..» 

— напише Шевченко 19 
лютого 1844 року в Москві 
під впливом відвідин ко
лишньої козацької столиці. 
Загальний настрій твору 
пояснюється кричущими 
фактами соціального й на
ціонального гноблення ук
раїнського народу цар
ським урядом і поміщицт
вом, які поет спостерігав, 
подорожуючи по містах 
і селах України.

(Далі буде).

БУДЬМО 
ТВОРЧИМИ!

Конкретною формою 
вияву моралоних якостей 
молоді є відповідальне 
ставлення до своїх обо
в’язків і громадських до
ручень.

Комсомольські організа
ції шкіл Смілянського ра
йону Черкаської області 
вбачають своє головне 
завдання в тому, щоб 
знайти кожному справу до 
душі, зацікавити, визначи
ти місце і роль кожного 
учня в колективі.

«Комсомольське дору
чення — кожному!» — де
віз діяльності шкільних 
комітетів комсомолу. Ан
кетування, комсомольські 
збори на теми: «Про гро
мадський обов’язок ком
сомольця», «Твоє громад
ське доручення», «Як ти 
утверджуєш звання ком
сомольця в навчанні?», 
«Колектив і я», читацькі 
конференції, обговорення 
кінофільмів, вечори запи
тань і відповідей, диспути 
на теми етики та естетики 
дають змогу встановити 
уподобання, побачити мо
ральне обличчя товаришів. 
Подібні заходи допомага
ють комсомольським ак
тивістам правильно спря
мувати роботу по мораль
ному вихованню.

Важлива роль у мораль
ному вихованні учнів від
водиться організації ціка
вого, змістовного їхнього 
дозвілля. СмІЛЯНСьКИЙ 
райком комсомолу висту
пив з ініціативою — ство
рити при кожному Бу
динку культури Будинок 
піонерів на громгдських 
засадах. Ініціативу підтри
мали райком партії і ра
йонний відділ культури. В 
районі вже діє вісім таких 
будинків піонерів. Один з 
них, що має цікаву деся
тилітню історію, — при 
Тернівському Будинку 
культури. А Будинок піо
нерів при Сердюківському 
Будинку культури став 
прекрасним координацій
но-методичним центром 

по організації роботи з 
дітьми за місцем прожи
вання.

Форма роботи таких бу
динків відкриває великі 
можливості для прове
дення позакласної роботи 
зі школярами, особливо в 
сільській місцевості. Це 
— переконання райкому 
комсомолу, який і керує 
даною роботою. При ньо
му, зокрема, працює шко
ла директорів будинків 
піонерів на громадських 
засадах.

Значну увагу приділя
ють смілянці роботі з 
батьками. Починали з 
«дрібниці»: члени райко
му комсомолу стали по
стійними і обов’язковими 
учасниками батьківських 
зборів. Вони разом з ком
сомольцями шкіл прагнуть 
зробити свято дитини 
(прийом у жовтенята, піо
нери, до лав ВЛКСМ) свя
том усієї сім'ї: до цієї уро
чистості батькам посила
ють вітальні листівки, за
прошення, подяки за вихо
вання сина чи дочки.

У роботі з підлітками 
не може і не повинно бу
ти байдужості, черствості, 
спільними зусиллями рай
кому комсомолу, вчитель
ських комсомольських ор
ганізацій, шкільних комі
тетів комсомолу, учкомів 
та батьків можна досягти 
хороших результатів у 
моральному вихованні 
школярів. Такий комп
лексний підхід до роботи 
з підростаючим поколін
ням стає нормою для 
смілянців. Але нормою 
творчою. Було б дуже 
добре, розмірковують у 
райкомі комсомолу, якби 
при обласних інститутах 
удосконалення вчителів 
працювали для класних 
керівників курси з питань 
етики і естетики, а педа
гоги кваліфіковано органі
зували роботу шкільних 
факультативів.

У цьому — ще один 
крок до плодотворної 
співпраці комсомолу і 
школи. Максим Горький 
писав, що на кожний день 
треба дивитися, як на ма
леньке життя. Треба лише 
зробити це маленьке 
життя цікавим, неповтор
ним і допомогти кожному 
юнакові чи дівчині знайти 
себе в ньому.
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НАКАНУНЕ

Мы начеку

Думки, відгуки, рецензії

Владимир ДЕРУСОВ.
г. Александрия.

Красные листья, красные листья 
В сумерках синих

вдоль парапетов 
Алым полотнищем

в воздухе виснут. 
Отблеск костров

у далеких пикетов.
Тало «Авроры» в гранитной обойме. 
Берег прилег тяжело на борта,
Но с корабля семафорят: 

«Спокойно,

и стоим у моста». 
Трудно громаде в речном 

мелководье, 
Донные камни встают на пути. 
Но для того,

что
случится 
сегодня, 

Можно
ло суше 

сквозь город пройти,
И, рассекая, встать

на ступени дворца. 
Все господа!

Для кого-то начало, 
А для кого-то

начало конца. 
Ну, а пока тишина, тишина, 
В небе ночном непредвиденный 

штиль, 
И по-турецки уткнулась луна 
Бледным лицом 

в Петропавловский шпиль.

,г

,,1№о:тодяіі ісолгувг<р<< З стор,

БАТАРЕЯ ЖИТИМЕІ
Оповідання ВВКІШиаМВБМММН

— Боєць Хоменко! Вп комсомо
лець, — говорив командир дивізії Ас
тахов, — ви зразковий солдат. І я не 
наказую, а прошу вас виконати дуже 
важливе завдання. Біля Мар’янівки у 
лісі майже оточена наша батарея. Я 
дав наказ артилеристам підірвати гар
мати і виходити з оточення. А вони 
відмовляються. Нам, кажуть, гармати 
дуже дорогі. Ми з ними, кажуть, від 
Перемишля йдемо. Вони, кажуть, нас 
не раз виручали. Вони, кажуть, нам 
ще будуть потрібні. Зрештою, це прав
да. Вони просять підкинути снарядів, 
щоб розчистити від фашистської не
чисті шлях... До них залишилась єди
на дорога та й та прострілюється. 
Проскочите, Хоменко?

Він возив снаряди. За ним полюва
ли стервятники, його не раз обстрілю
вали, та переможцем виходив він...

— Проскочу, товаришу командир
— Іншої відповіді не чекав. Тепер, 

товаришу Хоменко, давайте міркува
ти, коли і як? Може вночі?

—- Я вдень, товаришу командир.
— Точніше.
— 0 пів на дев’яту.
— Чому?
— фріци дуже впевнені і нахабні. 

Аякже, наступають. Ми отак вже на
мотали на вус, трохи вивчили їх. Во
ни о пів на дев’яту снідають і на губ
них гармошках грають.

— Не думайте, що вони дурні, що 
у них не залишаються спостерігачі.

— А я проскочу!
Проскочив! Хоч спостерігачі кинулись 
до кулеметів. Він привіз батареї ма
шину снарядів.

Батарейці, розвантажуючи їх, гово
рили:

— Отепер ми заграємо!
Громом і блискавками заговорило 

дев’ять гармат. Підняли такий вогонь, 
неначе їх була тисяча.

Того не дня, в тиловому селі, їх усіх 
цілих і непошкоДЖених, оглядав ко
мандир дивізії. Лаяти б артилеристів, 
що не виконали першого наказу, а він 
їм тиснув руки і хвалив. Тиснув ру
ку і Якиму Хомепку, що теж_1з маши
ною
•тові

вирвався із Оточення. Бо фрои- 
потрібні гармати і машини...

м. СТОЯН

НА ВУЛИЦІ МОЇЙ 
ВЕСІЛЛЯ
На вулиці моїй весілля. 
Йде наречена в сукні білій, 
В вінку васільному з жоржинами 
З дитинства рідними стежинами, 
Немов із лебедем лебідка, 
Йде наречена, красна квітка, 
А в коси проміьь заплітається, 
Під ноги айстри осипаються. 
Фата злетіти в небе хоче, 
Мов птиця крилами тріпоче, 
Стелися щастя з рушниками — 
Йде наречена з дружечками. 
Запахло в домі свіжо м’ятою, 
Хмеліють голуби над хатою. 
В оселю йде гучне весілля, 
Перепиняють з хлібом-сіллю. 
В бокали вина розливаються, 
А наречена посміхається. 
Подружки весело співають, 
Музики маршем зустрічають, 
Йде наречена, наче зірка, 
Лунає в хаті: «Гірко, гірко!» 
На яблуні воркує горлиця, 
У Дім весільний радість горнеться.

Людмила ГІОПЧУК.
с. Защита, 
Новоміїргородського району.

♦ * «

Нас властно к подвигу зовет 
Влюбленность в труд, в размах, в поясі. 
В судьбу великую народа,
В красу извечную природы, 
В реальность солнечной мечты 
И в ощущенье высоты.

Александр ПАРФЕНОВ.
г. Светловодск.

Панчеве
Новоміїргородський район.
с.

Артистка обласного українського музично-,-граматичного театру 
і,мені М. Кропивші цького Лідія Хуторян в ролі Лепестини V виставі 
«Титарівна*. Фото А. ДУБОВИКА.

Етюд літньої ночі

Є у новій книзі Володи
мира Бровченка цикл вір
шів під назвою «Сім пі
сень», які не можуть за
лишити байдужим навіть 
не любителя поезії. Назви 
їх говорять за себе: «Піс
ня причетності», «Пісня 
рішучості», «Пісня добро
ти», «Пісня печалі», «Піс
ня невтомності», «Пісня

вати щомиті нову тропу»? 
Тому нелегко розкласти 
вірші 
звичні

«ВСЕ ЖИВЕ

нової збірки на 
«полички»: «про 

рідну землю», «про мис
тецтво», «про природу», 
про любов» і т. п. Бо всі 
вони, об’єднані влучною 
назвою «Переборення», 
торкаються одночасно ба
гатьох тем, які хвилюють і 
суспільство, і ліричного

(в. бровчеііко. «вічний жайвір», вірші та 
ПОЕМА. К.. «МОЛОДЬ». 1977 р.)

героя. І це — теж ознаки 
справжньої псезії.

У віршах В. Бровченка 
— рядки про Батьківщину 
з великої літери і батьків
щину — з малої, — кіро
воградські степи, де наро
дився і виоіс поет, де 
«вічний жайвір» поезії і 
пісні назавжди з його сер
ці поселився.

Як пристрасний гімн ра
дянським людям, 
йдуть переможним- 
хом Ілліча, заучить 
«Ленінці»:

І партія, і Ленінове 
слово, 

Братерство дерзио- 
вення боротьби — 

То незглибимість 
нашої основи. 

Джерела вічні нашої 
судьби.

В оригінальній феєрії

ненависті», «Пісня надії». 
Почуття, про які йдеться в 
«піснях», пронизують не 
тільки їх, а й усі вірші. 
Читаєш їх і відчуваєш при
четність поета до всього, 
що близьке і дороге кож
ному з нас, — Ленін і Віт
чизна, щастя і мир, приро
да і мистецтво, любов і 
ненависть. Тому й сприй
маєш заключні рядки з 
«Пісні приче-ності»:

Все живе моїм чуттям 
зігріто,

І трудом, і променем 
чола, 

Бо ж земля уся — 
для буйноцвіту. 

Небо — для крила».
Це — поетичне кредо 

В. Бровченка. Адже без 
такого почуття причетності 
до всього нема ні поета, 
ні поезії.

Автора книги, а значить 
і читача, по-справжньому 
хаилює одвічна філософ
ська думка: в чому зміст 
життя, праці, творчості? 
Де бере людина солю, на
снагу для вічного творен
ня миру і добра, силу для 
того, шоб «мету свою нес
ти, як знамено», «осилю-

що 
шля- 
8ІрШ

Той, що на світі 
ленінським зоветься, 
Той, що борця 

клепає, не раба...
Ця поема і багато віршів 

збірки сповнені високого 
громадянського звучання. 
Вони продовжують кращі 
традиції поетичної публі
цистики, яка набуває все 
більшої ваги у творчості 
В. Бровченка, поєднуючись 
із глибоким ліризмом, 
властивим саме україн
ській поезії.

Цю майстерність В. Бров
ченка чигач бачить і в по
стійному пошукові нових 
для нього поетичних 
форм: «поема — феєрія», 
«думки-монологи», «пісні- 
притчі» і у володінні як 
римованим віршем, так і 
верлібром, і у пісенності, 
мелодійності його поезії, в 
образній мові.

Є у поета і окремі не
вдачі. Так, на мій погляд, 
не досить вагомими зміс
товно і емоційно вийшли 
вірші «Коли, поїздивши, 
вертаюсь», «Так, буває, 
уже начитаюся» та деякі 
інші, схожі на віршовану 
прозу. Окремі поезії де 
що затягнуті, хоч взагалі 
для поезії В. Бровченка 
характерні чіткість думки і 
лаконізм її вираження

А взагалі, книга є новим 
кроком уперед, 
виконання
зу, якого поет дав собі 
попередній книзі:

Хай не залиша 
мене тривога 

Неспокійних дум 
і добрих справ.

Таке ж і наше читацьке 
обажання йому.

А. КОРІНЬ, 
заступник директора 
обласної бібліотеки 
ім. А. Гайдара.

Попід берег пливли човни, 
А куди — то керманичі знали, 
/ здалося: сонце вони - 
Десь на денці човна сховали.

Жартівливий вітрець війнув,
Очерет зашумів таємничо,
Та й затих — так немов заснув, 
Обійнявшись з теплото ніччю.

Срібний місяць, як парубчак, 
В небі випнувся кругловидо 
П покотився в густий сосняк — 
За зорею, що впала, слідом...

Петро СЕЛЕЦЬКИЙ. 
с. Шляхове

Новоархапгельський район.

сол неч но

ЗО ло том. го

ди нас доПРО во

СПРАГА
Я біжу сухим полинем через вибалок. 
Буде дощ сьогодні, бо роса не випала. 
Бо уві сні стогнать батько мусив, 
Так з війни ного куля мучить.
А дощу вже давно не було, земля 

висохла.
Саме жито цвіте, чи-то виспіє?..
Я біжу повідомити людям: 
Буде дощ сьогодні, буде!
Бо свинцевий барометр в грудях 
Ниє люто на теплий вітер.
А увечері впали хмари зливою... 
Понесли мого батька на цвинтар 
Поміж жита ожнлого.

П. КРЯЧКО.
смт. Петрове.

В оригінальній феєрії у 
монологах «Поема пам я- 
ті», присвяченій двадцяти 
мільйонам людей, ціною 
чийого життя, була здобу
та перемога над фашиз
мом, поет повертається до 
цієї основної теми: хто ж 
ми, радянські люди? І від
повідає на це:

Призов один нам 
вивела доба.

доказом 
власного нака- 

У

п

рот, то ва ридстарши на* то ва Рид стлршц

на. И дет солдат по го. ро д*
// .ДЄ вуш ки,

по не зна ко мои 
но для сол да та

у ли це. 
глав но е,

И от У Лбі єок Де ,ВИЧ6ИК вся
ч то Єб( е то па ле на  лнз_

у ли ца светла. Не о єн жай гесъ,Ц ла. 
ви ма я ж да У _ —
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ДИСК-ЗАЛ

ИДЕТ СОЛДАТ 
ПО ГОРОДУ 

Слова С. ТАНИЧА 
Музыка В. ШАИНСКОГО

У солдата выходной — 
Пуговицы в ряд, 
Ярче солнечного дня 
Золотом горят.
Часовые на посту, 
В городе весна, 
Проводи нас до ворот, 
Товарищ старшина (2 раза).

ПРИПЕВ:
Идет солдат по городу 
По незнакомой улице, 
И от улыбок девичьих 
Вся улица светла.
Не обижайтесь, девушки, 
Но для солдата главное, 
Чтобы его далекая 
Любимая ждала.

А солдат попьет кваску. 
Купит эскимо.
Никуда не торопясь, 
Выйдет из кино.
Карусель его помчит, 
Музыкой звеня, 
И в з-апасе у него 
Останется полдня (2 раза)

ПРИПЕВ;
Где любимая живет —• 
Липы шелестят.
И садится в карусель 
Не ее солдат.
Но другие ни к чему 
Все до одного,
Если только верно ждешь 
Солдата своего (2 раза).

ПРИПЕВ.
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СТАРТИ 
ДРУЗІВ

Перемогою українських 
снайперів завершився за
очний турнір спортсменів 
Харківського турбінного і 
Ленінградського металіч
ного заводів. Відстань не 
знизила спортивний азарт 
матчу: всі результати від
разу ж ставали відомими 
суперникам завдяки ра
діомосту, встановленому 

РЕПЛІКА

ПЛДНАЛИ ГРОШІ...
Вони вирішили стати 

трактористами- машиніста
ми, майстрами-наладчичз- 
ми. Тому й прийшли в 
Оникіїаське профтехучи
лище. Юнаки і дівчата бу
ли задоволені — цікаво 
проходили заняття в ауди
торіях і майстернях, у них 
доброзичливі наставники. 
У вільний час учні поспі
шали на спортивні май
данчики, в тир.

— Почекайте ще трішки
— розбагатіємо, — весе
лів викладач фізкультури.
— Ось-ось відкриємо 
спортзал, і тоді ще швид
ше можна буде скласти 
залік з фізичної та аій- 
ськово-технічноі підготов
ки. І наздоженете чемпіо
нів та рекордсменів райо
ну. Бо тренуватимемось 
цілорічно...

Спортсмени-початківці з 
надією поглядали на риш
тування — стіни спортза-

короткохвильовиками - лю
бителями. Такі турніри 
входять до програми зма
гання заводських органі
зацій оборонного това
риства і стали природним 
продовженням трудового 
суперництва колективів 
двох гігантів вітчизняного 
турбобудування.

Рік тривало змагання 
колективів ДТСААФ. За 
його умовами одним з 
головних критеріїв для 
визначення переможця 
була масовість. За цей 
час близько двох тисяч 
харківських турбобудівни
ків стали значківцями 
ГПО, двісті юнаків вико
нали норми розрядів з 
військово-технічних видів 
спорту Практично кожно
му члену оборонного то
вариства знайшлася спра
ва до душі. Це і принесло 
харків'янам першість.

лу росли хоч і не дуже 
швидке, але /лайстри з 
ПМК-138 тресту «Кіроізо- 
градсільбуд» оптимістично 
заявили:

— Нічого, ми вийдемо з 
прориву і наздоженемо 
прогаяне.

Минали тижні, місяці. 
Муляри тулили цеглину до 
цеглини, рахували червінці 
і марили днем, коли ще й 
преміальні отримають.

Аж раптом на будівель
ному майданчику знялась 
курява.

— Хлопці, там щось зір
валося! — закричала 
якась дівчина — Невже і 
майстрів привалило?

Але ні, чоловіки з кель
мами теж стояли непода
лік і здивовано розгляда
ли велетенський клубок 
куряви.

— Все, привалило наші 
тисячі.

«НЕГОСТИННІ»
ГОСПОДАРІ

Усі головні призи Все
союзного турніру дзюдо
їстів, що завершився в 
Полтаві, були вручені 
місцевим борцям. Абсо
лютним переможцем зма
гань став Володимир 
Одуд, а його збірна за
воювала першість у кб- 
мандному заліку.

У турнірі, ЩО був при
свячений комсомольцям- 
полтавчанам, які загинули 
в роки Великої Вітчизня
ної війни, взяли участь 
близько 300 спортсменів 
з п’яти союзних респуб
лік, а також команди Мо
скви і болгарського міста 
Велико-Тирново.

(РАТАУ).

Коли осіла пилюка, всі 
побачили на місці спорт
залу купи цегли і хресто
вини залізобетонних кон
струкцій, які справді зни
щили вщент тисячі дер
жавних грошей.

Як з’ясували місцеві ек
сперти, в оту пекельну 
мить було присипано ще й 
стрілецький тир.

... А потім почалась та
ємнича операція «Рестав
рація» — вночі на автома
шини вантажили хлам і 
очищали місце від руїн, 
щоб почати будівництво 
знову.

Засумували майбутні 
значківці ГПО, у безнадії 
майстри. А керівники 
ПМК-138 (начальник М. І. 
Жигалоа) взяли в руки ра
хівниці і почали зводити 
дебети, почали думати-га- 
дати, куди що списати, що 
де дістати. Щоб не було 
великого галасу. Плакали 
привалені гроші, яких уже 
ніхто не міг врятувати...

М. КРОКУН.
Мзловиск’вський район.

дивідуального шиття І ре
монту одягу не може Існу
вати, як, скажімо, лисгя 
без гілки.

У цьому цеху працюють 
лише дівчата. Ні, не тому, 
що це суто жіноча профе
сія, а з тієї причини, що 
далено не всім чоловічим 
рукам підкоряється ка
верзна лінія гармонії. А 
без неї продукція Кірово
градського експеримен
тального цеху фабрики ін

Комсомолка Танп За- 
ніздра сюди прийшла три 
рони тому. Молода занрій- 
ниця поступово вчилася 
всіх премудростей швей
ної справи. Адже тут • на-

Д Салон сюрпризів

ЕКСПОНАТИ З ДНА МОРЯ
Музей морської флори і фауни ство

рено в Одесі з ініціативи ради ветеранів 
флоту, об’єднаних при Палаці культури 
моряків імен: М. Горького.

...Б’ють склянки, і відвідувачі вступи 
ють у фантастичний світ підводного 
царства. Тут примхливо мереживо ко
ралів, величезні краби, кульоподібпа, 
всіяна шилами і голками риба «фугу». 
Поряд морські черепашки, зірки, диво
вижні рослішії морського ДІІЗ.

Екскурсію веде ветеран флоту, гро
мадський директор музею Ф. М. Шев

ченко. До речі, багато ’ років тому в 
цьому ж залі з його легкої руки було 
створено першу експозицію, яка ' потім 
виросла у великий культурний центр — 
музей Морського флоту СРСР.

Колекцію морської дивини склали 
експонати, піднесені в дарунок музею 
моряками рибопромислової флотилії 
«Советская Украина», теплоходів «Ко
операція», ^Максим Горький», «Шота 
Руставели» та інших.1 Повертаючись з 
далеких мандрівок V рідну гавань, во
ни приносять у музей нові екземпляри 
мешканців світового океану.

н. ляпінл, 
кор. РЛТАУ.

ГАРМОНІЯ
І ГРАЦІЯ

ТР9Д 
ПЕРЕРОСТАЄ 
В КРАСУ
роджуютьсл наймодніші 
пальта і плаття.

До речі, Таня Заніздра, 
яка нині працює лаборант
кою експериментального 
цеху, виконує всі операції 
по шиттю одягу, починаю
чи від розкрою матерії І 
кінчаючи пришиванням 
гудзиків. її сміливо можна 
назвати швачкою-універ- 

ще Таня —демонстрант
ка сезонних новинок. Плат
тя, пальта, куртки тощо 
треба вміти не тільки по
шити, а й показати. І Т. За
ніздра робить це з успіхом.

Продукцію свого експе
риментального вона демон
струвала перед робітника
ми «Червоної зірни», сту
дентами кіровоградських 
вузів, перед колгоспниками 
області.

Тана у неї професія: да
рувати людям радість. У 
цьому — її обов'язок і в 
цьому — її покликання.

В. ВІРМЕНКО.

На знімку: Таня ЗА
НІЗДРА демонструє нову 
модель свого експеримен
тального цеху.

Фото В. ГРИБА.
•ТТ-—----------_• - -■■•■-унта.

ІЗ ГРУДНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 3.00 
— «Час»,. 8.40 — Гімнасти
ка. 9.00 — Конкурс юних 
читців. 9.45 — Фільм «Чер
воне яблуко». 11.05 — «Ксуб 
кіноподорожей». По Закін
ченні — новини. 14.30 —
Новини. 14.50 — Докумен
тальні фільми. 15.30 —
«Справа московського ком
сомолу». 16.00 — Скульптор 
Віра Мухіна. 16.25 — «Орбіта 
дружби». Змагання трудів
ників Ульяновського райо
ну Кіровоградської області і 
Савранського району Одесь
кої області. (Кіровоград). 
16.55 — Музичні вечори для 
юнацтва. 18.45 — «Сьогодні 
у світі». 19.00 — «День за 
днем». (Кіровоград). 19.20 — 
Телефільм «Великий раху
нок країни». (Кіровоград).
19.30 — Н. Долиніна. «Поли
гачі і відповідачі». Телсвис- 
тава. 21.00 — «Час». 21.35 — 
«Обличчя друзів». 22.10 — 
«Вечірні мелодії». По закін
ченні — «Сьогодні у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— Новини. 10.15 — «Май
стерність Молодих». 10.55 — 
Концерт. 11.40 — «Шкільний 
екран». Українська літера
тура. 9 клас. 12.10 — Для

малят. «Срібний дзвіночок».
11.30 — Фільм «Шельменко- 
деншик». 16.45 — Концерт.

17.15—«Щоденник соцзма-- 
рання». 18.00 — Реклама.
Оголошення. 18.30 — Кон
церт класичної музики. 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — «Шлях до зо
лотої медалі». Теленарис. 
20.00 — «Нові мелодії ра
ку». 20.50 — «На добрані1’., 
діти». 21.00 — «Час». 21.35 
— «Пісні кохання». 22.05 — 
«Старт». По закінченні — 
новини.

14 ГРУДНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.40 — Гімнастика.
9.00 — «Відгукніться, сур
мачі!». 9.30 — «Позивачі і 
відповідачі». Тслевистава. 
11.00 — «Російський ро
манс». По закінченні — но
вини. 14.30 — Новини. 14.50
— Документальні фільми со
ціалістичних країн. 15.40 — 
«В-А. Моцарт. «Тріо сібе- 
моль мажоп». Фільм-ковиерт
16.00 — «Об’єктив». 16.30 — 
«Російська мова» 17.00 — 
Документальний телефільм 
«Місто Грозний». 17.15 —
Веселі старти. 18.00 — «Ле
нінський університет міль
йонів». 18.30 — «Ефектив
ність і якість — девіз п’яти
річки». «Економити нафто- 
продунти». (Кіровоград).
18.45 — «Сьогодні у свігі». 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — Кубок європей
ських чемпіонів з хокею. 
Фінал. «Спартак» (Москва)
— «Польді» (Кладко. ЧССР).
(21 00 — «Час»). 22.10 —
Співає народний артист 
СРСР Іван Петров. Фільм- 
концерт. По закінченні — 
«Сьогодні у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — «Шлях
до високого врожаю». (Кіро
воград на Республіканське 
телебачення). 10.35 — Му
зичний фільм «Гсорг Оте. і 
опера». 11.15 — Докумен
тальний телефільм «Ти ши
рокий і могутній». 11.35 — 
Камерний концепт. 12.10 — 
Для малят. «Срібний дзвіно
чок». 12.30 — Фільм «Тут
мій Дім». 17.10 — «План ро
ку — достроково». Репор
таж. 17.30 — Телефільм «Ав- 
томарш». 18.00 — «Гуси-лс- 
Ссді». Вистава. 18.30 — «Рес
публіканська фізнко-матсма- 
тнчна школа». 19.00 — «Ра
зом — дружна сім'я». 19.30
— Фільм-коииерт «Вереси».. 
19.40 — «Голосую за профе
сію». 20.50 — «На добраніч, 
діти!». 21 00 — «Час». 21.35
— Телефільм «Коли співа
ють сніги». 22.10 — А. Ві-
вальді. Три концерти для гі
тари з оркестром. По закін
ченні — новини.

15 ГРУДНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.40 — Гімнастика.
9.00 — «Творчість юних».
9.20 — Телефільм «Співак».
10.45 — Фільм-концерт «Ди
вертисмент». По закінченні
— новішії. 14.30 — Новішії.
14.50 — Документальні
фільми. 15.45 — О. Остров- 
ський. «Гроза». 16.30 — 
«Шахова школа». 17.00 — 
«Москва і москвичі». 17.30
— «Школа високих урожа
їв». 17.45 — Телефільм «Я
— громадянин Радянською
Союзу». 18.00 — «Шляхом
боротьби і перемог». До 30- 
річчя Польської об’єднано) 
робітничої партії. 18.30 — 
«День за днем». (Кірово

град). 18.45 — «Сьогодні у 
світі». 19.00 — Кубок Інтер
бачення з художньої гім
настики. 19.30 — Фільм «Яка 
у вас посмішка?». 21.00 — 
-Час». 21.35 — Письменник 
О. Чаковський Зустріч в 
Останні немсій студії. По за
кінченій — «Сьогодні у сві
ті».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — «Старги
надій». 10.50 — «Наука —
виробництву». 11.2.0 — «Со
нячне коло». 11.40 
«Шкільний екран». 8 клас. 
12.10 — Срібний дзвіночок».
12.30 — Телефільм «Коли
співають сніги». 14.30 —
Новини. 14.50 — Докумен
тальний фільм. 15.45 —
О. Островськнй. «Гроза». 
16 30 — -Шахова школа».
17.00 — «Москва і москви
чі». 17.30 — «Дітям про зві
рят» 18.00 — Фільм-кон-
церт «Сибірський сувенір».
18.30 — Мультфільм. 18.40
— «Земля моя». 19.00 —«Ак
туальна камспа». 19.35 — 
О. Коломієць. «Коанпов». Ви
става. 20.45 — «На добраніч, 
діти!». 21.00 — «Час». 21.35
— Продовження вистави. 
«Кравцов». По закінченні — 
новини.

16 ГРУДНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
— «Час». 3.40 -- Гімнасти
ка 9.00 — «Умілі руки».
9.30 — «Для вас. батьки». 
10.00 — «Співає Т. Каліш- 
чепко». 10.25 — Докумен
тальний телефільм «Справа 
не в премії». 11.10 — «Ран
кова пошта». 11.40 — «По
музеях І виставочних за
лах». 12.10 — «Здоров'я».
12.55 — Теленлуб «Москвич

ка». 14.05 — Телефільм для 
дітей «Таємничий острів ка
пітана Немо». 5 серія. 15 00 
-- «У світі тварин». 16.00 — 
«Міжнародний турнір з хо
кею па приз газети «Извес
тия». Команда Канади — 
збірна Фінляндії. В перерві
— тираж «Спортлото». 18.15
— «Веселі нотки». 18.30 —
«9 студія». 19.30 — Міжна
родний- турнір з хокею на 
приз газети «Известил». 
Збірна СРСР — збірна Піне
нії. (21.00 — - Час»). 22.10 — 
«Жак Оффенбах. По сто
рінках оперет». По закін
ченні — новини

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новішії. 10.15 — Для ді
тей. «Гусеня». Лялькова ви
става. 10.40 — Програма
фільмів Литовського телеба
чення. 12.05 — «Суботній
репортаж» 12.35 — Вис гуп 
жіночого ансамбля «Беріз
ка». 13.10 — «Гарячі серцем, 
думкою ясні». Відеорепор- 
гаж із 7 зльоту студент
ських загонів м. Києва. 14.30
— «Закон і Ми». 15 00 —
Фільм «В бій ідуть тільки 
«старики» 16.50 — «Село і 
люди». До 325-річчя возз'єд
нання України з Росією». 
17.35 — Естрадний коїшеит. 
17.50 — «Вітчизно моя нео
зора». 19.00 — «Актуальна
камера». 19.30 — Волейбол: 
«Локомотив» (Харків) — «Ди
намо» (Московська область). 
20.00 — Концерт. 20.45 —
♦ На добраніч, літи!». 21.00
— «Час». 21.30 — Теле
фільм «Чисто англійське 
вбивство». І серія. 22.50 — 
Концерт ансамбля «Черво 
ні маки». По закінченні — 
новини.

17 ГРУДНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8 00 
— «Час». 8.40 — Гімнастика 

для дітей. 9.00 — Концерт 
ансамбля народного тапцто 
Узбецької РСР «Бахор». 9.30
— «Будильник». 10.00 —
«Служу Радянському Сою
зу!» 11.00 — «В гостях у 
казки». 12 ЗО — «Сільська 
година». 13.30 — «Музичний 
Кіоск». 14.00 — Телефільм
«Продовження». 14.30 —♦ 
Ф. Шопен. Концерт № 2 для 
б-оптепіапо з оркестром. 
15.00 — «Клуб кіноподоро
жей». 16.00 — Міжнародний 
турнір з хокею на приз га
зети «Известия». Збірна 
ЧССР — команда Канади. 
18.15 — «Міжнародна пано
рама». 19.00 — Естрадний
концерт. 19.35 — Телефільм 
«Уроки французької». 21.00
— «Час». 21.35 — С. Рахма- 
ніиов. Симфонічні танці. По 
закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— Новини. 10.15 — Програ
ма фільмів Латвійського те
лебачення. 12.05 •— «Доброго 
вам здоров'я». 12.35 —• Для 
дітей «Хатиика-всртиика». 
13.05 — «Слава солдатська». 
14.05 — «Катрусип кінозал». 
15.05 — Концерт солістів
Львівського театру опери та 
балету. 15.45 — До відкрит
тя IX сесії Верховної Ради 
УРСР IX скликання. 16.00 — 
Фільм «Нскалсвдарпиіі
матч». 17.00 — Фільм-кон
церт «Співає Булат Міняй« 
лкієв». 18.00 — «Палітра».
18.25 -- «Циркова програ
ма». 19.00 — «Актуальна ка
мера». 19.40 — Документаль
ний фільм «Право на мрію». 
20 00 — Недільний сувеїіір».
20.30 — «На ваші здоров'я».
20.45 — *На добпаніч. діти!» 
21.00 — «Час». 21.35 — Те
лефільм «Чисто англійське 
вбивство» 2 серія. По закін
ченні — чемпіонат СРСР з 
волейболу, новини.

І?) Наша адреса і телефони
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обком» 

ЛКСМУ г. Кировоград. 
Гззета лсчашеїгя 

па украинском «эмке.

ПОГОДА

316050, ГСП. Кіровоград-50, вуя. Луначзрсьного, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя-2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масово? роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня їм. Г. М. Димнтрова, 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м Кіровоград, вул. ГлІики, 2.

Сьогодні вдень по області і місту Кіровограду 
буде хмарно, місцями короткочасний сніг, вітер 
східний, 5--10 метрів на секунду Температура по
вітря в області 3—8. у місті 4 — 6 градусів морозу.

За даними Українського бюро поюди 13—14 
грудня буде хмарно з проясненням, вітер півдеи- 
по-східшій. 7—12 метрів на секунду. Температура 
повітря вночі: 13 — 5—10 градусів морозу. 14 — 
3—8 градусів морозу; вдень; ІЗ — 3—8 градусів; 
14 — 1—’6 градусів морозу.
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