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ЮНАКИ І ДІВЧАТА! 

НАПОЛЕГЛИВО ВЧІТЬ-

СЯ КОМУНІЗМУ! ОВО

ЛОДІВАЙТЕ ЗНАННЯ-

МИ, КУЛЬТУРОЮ, ПРО

ФЕСІЙНОЮ МАЙСТЕР-

НІСТЮ!

БУДЬТЕ АКТИВНИ-

МИ, СВІДОМИМИ БОР

ЦЯМИ ЗА КОМУНІЗМ!

(Із Закликів ЦК 
до 1 Травня).

КПРС

У ЦК КПРС,
Раді Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ
ЦК КПРС, Рада Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК 

ВЛКСМ, керуючись принциповою інтернаціона
лістською позицією нашої партії і Радянської дер
жави і йдучи назустріч численним препозиціям 
і побажанням колективів промислових підпри
ємств та будов, колгоспів і радгоспів, відомств та 
установ, військових частин і підрозділів, а також 
окремих громадян, прийняли рішення про направ- 
чЄШ;Я 75 процентів коштів одержаних від прове

дения . Всесоюзного комуністичного суботпика, 
' присвяченого 109-й річниці з дня пареджепня 

В. І. Леніна, у фонд допомоги братньому В'єтна
мові, який потерпів в результаті варварської агре
сії Китаю.

Цей почин ще раз свідчить про гарячі почуття 
солідарності радянських людей з народом Соціа
лістичної Республіки В’єтнам, прагнення подати 
Йому братерську допомогу у відбудові народного 
господарства, яке потерпіло від китайської агресії.

11К КГіРС, Рада Міністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК 
ВЛКСМ висловлюють впевненість у тему, що 
своєю активною участю у Всесоюзному комуніс
тичному суботннку радянські люди внесуть гідний 
вклад у справу інтернаціональної солідарності з 
героїчним в'єтнамським народом.

Решту коштів від Всесоюзного суботпика 1979 
року буде витрачено на будівництво у краях, об
ластях. районах і містах Радянського Союзу сне- 
цьзлізовзних дитячих лікувальних закладів (ліка
рень. поліклінік, санаторіїв, лісових шкіл).

У Центральному Комітети 
Компартії України

Центральний Комітет Ксмпгртії Унраїни схвалив 
роботу партійних організацій, радянських і сіль

ськогосподарських органів Запорізького району 
Запорізької області і Кагарлицького району Київ
ської області, які, виконуючи рішення XXV з’їзду 
партії та виходячи з завдань, поставлених липне
вим і листопадовим (1978 р.) Пленумами ЦК 
КПРС по прискоренню розвитку тваринництва, 
розгорнули активну роботу по максимальному ви
користанню можливостей і резервів для створен
ня стабільної міцної кормової бази.

В колгоспах і радгоспах цих районів намічено 
одержати в 1979 році з кожного гектара сіяних 
кормових культур не менше 45—50 центнерів 
кормових одиниць і заготовити їх на умовну го
лову худоби по 40—45 центґїерів.

Шляхом розширення площ зернобобсЕих куль
тур, багаторічних трав, повторних і ущільнених 
г.осівів, пооведення в кращі строки і з найменши
ми затратами сінозбирання, силосування, закла
дання сінажу, виготовлення трав’яного борошна 
передбачено покращити якість кормів у порівнян
ні з попереднім роком на 20—25 процентів. Для 
їх зберігання ведеться ремонт і будівництво не
обхідної кількості типових кормосховищ

Надаючи важливого значення цінній ініціативі 
кормодебувникіс цих районів, ЦК Компартії Уц. 
^^їни зобов’язав обкоми і райкоми партії, облви
конкоми і райвиконкоми, Укрпрофраду і ЦК 
ЛКСМУ, сільськогосподарські міністерства і ві
домства організувати обговорення почину праців
ників кормовиробництва Запорізького і Кагар
лицького районів у партійних організаціях та тру
дових колективах нолгсспіе, радгоспів, міжгоспо
дарських підприємств і об’єднань, наукових уста
нов, районних управлінь сільського господарства 
І трестів радгоспів. (РАТАУ).

НАГОРОДИ КОСМОНАВТАМ
Указом Президії Верховної Ради СРСР :,а здійс

нення орбітального польоту на космічному кораб
лі «Союз-33» і проявлені при цьому мужність і.ге
роїзм громадянинові НРБ иосмонавтові-дссліднпку 
Г. Іванову присвоєно, знання Героя Радянською 

Й Союзу а врученням ордена Леніна і медалі -Золо
та Зірка».

Двічі Гепоіі Радянського Союзу, льо'гчлк-космо-jjpnr СРСР М. М. Рукавишнмков нагородженні! ор- 
^u’hqm Леніна.

* * *
Держання Рада НРБ присвоїла почесне звання 

Герой Народної Республіки Болгарії командирові 
космічного корабля -Союз-ЗЯ» двічі Герою Радян
ського Союзу, льотчикові космонавту СРСР Миколі 
Рукавншникову.

Перший космонавт ИРБ інженер підполковник 
Георгій Іванов удостоєнні'! почесного звання Герой 
Народної Республіки Болгарії; Йому присвоєно та
кож звання «Льотчик космонавт Народної Респуб
ліки Болгарії».

(TA PC).

У Кіровограді закінчується місяч
ний по благоустрою міста. Тисячі мо
лодих робітників, службовців, студен
тів, учнів взяли в ньому участь. Чима
ло праці доклали вони до того, щоб 
Обласний центр виглядав привітним, 
красивим І святковим.

На знімках: йде робота по бла
гоустрою Ніроеограда.

Фото В. ГРИБА.

Л «ВЕЛИКИМ МОЛОДИЙ 
СПЕЦІАЛІСТ

Петрові повезло відразу, як тільки після закінчення 
Бобрйгецького сільськогосподарсікого технікуму прибув 
у колгосп. Повезло в тім, що першим наставенком па 
самостійній роботі виявився Степан Захарович Галуш
ко — керуючий відділком. Невгамовний, непосидючий, 
чудовий організатор, Степан Захарович любив людей 
бойових, здатних захистити свої позиції. А Петро Мар- 
кева саме таким і виявився. Зі свіжими знаниями, пере- 
копані й у тому, що в хліборобській справі не перелічити 
ще невикористаних резервів, юнак подовгу розповідав 
старшому товаришеві ппо свої плани. А той, заторівшвсь 
ідеєю, всіляко підтримував агронома, допомагав. Голов
ний агроном настійно «радних- культивувати грунт піл 
сівбу цукрових буряків боронами із сегментами, у від
ділку № 3 зробили по-своєму: запустили на поле зви
чайні культиватори з легкими райборічками. Вперше 
висівали одиоросткове насіння. Знехтувавши традицією 
класти в грунт на погонному метрі 60—70 насінин, заро
били по 16—17. Частину рослин зрізали при проріджу* 
ванні, частину сапальниці зрубали. В результаті зали
шається 5—6 коренів на метр, іцо дозволяє їм добре роз- 
виваїися.

Всі оці маленькі експерименти дали непогані резуль
тати; бурякове поле відділка № 3 видало найвищий у 
колгоспі врожай. У нинішньому році комсомольсько-мо
лодіжна механізована лапка, яку очолює комсомолець 
Сергій Якубовськпй, зобов’язалася виростити по 240 
центнерів коренів з гектара, в той час, як загалом по 
колгоспу буряківники розраховують на 230 центнерів. 
Крім того, мета товаришів Сергія — на 50-геіпарвій ді 
ляпці виростити цукристі без затрзт.ручної праці.

Готуючись до весняних польових робіт, агроном і бри
гадир тракторної Микола Олексійович Прокспснко (ке 
рбкіз зо три його стали Олексійовичем називати, а до 
того вправного й пс-посидючоїо механіка гаража звали 
просто Миколою) вирішили зробити ще один експери
мент: обладнати кукурудзяні сівалки автоматичними 
пристроями, щоб лампочки на пульті в кабіні тракто
риста сповіщали про несправність сошника. Це дасть 
можливість па сівбі кукурудзи й соняшнику обходитися 
без традиційного сівача — нічого людині вдихати запа
хи отрутохімікатів та добоив, час переходити на повну 
механізацію всіх виробничих процесів. Так вважає Петро.

Торік загалом по колгоспу одержали 44 центнери ран
ніх зернових з гектара, по відділку — 46,3, 500 гектарів 
озимини, що нині зазеленіла на полях пухкими килима
ми, посіяно перелентигннм, на досвіді кращих хліборобів

МРИ АКТИВУ
14 квітня в Будинку 

політосвіти обкому Ком
партії України відбулися 
збори комсомольського 
активу Кіровсі радщшш 
спільно 
нарадою при начальнико
ві УВС, які розглянули 
питання про завдання 
комсомольських органі
зацій та органів внутріш
ніх справ області по 
дальшому зміцненню гро
мадського порядку і со
ціалістичної 
посиленню 
виховання .молоді -у світ
лі рішень 
КПРС і 
Компартії України.

З доповідями виступи
ли перший . секретар об
кому ЛКСМ України 
О. О. Скічко і начальник 
управління внутрішніх 
‘справ облвиконкому 
М. Т. Попев.

В обговоренні допові
дей узяли участь перший . 
секретар Кірсвського 
райкому ЛКСМ України 
О. С. Морозов, началь
ник Олександрійського 
міського відділу внутріш
ніх справ І. О. Харито- 
пейко, майстер коваль
сько-пресового цеху, го
лова ради наставників 
заводу «Червона зірка» 
О. 1. Волович, другий 
секретар Олександрів-, 
ського райкому ЛКСМ 
України Н. А Уварова, 
секретар комсомольської 
організації Компа’ліїв- 
ського районного відділу 
внутрішніх справ С. Ф. 
Недливський, секретар 
комітету комсомолу кол
госпу «Жовтень» Нсво- 
миргородського району 
ІО. В. Жевага, комісар 
пелзаголу «Макарівсць» 
Кіровоградською дер
жавного педагогічного 
інституту імені О. С. 
Пушкіна О. Журав- 
лівська

У розглянутому питан- ’ 
ні збори ухвалили відпо
відну резолюцію.

У роботі зборів активу 
взяли участь завідуючі 
відділами обкому Ком
партії України: організз- 
ційно-парі ійиої рої отії— 
В. Д. Бабій адміністра
тивних органів — 10. Я 
Браніцькнй.

X

республіки перевіреним перехресним способом. 300 з них, 
або 60 процентів загальної площі — у відділку № З

Пошук нових, найбільш підходящих сортів, способів їх 
вирощування, застосування добрив гербіцидів стало для 
молодого фахівця таким же необхідним щодня, як шма,- 
ток хліба, ковток веди, ранкове вітання із зустрічним 
односельцем. Ось мвнулорік, наприклад, на їхніх полях 
росло кілька сортів і гібридів кукурудзи. На одній площі 
планували посіви на зерно — перевели в силосну, на іи- 
шій залишили достигати, хоч навесні, як сіяли такого 
наміру не мали. Відділковому агрономові, у якого на 
2350 гектарах розташовано 11 полів, ніколи займатися 
селекційною роботою. А якби мав таку змоіу Петро то 
детально б дослідив строки посіву, які сорти для їхніх 
земель підходять, які добрива люблять. Ні. таки мало 
ще вони займаються селекційною роботою, мало..« 
45 центнерів зерна кукурудзи з гектара, що оце зобов’я
залися виростити члени комсомольсько-молодіжної меха
нізованої лапки Віктора Корущака — хіба не рубіж? 
Люди ж по 85—100 одержують. Може, там грунти кра
щі. А Петрові здається, що не тільки в цьому справа. 
Просто, люди навчилися ростити цю культуру як слід. 
Он хоч і лайка Петра Шкарупи з їхнього ж району, що- 
по 85 центнерів зібрала.

Колгосп «Родина» спеціалізується на виробництві яло
вичині). Тільки в третьому відділку нараховується 5 ти
сяч молодняка на дорощуванні і відгодівлі Скільки ж 
кормів треба! Тому 159 гектарів поливних земель нама
гаються використати пайраціональніше. 1 ось нині, на
весні беруть у треті ому відділку силос для ївших під
розділів. А в Петра вже зріє новий план: треба подума
ти про пожмвііішіій корм, особливо влітку. Порадилися 
з головним агрономом, Олексієм Пантелійовичем Молча- 
новим. вирішили: навесні 115-гекгарне поле засіяти лю
церною. Буде й зелена маса, і хороший сінаж...

Ми зустрілися в полі, де Іван Константинов та Мико
ла Будпєв культивували грунт під горох, що посіяти 
його ніяк не дають щоденні доші. Агроном разом з ке
руючим вийшли з «газика», попрямували г.о механізато
рів. Повертаючись назад, розминав Пеіро у пальни^ 
грудку землі, ніби лрндпвлясся до чогось невидимою в 
тому шматку чорнозему. Може, й справді бачив щось 
таке, що комусь іншому, не агрономові розгледіти пе 
дано?

р МАРЧЕ ННО, 
спецкор «Молодог» комунара», 

Долинський район.



2 стор» „МОЛОДПІІ КОМУНАР“
ҐГ

I "звіти З ВИБОРИ

В ШКІЛЬНИХ
КОМСОМОЛЬСЬКИХ
ОРГАНІЗАЦІЯХ

БЕЗ ЗНАНЬ
НЕМАЄ
ОСОБИСТОСТІ

Корисність людини су
спільству, її характер, осв.- 
ченість, культура зале
жать від глибини знання 
основ наук, спеціальних і 
професійних знань.

В. І. Ленін на III з’їзді 
комсомолу закликав мо
лодь «учитися комунізму». 
Це й зрозуміло, адже осві
та зиступає як засіб фор
мування особистості

Про це й говорили ком
сомольці 9 «А» класу се
редньої школи Ні 34 м Кі
ровограда на своїх звітно- 
пиборних зборах.

Сьогодні ми надаємо сло
во Олесі СЄМЕНЕЦЬ — 
членові бюро комсомоль
ської організації н/асу.

— Для чого людина 
вчиться? 11а не запитання 
на віт:» першокласник змо
же відповісти: «Щоб біль
ше знати». Якщо всім не 
зрозуміло, то чому ж одні 
вчаться на п’ятірки, інші— 
на трійки, а дехто навісь 
двійки одержує? Причина 
тує ось у чому: не всі ро
зуміють, що знання но- 
ірібиі для визначення сво
го .місця в житті. Взяти 
хоча б наш дев’ятин. У 
школі його вважають 
особливим. Ця «осоили-

вість» у тому, ЩО алгебру, 
геометрію, фізику, матема
тичний аналіз ми вивчаємо 
вісім разів на тиждень. 
Клас працьовитий, друж
ніш. Відстаючих немає. 
Сімнадцять комсомольців 
із ЗІ вчаться на «відмін
но» і «добре». Тим часом 
Володя Крюков, Сері пі 
Вепський, Олег Чорний, 
Юрій Лишневський ма
ють трійки. 1 вина тут не 
тільки хлопців, а и комсо
мольською бюро, 
іір.ііщппово не спитало 
них за зриви, за 
ця ирожпги в 
ках».

У декого може 
таке враження, що, 
формул, цифр, задач, 
більше нічого не 
нічим не цікавимось. Щоб 
знання не .були однобі-шп- 
ми, ми з власної ініціати
ви створили класне науко
ве товариство, керувати 
яким доручили мені. На 
одному з останніх його за
сідань Андрій Волощенсо 
та Сашко Мазуркевич роз
повіли про Бсрмудський 
трикутник. Наступного ра
зу поговоримо про поезію 
Пушкіна.

Звичайно ж, не всі з нас 
стануть фізиками і мате
матиками. Вже сьогодні 
Таня Срмолаєвз мріє про 
професію педагога,’ Олена 
Рудько — про журналіс
тику, я — про філологію. 
Та кожному з нас потрібні 
міцні, глибокі знання з 
основ наук. Ось чому па 
наших зборах теж гостро 
стояло питання про рівень 

’ знань учнів.

З ПОШТИ ВІДДІЛУ 
комсомольського 
життя

лома Вже кілька років V жнива,^ко
ли не вистачає робочих рук у ьо - 
госпі? Серьожа охоче працює в полк 
Запам’яталося мвн':_”*^ть за^ вер
шина степовою дорогою. ** 
мом — юний хлопчина. Він везе на

яке 
з 

намаган- 
«середня-

скластися 
крім 

ми І 
знаємо,

І особ.'
—і

\ НА ПОКЛИК «ЧЕРВОНОЇ СУБОТИ»

Трудова повінь
Разом зі своїми батьками і матерями, старшими бра

тами і сестрами на Всесоюзний ленінський комуністич
ний суботник 21 квітня організовано вийдуть і учні шкіл 
Ленінського району міста Кіровограда — понад 12 тися<- 
чоловік. Нині в школах проходять бесіди про перший 
комуністичний суботник, про участь у ньо-іу В. І. Лені
на, політінформації під девізом «Позивні «червоної су
боти», зустрічі з учасниками перших ленінських субот- 
ників, передовиками виробництва.

Всі ділянни робіт заздалегідь визначено й розподілено. 
Буде впорядковано шкільні подвір’я, прилеглі парки, 
сквери і вулиці мікрорайонів. Учні готуються посадити 
близько 400 дерев і 2 тисячі чагарників, зібрати понгд 
75 тонн металолому і коло 5 тонн макулатури.

Більш як 70 старшокласників десятирічни № 34 разом 
з робітниками працюватимуть на заводі «Червона зір
ка», 200 школярів візьмуть участь у благоустрої про
спекту Комуністичного. Понад 300 учнів шноли № ЗО до
помагатимуть заводові імені С. М Кірова складати в 
штабелі лісоматеріал. Учителі та учні десятирічни № 5 
упорядковуватимуть прилеглу до школи вулицю і сквер 
імені Т. Г. Шевченка.

Підготовкою до свята праці керують штаби, створені п 
ножній школі, а штаб, створений при райвно, координує 
Хід підготовки шкільних колег.тивіп до субогника.

— Жодне підприємство і жодна вулиця обласного цент
ру не обійдуться без допомоги учнівської молоді і пед- 
колектизів, — каже завідуюча Ленінським райвно Я. А. 
Столбова. — Зароблені на суботнину гроші ми пере
рахуємо до фонду десятої п’ятирічки.

«Червона субота» залишить слід у пам’яті юних учас
ників свята праці.

Р. ДДЙДАКУЛОВ, 
громадський кореспондент «Молодого комунара».
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; РОБІТНИЧА ЗМІНА

^ГРОМАДСЬКИЙ відділ
■ кадрів?! — Ніна Кіба- 

роза високо підняла бро
ви. — А де ви чули про 
таке?

Довелося здивуватися й 
собі. В коридорі першої о 
шахтобудівного управління 
поряд з паперами інфор

маційного змісту вивішено 
й список членів громад
ського відділу кадрів, ке
рувати яким доручено 
старшому інженерові Л. Л. 
Ковальову. Заступником у 
нього електрослюсар В. П. 
Шматкоз, а секретарем від
ділу призначено позаштат
ного інспектора відділу 
надріз Г. С. Коваленко. У 
списку — кілька десятків 
прізвищ. Серед членів від
ділу — робітники різних 
спеціальностей, інженери, 
інженерно-технічні праців
ники.

— Значить, немає такого? 
Красномовний порух пле

чима свідчить про повну 
необізнаність дівчини з 
предметом рОЗМОЕИ.
Ситуація ця засмутила. 

Значить, ніякої надії на

Колгосп Серьожу чекає!
мінити його НІНИм:яг_аД"^1 наспівує 
син справляється. Весело наспівує 
пісню вітерець, ласкаво усміхається 
ГОНІ1'* куриться польовим шлях.Беручкі їо праці й батьки Сергія 
Володимир Васильович і Любов Ва
силівна. Своїми рунами дім зб>ду 
вали; шану людську здобули теж 
завдяки працьовитим рукам- Фато 
венко-старшии — і шофеР’ Ссигія 
байнер, і тракторист. Мати Сергія 
22 роки працювала ДОЯРК°'° в 

гості, своєї матері групу колись узя

Ще навчаючись у школі, Сері їй 
Фатовенко полюбив техніку. Вивчив 
дєигун автомобіля, придивлявся, як 
працює батько на машині. Після за
кінчення восьмого класу Войніз- 
ської середньої школи він подав до
кументи в Олександрійське СНІ У 
Я» 1. . .

І ось уже другий рік успішно там 
навчається. Він прагне стати меха
нізатором і тим самим здобути пра
во влитися в трудову сім’ю хліборо
бів колгоспу «Ленінським шляхом».

Техніка — його мрія. Навіть під 
час канікул хлопцеві не сидиться

квітня 1970 року •------
ла, щг зовсім юною. Уряд нагот 
див її орденами Леніна, «Знак «а 
шани».

Нині Любов Василівна працює 
фермі лаборанткою по збагаченні 
кормів мікроелементами. До5а(к 
знаючи з багаторічної практики як» 
значення мають хімдомішни з і-л' 
ВИЩЄННІ ПРОДУКТИВНОСТІ НОПів
якості молока, вона сузоро конт-.'і 
лює правильне їх дозування. Цю 
вом. ця людина завжди на своєму 
місці, яку б справу їй не довірили

Ось у такій сім’ї виріс Сергій’ 
І Сашко, його менший брат, ро-16‘ 
допитливим, беручким до роботи 
Все йому треба знати, есе еміги»'

Нині юний Фатовенко здобуває 
теоретичні знання, набуває прак- -ґ 
тичних навиків (хоч давно оже * 
має, і неабиякі!) в училищі.. А иноія 
госпі чекають продовжувача хлібо
робського роду. Чекають свого Се- 
рьожку Фатозенка.

О. ЄРЕМЕНКО.
с. Войнівка
Олександрійського району.

На знімках: О. Л. ІВАНОВА знає Загато казок, 
захоплено слухають малюки її розповіді про дивний 
світ казкових героїв (вгорі ліворуч): так починається 
великий спорт (вгорі праворуч); «А тепер складіть сло
во «мир», — говорить вихователька малятам, котрі 
вивчають азбуку (внизу).

О. АНОХ1НА. 
Фото І. Корзуна.

КОЛИ КОНТАКТ
одержання інформації у Ні
ни Кібарової, заступника 
секретаря комсомольської 
організації шахтобудівного 
управління, яке споруджує 
шахту «Новомиргородська».

Можливо, взагалі не по
трібен такий громадський 
відділ? Адже управління 
має штатний відділ кадрів, 
який оформляє на роботу 
будізельників, майбутніх 
шахтарів. Та о тому-то й річ, 
що штатний відділ кадрів, 
що його очолює П. Ф. Па
нахида, встигає тільки 
«оформити» новачка. В ок
ремих випадках збираються 
представники парткому, 
шахткому і відділу кадрів, 
щоб вирішити питання про 
прийом на роботу тієї чи 
іншої людини. Так було, на
приклад, з колишнім жите
лем Кіровограда, електри
ком Миколою Лосем, кот
рий вирішив стати шахта-, 
рем. На роботу його прий
няли.

Але це в окремих випад
ках. На спорудженні шахти 
нині зайнято більше тисячі 
чоловік, на кінець третього

кварталу їх буде вже 1600 
Штатний відділ кадрів про
сто фізично не зможе по
бесідувати з усіма. Це — 
справа і почесний обов’я
зок громадського відділу. 
Показати товаришеві його 
робоче місце, прийоми 
праці — це мають зробили 
для новачка саме члени 
громадського відділу кад
рів.

Це — на перших порах. 
Функції цієї громадської 
організації набагато ширші. 
Основні з них: пропаганда 
традицій робітничого ко
лективу, залучення комсо
мольців і молоді до актив
ної участі в громадському 
житті, спорті, боротьба з 
плинністю кадрів, зміцнення 
трудової дисципліни, роз
гляд заяв про звільнення, 
поданих робітниками. От
же, і перед комсомоль
ською організацією, і пе
ред громадським відділом 
кадрів завдання стоять од
накові. Спільними зусилля
ми вони могли б налагоди
ти виховну роботу серед 
молоді. Могли б... Але по

ки що вони, мабуть, і не до
гадуються про це.

Якщо стисло охарактери
зувати роботу громадсько
го відділу кадрів шахти 
«Новомиргородська», то ви
стачить одного слова — 
«бездіяльність». Але якщо 
говорити про те, як вияви
ла себе комсомольська ор
ганізація, то одного слова 
буде замало. Погано скла
лося з постановкою на об
лік комсомольців. На облі
ку перебуває всього близь
ко шістдесяти чоловік. За 
скромними підрахунками 
Ніни Кібарової, найближ
чим часом треба взяти на 
облік принаймні сто членів 
спілки.

— Чому ж цього не зро
били?

Ніна розповіла про труд
нощі в роботі і, перш за 
все, про плинність кадрів. 
Безумовно, для ЦЬОГО € 
причини. Головна з них — 
відсутність належної кіль
кості житла. Та є й інша, 
про яку ні секретар комсо
мольської організації Бо
рис Стоянов, ні члени комі-

ПРИНЕСИ ДІТЯМ СОНЕЧКО
Любов до дії ей. Що може краще охарактеризувати 

жінку, яка 25 років свого життя віддала вихованню 
малят! Двадцять із них Олена Леонтіїзна Іванова пра
цює в дитячому садку «Сонечко». Багато її вихованців 
стали вже зовсім дорослими людьми, та Олена Леон- 
тіївна лишається все такою ж молодою, як і багате 
років гому. Це, мабуть, від того, що кожною дня її 
оточують діти, що вона разом з ними переживає всі 
їхні турботи, радощі. Олена Ле иігіївна неначе вепре- 
мінюс ласку і тепло, яких па всіх вистачає.

Що й казати, важко працювати з малятами. Важко, 
якщо у тебе не вистачає терпіння і любові до дней. 
Олені Леонтіївні нелегко зрозуміти, як можна не люби
ти їх, довірливих і веселих, пустотливих і наївних. 
Уважно стежить О. Л. Іванова за розвитком своїх ма
леньких вихованців. Цікаві години фізичного влхо
вання, прогулянки на свіжому повітрі, вивчення <’.бу
ки — все це дуже подобається малятам-дошкільнятам. 
Саме тут, у дитячому садку, вони починають гогуїсл.- 
тнея до великого життя, вбираючи з себе 1>сі ЖІіІ.'^Г 
даймі промінчики свого «Сонечка».

Нині весь світ відзначає Міжнародний рік днпши. 
А для Олени Лесініївни Іванової це. можна сказати, 
вже двадцять п’ятий такий рік, однаково відданий їм 
найменшим нашим землякам.

ПЕРЕРВАНО
тету комсомолу згадувати 
не люблять, а саме—інерт
ність комсомольського ак
тиву, небажання завантажу
вати себе громадськими 
справами. Ніна говорить 
про відсутність ініціативи у 
комсомольців. А де ж вона 
візьметься, та ініціатива, 
коли до цього ні секретар, 
ні члени комітету не роб
лять ні найменшого по
штовху?

Труднощі тут є, як і на 
кожній будові, де не все 
влаштоване, пригнане, до
ведене до належних «кон
дицій». Є й багнюка, хоча 
не так уже й важко насипа
ти щебеневі доріжки від 
основних ділянок робіт до 
їдальні, до адміністратив
ного будинку тощо. Це 
комсомольці могли б зро
бити під час суботника, як
би їх хтось організував.

Перше шахтобудівне уп
равління хронічно відстає у 
виконанні обсягу робіт. Ми
нулого року, скажімо, тут 
освоєно трохи більше по
ловини коштів. Причини? їх 
багато. Але одна з найваж-

ливіших—відсутність і плин
ність робочої сили. Сьогод
ні будівництву не вистачає 
ДВОХСОТ робітників. У ВІД-'-.ф 
діл кадрів більше людей 
приходить із заявами «V0 
звільнення, ніж про 
на роботу.

Саме тут повинні показа
ти себе члени громадсько
го відділу кадрів та комсо
мольці. Побесідувати з то
варишами, розповісти, що 
вже зовсім недалеко той 
час, коли різко поліпшаться 
умови життя і праці робіт
ників. Приміром, для май
бутніх шахтарів уже збудо
вано гуртожиток, до 1 трав
ня має стати до ладу адмі
ністративно-побутовий бу
динок. Одним словом, ко
мітет комсомолу і громад
ський відділ кадрів повинні’ 
працювати в контакті. Як
що, скажімо, пор/З^о 
контакт в електричній ме
режі, анергія надходити не 
буде. Тоді поірібея елек
тромонтер. У даному разі 
ним повинен виступити, ма
буть, райком комсомолу.

В. ДіМІН.



А ЯК ВІДПОЧИВАЄТЕ ВИ?

н ичии м. Сзітловодськ.

ставленні 
ролі... 

з

„МОЛОДИЙ КОМУНАР**

такелажник, 
любить з дитпн- 

із тих, хто 
знає ІІідгрушого,

Віталій Федоро- 
що маємо постійну 

дирекції та 
підприємства,

17 квітня 1979 року

БІБЛІОТЕЧКА «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

ЧЕРВОНІ ВІХИ
ЖИТЛОьО- 
контори. 
де «КО1І- 
ьиди ро-

що 
На-

На кінець червня того ж 
року на Знам’янському за
лізничному вузлі було 
сформовано трохи незви
чайний, естафетний поїзд, 
вантажі якого призначали
ся шахтарям підшефних 
трестів «Сніжнянантрацит» 
і «Сталінвугілля».

Протягом кількох днів з 
усіх кінців області сільські 
трудівники доставляли на 
пристанційну рампу і ван
тажили в ешелон різні

рівніша Віталія Федоро
вича ІІідгрушого та його 
плани.

А згодом до гуртка при
йшло більше двадцяти ба
жаючих: кранівниця Клав- 
дія ІОхименко, арматур
ник Валерій Ворончук, ко
мірник Пелагія Боровська, 
зварник Микола Щербина, 
друкарка Тамара Коваль
чук. стропаль Піна Кіндра- 
тєііко...

Так три роки тому наро
дився справді талановитий 
і дружний самодіяльний 
драматичний колектив. 
Сьогодні його добре зна
ють і місто, і села району. 
Побували аматори і в 
Онуфріівсько.му район* Кі- 
ровоградщннн, і в селах 
Полтавщини. Скрізь, де б 
не виступали, глядачі теп
ло вітають їх, запрошують

САМОДІЯЛЬНИЙ
світловодсько- 

будівельннх 
виробничого 

«Днінроенер- 
> з’явилось

приїздити ще. Про май
стерну гру драмгуртка 
свідчать і дипломи, грамо
ти міського та районного 
відділів культури, грамота 
обласної о управління 
культури.

До речі, колективу при
йшов виклик на обласне 
свято театральної ‘ вес- 
нн-79.

— Закономірно, — го
ворить В. Ф. Підірушнй,— 
що для всіх пас’ настав 
напружений період. Бага
то працюємо з текстами, 
репетируємо. І думаємо 
здійснити постановку «Під
нятої цілини» за Шолохо- 
внм.

А сам Віталій Федоро
вич—не драматург. Він — 
хороший такелажник, а 
театр 
ства... Один 
добре 
сказав:

— Ного люблять усі. За 
що? За все. За умілу ро
боту з людьми, за безко
рисливість. За талант...

А любов до Віталія Фе
доровича відповідно про
являється і в 
кожного до п'єси, 
Аматори грають охоче.

ентузіазмом. Це видно і в 
«І іаталці-ГІоліавці» Кот
ляревського, і в «По ре
візії» Кропиви шіького, і в 
п’єсах «ІІа перші гулі» Ва- 
спльченка та «Жених на 
один місяць» Безорудька. 
Подивіться їх — вам вони 
також сподобаються.

— Непогано у нас ви
ходить ще її тому, — го
ворить 
вич, — 
під гримку 
парткому 
міською та районного від
ділів культури, дирекції 
Палацу культури імені 
Леніна. А це надихає. І зо
бов'язує. Але, звичайно, 
найцінніша для нас оцін
ка ’— оцінка глядача, го
ловного 
кришка, 
нього і 
лектив.

і вимогливого 
Зрештою, 

створювався

В. СОКУРЕНКО.

З опор.

ДО 50-РіЧЧЯ ПРИЙНЯТТЯ ПЕРШОГО 
П’ЯТИРІЧНОГО ПЛАНУ

Микола СТОЯН

ПОМИЛКА
Д ЯДЬКА
ТЕРЕНА

1

Коли на 
му заводі 
конструкцій 
об’єднання 
Іобудіндусірія» 
оголошення про набір до 
драматичного гуртка, ба
гато хто сприйняв його 
скептично. «Чи варто? Все 
одио далі кількох репети
цій діло не піде. Було ж 
так: зібрались, облюбува
ли п’єсу, роздали ролі, спи
сали текс ги, а наступного 
разу хтось не прийшов, 
хтось захворів, хтось не- 
довчнв слова, комусь роль 
не сподобалась...»

І на перше заняття з’я
вилось усього кілька чоло
вік. Проте, наступного дня 
ці кілька захоплено розпо
відали товаришам і про 
перше заняття, і про ке-

На знімках: В. Ф. 
ПІДГРУШИЙ; такелажник 
Микола ІВАНИЦЯ (Возний) і 
пенсіонер Іван ПІВТОРАКА 
(Виборний) у п’єсі Котля
ревського «Натална 
тавка».

У комітеті комсомолу, як на ярМарку. Гамірно, люд
но. Біля секретаря Данька Миргородського не про
товпитись. Атакують запитаннями. Чи ще будуть поси
лати на курси механізаторів? А дівчатам можна туди 
теж? Де дістати костюми для агітбригади і які можна 
сліпати пісні — революційні чи й старі, народні? У 
лікнеп просяться й баби, як бути з ними? Чому на 
пошті не можна тепер передплачувати комсомольські 
газети і що це за слово ліміт?

А в Миргородського одна, головна турбота — сівба, 
сівба і ще раз сівба. Секретар партосередку сказав 
йому: в «Червоному селі» один комуніст — голова 
колгоспу Трохименко. Ви, комсомольці, його опора, 
найперші помічники. На вас надія. Миргородський 
вже багаю зробив — підуть у поле комсомольські сі
валки, у четвертому році першої п’ятирічки неодмін
но буде врожай, буде хліб...

2

ПІСЛЯ 
ВИСТУПУ

«ЧИ ВРЯТУЮТЬ 
ДІДИ!»

Під. таким заголовком у 
«Молодому комунарі» за 
31 березня було надруко
вано репліку, де йшлося 
про незадовільне будів
ництво нових та експлуа
тацію наявних спортивних 
споруд у мікрорайоні же
ну № 5 м. Кіровограда. >їк 
повідомив редакцію на
чальник жеку С. Люненко, 
публікацію було обговоре
но в колективі 
експлуатаційної 
Намічені заходи.
креню розписані 
біт по усуненню недоліків, 
закріплено відповідальних 
за виконанням робіт».

-«кільки 
коштує... 
КОПІЙКА!»

Під такою назвою у на
шій газеті за 5 квітня цьо
го року був надрукований 
критичний матеріал рей
дової бригади, в якому, 
зокрема, йшлося про недо
ліки в роботі кіровоград
ських кафе «Зустріч» та 
їдальні N1 15.

Директор комбінату гро
мадського харчування Ле
нінського району м. Кіро
вограда Н. С. Царенко по
відомила редакцію, •”л 
факти підтвердились, 
сир-контролер лінії розда- 

“7/" _ ". Вол
кова і повар О. Короп за- 
^ї/хані на місцевому комі- 
гаг/ профспілки і наказом 
№ 92 від 9 квітня Ц. р. по
нижені посадою строком 
на 3 місяці.

За роботу на зіпсовано
му касовому апараті піни 
роздачі їдальні М» 15 
Н. Юхименко цим же на
казом оголошено заува
ження.

• сир-контролер лінії р 
! чі кафе «Зустріч» Л.

тяті

З ініціативи членів кол; 
госпу імені Леніна_ Олек
сандрійського району з 
усіх господарств області 
на допомогу гірникам при
бували тисячі сільських 
трудівників, переважно 
Комсомольців і молоді.

На занл-ік колгоспників 
артілі «Заповіт Леніна» Но- 
восанжарського району 
Полтавської області на Кі- 
розоградщині влітку 1944 
року ширився патріотич
ний рух за безпосередню 
трудову участь у відбудові 
шахт Донбасу, за відрод
ження Всесоюзної кочегар
ки батьківщини стаханов- 
ського руху. В місцевім 
пресі було опубліковано 
лист знатного шахтаря, де
путата Верховної Ради 
СРСР Олексія Стаханова 
«Чим ти допомії Донбасу?». 
Автор звертався із закли
ком до сільських комсо
мольців і молоді, всіх кол
госпників: «Почався вели- 
кгій похід за відбудову 
Донбасу. Кожен патріот по
винен вважати своєю ве
ликою честю взяти особис
ту участь у відродженні 
Всесоюзної кочегарки». На 
цей клич відгукнулися ти
сячі молодих ентузіастів 
Кіровоградщини. Тільки з 
Різ енського району на 
шахти Донецького басейну 
до середини червня 1944 
року виїхало понад 300 чо
ловік комсомольців і не- 
спілкової молоді.

Закінчення. Початок V 
«Молодому комунарі» за 3. 
10 17 лютого, 6. 13, 20. 29 
березня, 5, 8. 12 квітня.

сільськогосподарські про
дукти. Із найвіддаленіших 
сіл прибували вални з зер
ном, крупою, картоплею. 
Нарешті, принрашений 
плакатами і транспаранта
ми з написами: «Соціаліс
тичному Донбасу — від 
колгоспників Кіровоград
щини!, — великоваговий 
ешелон, що складався із 
68 вагонів, в яких було 
завантажено 1576 тонн 
різних продуктів, вирушив 
до місця призначення.

У розпал відбудовчого 
періоду Кіровоградська об
ласна комсомольська орга
нізація здійснювала по
стійне шефство над 18-ма 
вугільними шахтами До
нецького басейну та 10-ма 
залізорудними Криворіж
жя. На відбудову Дніппр- 
гесу комсомол Кіровоград
щини направив тоді 945 
своїх вихованців.

Від розгулу окупантів а 
повному занепаді опини
лось сільськогосподарське 
виробництво області. Гіт
лерівські загарбники май
же повністю зруйнували 
всі МТС, колгоспи й рад
госпи, вивезли або знищи
ли всю техніку, тварин
ницьке поголів’я. Після 
звільнення нраю тут за
лишилося лише 2111 голів 
худоби.

Під керівництвом пар
тійних організацій комсо
мольці. молодь, всі кол
госпники, робітники МТС і 
радгоспів з допомогою 

побратимів із східних ра
йонів країни готувались 
до першого засіву. Водно
час вони, відмовляючи со

бі в найнеобхіднішому, 
продовжують передавати

у фонд Червоної Армії 
продовольство. До середи
ни 1944 року в цей фонд 
було передано 5,5 млн. пу
дів хліба, 1,7 млн. пудів 
картоплі, 243 тис. пудів 
м’яса та багато інших про
дуктів.

Перед початком весня
ного потепління 1944 року 
на всю область протг.^-іав 

бойовий клич комсомоль
ців і молоді колгоспу іме
ні Луначарсьчого Ново- 
празького району до всієї 
сільської молоді Кірово- 
градщини: «Весні — бойо
ву зустріч! Всі сили ком 
сомольціз і молоді — на 
проведення весняного за
сіву в строк і на високо
му агротехнічному рівні!», 
його схвалило бюро обно- 
му ЛКСМУ, він дістав пал
кий відгук у комсомоль
ських організаціях всіх 
колгоспів.

На той час тільки в 
12-ти звільнених районах 
області було організовано 
і повністю підготовлено до 
виходу в поле 300 комсо
мольсько-молодіжних ла- 
нон для безпосередньої 
участі в оранці й борону
ванні, до складу яких 
включено 1200 комсомоль
ців, створено 180 ланок по 
одержанню високого вро
жаю зернових і технічних 
культур.

Доведений план весняної 
сівби, яку проведено за 10 
робочих днів, область 

значно перевиконала. У 
фонд оборони комсомольці 
і молодь засіяли одну ти
сячу гектарів колоскових 
культур.

Восени сільські трудів
ники зібрали в середньо
му по 12 — 13 центнерів 
зерна з кожного гектара і 
перевиконали план хлібо
здачі. У державні засіки 
тоді було засипано понад 
план 27 мли. пудів кірово
градського хліба.

Поряд із самовідданою 
працею на ланах і фермах 
комсомольці Кіровоград
щини беруть активну 
участь в культурному бу
дівництві. На цей період в 
області відновили 
роботу 375 клубів, 11 
динків культури, 646 
читалень до к:::цг 
року вже С, . .
всі кінотеатри, два театри, 
більше тисячі шкіл.

Відродження тривало, 
життя на Кіровоградщині 
входило в мирну колію.

В КРАМАРЕНКО, 
директор обласного 
державного архіву.

свою 
бу- 

„ хат- 
до кінця 1944 
функціонували

Грамофон чекав усього, але на таке не сподівався 
ніколи. їри роки минуло з того часу, як він покинув 

село. Не за езоїм бажанням, но по своїй волі... Його, 
як куркуля, що володіє до резолюції 75‘ десягина-ли 
землі, млином, олійнею, що й після революції буз 
найбагагшим не лише на своїй вулиці, а й у всьому 
Панчевому, вислали на північ, у архангельські ліси.

Грамофон — то йоге прізвисько. Він перши/л у селі 
купив грамофон, заводив його у садку на езята і в не
ділю — хай слухає, хай чує, хай заздрить усе село. 
Почули. Та й приліпили і йому «Грамофона». А на
справді еін — Судак Тимофій.

Весною тисяча дев’ятсот тридцять другого року 
темної ночі він прибизся до езого друга Заськи Куця. 
Прибивсь і попрог ив скликати тихцем з кутка селян, 
особливо тих, хто не дуже охоче записувався у кол
госп...

Обережний Куць закрив щільно усі вікна ряднами, 
свитками. На комині горіла гасова лампа, восьмий ю- 
/лер, але гніт Куць теж прикрутив. Все-таки так без
печніше, спокійніше, хоч усі впізнали в прибуло/.-.у Су
дака, і Судак не забув, пам’ятає, зпізназ усіх — і Те
рена і Дученка, і Щербаня, і Кореня, і Палишапку, і 
братів Хоменкіз, і лисого Ступу, і Чопенка, і Голо
ваху...

— От що, землячки, — почав Судак, — я пройшов, 
проїхаз і Росію, і Україну від Архангельська до Ново- 
миргорода. Був і у Москві, у Харкові, в Києеі, у Пол
таві, не минув і Єлисаветграда. Всюди галасу багато. 
Однак, перша п ятирічка більшовикам не вдасться. 
Буде вона першою і останньою, лопне, як /лильна 
бульбашка. Заводів нема, де й повиганяли стіни, там 
один вітер гуляє, колгоспи розвалюються. Все в Росі; 
як на пороховій бочці — от-от чекай вибуху.

Хтось кашлянув. І зносу настала напружена тиша, 
ніби з кімнаті був він один...

А в будинку культури — світло на всо село. Йде ре
петиція. Комсомольська агіткультбригада готує кон
церт — з пісень, оповідань. Співала Настя Чабаненкс- 
ва Сама красуня, а пісні її ще кращі 3 гуморесками 
виступив Короп. Трішки кзртавив, та то ще на краще. 
Всі номери чудозі. Проте комсомольський секретар 
невдоволений. Мало встню, мало полум’яного при
страсною слоза про п'ятирічку. Не секрет — діють і 
куркульські агітатори, ззодять наклепи, ллють 
на неї. І цьому треба знаходити протидію!

— Яку? Та хіба ж у нас мало пісень, частівок, 
дань і про новобудови, і про колгоспи?

— Є Але якби до цього плюс ще одне. Не 
ви життя села. Он підіть до дядька Терена, він 
ків до брата їздив. Послухайте його розповіді 
тракторний завод. Хай і він виступить з вами!

— Чи згодиться він?
— Попросіть, то й згодиться. Запевняю, що 

розповідь буде найкращою в усьому вашому концерті!..
Чорнобрива Настя ображається, та саме їй і дору

чають піти до дядька Терена, вмовити йою виступити 
на концерті...

ПОМИЇ

опозі-

знаете
Хар- 
г.ро

ЙОГО
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Грамофон грубив далі:
— І у вас, розповідний мені, горіло й палахкотіло, |1 

як у громадянську війну. І у вас не стихало зазору- Я 
шення і не стихне. Розповідали мечі, як комуністи за- І 
бирали корови, вівці, навіть курей, як комсомольці | 
виводили з стгєнь ваших коней, і що поле не все ззсі- ■ 
□ається, і що з хлібо/л дуже сутужно. Кому, кому, з 
вам, хазяїнам, не треба доказувати, що колгоспи .про- Л 
тивні богові й людям, що то не наше, то чергове, то Я 
ярмо більшовицьке для всіх, що вас обібрали, ЯК ЛИП- II 
ку, що од вас зібрали не землю, а в'.ше життя..., Та Л 
бере вовк і його заберуть. Бо це ж знущання.. От ги, д 
Теоен... Дозіку не забудеш, як пішов забирати езого 
“.............................................. . ....... ............п~з

(Далі буде).
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ПЕРЕМОЖЦІ
ПОЕТИЧНОГО
ПРИМІ

Минулої п’ятниці в кірово
градському Будинку культу
ри імені Калініна відбувся 
поетичний турнір учасників 
Обласного Дня поезії. Літе
ратурний вечір організували 
обком комсомолу, обласне 
відділення товариства кни
голюбів та реданція газети 
♦Молодий номунар».

У турнірі, присвяченому 
60-річчю комсомолу Украї
ни. взяли участь журналіст 
із Новоархангельсьна Петро 
НЕНЕЦЬКИЙ, студент Кіро
воградського педінституту 
Володимир БУБИР, фельд
шер станції швидкої допо
моги Сергій КОЛЕСНИКД15 
"та Інші.

Півтори години зі сцени 
лунали поетичні рядки, при- 
^вячені трудовим будням 

іашого молодого сучасника, 
ветеранам комсомолу, вог
ненним рокам громадян- 

Чьної і Великої Вітчизняної 
мсн.

Перед початком турніру 
всім глядачам були роздачі 
Списки поетів — учасників 
їурніру. Отже, найвимогли- 
в’шим жюрі були самі слу- 

„ хачі.
Найбільшу кількість балів 

набрав лікар села Володи
мирівни Кіровоградського 
району, автор книжни «Пер
ша краплина» Анатолій 
КРИМСЬКИЙ (йому ж при
суджене перше місце).

Друге і два 
поділили між 
Обласного 
об’єднання І 
ЧЕНКО, Лариса 
та Леонід НАРОДОЄИЙ.

Л треті місця 
іж собою члени 

літературного 
Георгій ШЕВ- 

НАЛЮЖНА

В. ВАСИЛЕНКО.

316050, МСП
м. Кіровоград,

вуп. Луначарського, 36.
На украилскотл языке.

BK 31010. Обсяг 0,5 друк. при.

«Молодой коммунар» 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

Найбільш захоплюючі 
для учнів молодших кла
сів Пегрівської середньої 
школи «Веселі старти».

Фото С. АНДРУСЕНКА.

клітин
Роль і користь гри в ша

хи і шахового спорту за
гальновідомі. Наш видат
ний педагог В. О. Сухо- 
млииський зазначав: «Без 
шахів не можна уявити 
повноцінного вихованняВПРОВАДЖУЄМОШАХОВИЙ ВСЕОБУЧ
розумових здібностей і 
пам’яті. Гра в шахи по
винна ввійти в життя по
чаткової школи як один з 
елементів розумової куль
тури».

Керуючись цією наста
новою і, вивчаючи основні 
завдання на нинішній на
вчальний рік педколектвв 
нашої школи вирішив 
здійснити шаховий все
обуч серед вихованців за
кладу. На початку верес
ня ми провели анкетуван
ня і виявили, що з 296 уч
нів у шахи вміли граіи 
лише 64—56 хлопчаків і 8 
дівчаток. З усіх учнів 1—5

МОЛОДИИ КОМУНАР“ IT квітня І 979 року
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Палаці культури іменіУ неділю

вівторок-

групи, 
нотки».

Жовтня відбувсяв ..... - __
звітний концерт учнів Кіровоградської музичної шноли 
№ 1, присвячений Міжнародному року дитини.

На знімках: під час нонцерту.
Фото В. ГРИВА.

класів жоден не вмів гра
ти в шахи.

Придбали для ведення 
занять 40 комплектів ша
хів, дві магнітні 
страційні дошки, і 
ну літературу, 
окрему кімнату, 
взялися за діло 
фізкультури

і ДСМОН- 
ВІДПОВІД- 
виділилн 

Гаряче 
вчитель 

комуніст

Д. я. Дудник та інструк- 
горн-методпети лікуваль
ної фізкультури КОМСО
МОЛЬЦІ В. Ф. Дудник і 
К. ІО. ІІовгородченко. І € 
вже певні результати: в 
класних і шкільних турні
рах узяли участь 92 хлоп
чики і 102 дівчинки.

Восьмого грудня 1978 
року в «Правде» появила
ся стаття В. Ряшипа «Ша
хи для всіх. Добрий при
клад красііодарців» з ко
ментарем чемпіона світу 
Анатолія Карпова. Мова 
йшла про те, що Красно
дарський крайком К11РС і 
виконком крайової Ради

Газета 
виходить 
у вівторок, 
четвер 
І суботу. 

народних депутатів 
лили рішення про 
ший розпиток на 
шахового спорту, як однієї 
з форм дозвілля і гармо
нійного виховання. Пам’я
таю такі рядки з цієї пуб
лікації: «Не забуто і про 
молоду зміну. В дитячих 
садках і початкових кла
сах запроваджується «Ша
ховий всеобуч».

Цей виступ «Правди» 
підтвердив правильність 
вибраного памп шляху, 
вніс пожвавлення в корис
ну роботу. На сьогодні всі 
учні 6—10 класів нашої 
школи оволоділи грою в 
шахи.
ють 
гри 
ців 
сах 
крити в окремих вихован
ців математичне мислення. 
Та її дозвілля учнів стало ЗМІСТОВНІШИМ.

Юні шахісти, 
спортсмени нашого колек
тиву фізкультури. ВІШІ 
працюють під девізом «Від 
масовості — до майстер
ності!»

Б. ЯРМОЛЕНКО, 
Олексаид- 
середньої

Вчителі відзнача- 
позитивніш вплив цієї 
на навчання ввхован- 
Так. у молодших кла- 
вопа дала змогу від-

директор 
рІВСБКОЇ 
школ и-інтернату

ПЕРША ПРОГРАМА. 
10.00 — Повніш. 10.15 — 
«Сузір’я Золотих Зірок». 
11.15 — Телефільм. 11.40 — 
«Шкільний екран!. 12.10 — 
«Міжколгоспна коопера
ція». 14.30 — Новини. 14.50
— Док. телефільми. 15.45
— «Наш саД». 16.15 — Кон
церт народного ансамбля 
«-Бостон» 16.45 — «Об'єк
тив». 17.15 — В. Кожевіш- 
нон. «Полечко-поле». 18.00
— «Юності нашій вірні».
Теленарис. 18.30—«У кож
ному малюнку — соїіце». 
19.00—«Туристськими мар
шрутами». (К-д). 19.20 —
Оголошення. (К-д). 19.25.— 
«Ленінський університет 
мільйонів». 19.55 — Теле
фільм «Однофамілець». 
1 серія. 21.00 — «Час».
21.35 — Чемпіонат світу з 
хокею: збірна СРСР 
збірна Швеції. В перерві — 
«Сьогодні у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.40. — Гімнасти
ка. 9.05 — «Роби з нами, 
роби, як ми. роби краще 
за нас». , 10.05—Телефільм 
«Освідчення в коханні». 
По' закінченні — повніш. 
15.55 — «Срібний дзвіно
чок». 16.15 — Музичний 
фільм. 17.00 — «Соціаль
ний ! портрет колективу 
шахти «Степова» об'єд
нання «Павлоградвугілля». 
Передача 2л 17 ЗО — Кон
церт хору УТ і УР. 18.00 — 
«Престижність професії». 
18.30—«Зустріч з піснею». 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — «Маршрути 
дружби». 20.00 — «Старт». 
20.4,5 — «На добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.35
— Телефільм «Надійна лю
дина». 1 серія. По закін
ченні — новини.

18 КВІТНЯ

ПЕРШ?) ПРОГРАМА 8.00
«Час». 8.40 — Гімнасти

ка. .9.05 — Мультфільм
«РійкІ-ТІккі-Таві». 9.25 — 

Телефільм «Однофамілець». 
1 серія. 10.30 — «Клуб кі- 
ноподорожей». По закін
ченні — повніш. 15.55 — 
«Срібний дзвіночок». 16.15
— Камерний концерт 16.45
— Мультфільм. 17.00 — 
Співає Л. Іманов. 17.30 — 
♦Життя науки». 18.30 — 
«Донь за днем». (К-д). 18 40
— Оголошення. (К-ц). 18.45

— «Сьогодні у світі». 19.05
— «Чи любите ви театр?»
(К-д) 19.55 — Телефільм
«Однофамілець». 2 серія. 
21.00 — «Час». 21.45 
«Обличчя друзів». По 
кінченій — «Сьогодні 
світі».

па-
У

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00
— Повніш. 10.15 — «Зу
стріч з піснею». 10 45 — 
Для юнацтва. «Орієнтир».
11.35 — Телефільм «Надій-, 
на людина». І серія. 12 -19
— «Для весняної посів
ної». Репортаж з ні1.0110- 
градського заводу сіль
госпмашин «Червона зір
ка». (К-д на Республікан
ське телебачення). 14 30 — 
Повніш. 14.50 — Дек', філь
ми. 1.5.45 — Концерт. 16 00
— «Підмосковний мериді
ан». 16.30 — «Відгукніться, 
сурмачі!» 17.00 — «Соці
альний портрет колективу 
шахти «Степова» Переда
ча 3. 17.30 — В. Косечко. 
«Світанкова поема». 18.00
— Реклама. Оголошення.
18.30 — Телефільм «Де
бют». 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — «Літера
турна передача». 20 45 — 
«На добраніч, піти!» 21.00
— «Час». 21.45 — Теле
фільм «Надійна людина». 
2 серія. По закінченні — 
повніш.

19 КВІТНЯ

ПЕРШ/1 ПРОГРАМА. 8.00 
— «Час». Я.55 — Гімнасти
ка. 9.15 — «Відгукніться, 
сурмачі!» 9.45—Телефільм 

Відділ листів І масової роботи, відділ 
пропаганди — 2-45-36; відповідальний 
секретар, відділ учнівської молоді —•
2- 46-87; відділ комсомольського життя, 
відділ військово-патріотичного вихо
вання та спорту. — 2-45-35; фотолабо
раторія — 2-56 65; нічна редакція —
3- 03-53.
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«Однофамілець». 2 серія.
10.50 — «Звучить пісня 
російська». По закінчен
ні — новини. 14.30 — По
вніш. 14.50 — «До ювілею 
першої п’ятирічки». Док. 
фільми. 15.25—«Російська 
мова». 15.55 — Чемпіонат 
світу з хокею. Матч учас
ників фінальної
18.30 — «Веселі
18.45 — «Сьогодні у світі». 
19.00 — Міжнародний то
вариський матч з футболу: 
збірна СРСР—збірна Шве
ції. (Тбілісі). В перерві — 
виступ депутата Верхов
ної Ради СРСР. 21.00 — 
«Час». 21.35 — «Заспівай
мо, друзі.». Музична про
грама. По закінченні — 
«Сьогодні у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — «1 зно
ву взуття». 11.15 — Теле
фільм «Надійна людина». 
2 серія. 12.25 — «Старти 
надій». Для школярів. 12.55
— «Закон 1 ми». 15.55 — 
«Срібний дзвіночок». 16.10
— Для школярів. «Атестат
ввічливості». 17.00 — Со
ціальний портрет колекти
ву шахти «Степова». Пере
дача 4. 17.30 — «Республі
канська фізнко-матема- 
тнчна школа». 18.00 Теле
візійна зустріч учасників 
Республіканського семіна
ру по соціально-побутово
му і культурному обслуго
вуванню шахтарів. 18.30 — 
«Любителям оперної музи
ки». 19 00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — «Гово
рять зарубіжні гості Ук
раїни». 19.45 — «Огляд 
оперних театрів України». 
Частина 1. 20.50 — «На
добраніч, діти!»' 21.00 — 
«Час». 21.35—«Огляд опер
них театрів України». Час
тина 2. По закінченні — 
новини.

г*
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ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — «Один за всіх, 
всі за одного». 9.50 —
Фільм «Так починалась ле
генда».' 10.55 — Виступає 
ансамбль пісні і танцю Ка
релії. 11.40 — «ШкІльїЖіі 
екран». 9 клас. Фізика. 
12.10,— Для дітей. «Друзі 
Тьомп Сткриткіна». 15.55 — 
«Срібний дзвіночок». 16.15
— «Завтра — Всесоюзний

комуністичний суботншг». 
16.25 — Телефільм. (К-д). 
16.40 — «День за днем». 
(К-ц). 16.50 — Оголошення. 
(К-д). 16.55 — Урочисті
збори, ^присвячені 109 Д 
іЯчніші з дня народження 
В. І. Леніна. Концерт. По 
закінченні — чемпіонат 
світу з хокею: матч учас
ників фінальної групи. Пер
ший період. 21.00 — «Час».
21.45 — Продовження чем
піонату світу з хокею. По 
закінченні — «Сьогодні у 
світі».

ДРУГА ППОГРАМА. 10 00
— Новини. 10 15 — Док. 
телефільми. 10.55—Ф Ліет. 
Симфонічна поема «Тассо». 
По ?-акінченні — новини.
14.30 — Новини. 14.50 — 
♦До Всесоюзного КОМУНІС
ТИЧНОГО слботпрка». Док. 
фільми. 15.25 — «Шахова 
школа». 15.55 — «Москви і 
москвичі». 16.25 — «Па до
помогу школі»,- Російська 
література. 10 клас. Кон
сультація до екзаменів 
17.00 — Соціальний порт
рет колективу шахти «Сте
пова». Передача 5. 17.30 — 
«Сонячно коло». Коннерт. 
17.55 — У почиете висідан
ня. присвячене 109-й річ
ниці я дня народження 
В. Т. Леніна. Концерт. В 
перерві — «Актуальна ка
мера». 21.00—«Час». 21.35
— Док. ФІЛЬМ «Три ЕЄ.СІШ 
Леніна». По закінченні — 
новини.

квітня
ПРОГРАМА. 8.00 
8.50 — Гімнасти- 
- «Умілі руки». 

♦ Для вас, батьки». 
«Коло читань». 
«Щоденник схбот- 
11.10 —- «Ранкова 
11.40 — «Радянське 

мистецтво».

ПЕРША
— «Час»,
на. 9.10 
9.40 — 
10.10 — 
11.00 — 
ника». 
пошта», 
образотворче ______ ,__  .
«Ленініана». 12.05 — •»Піс
ні наших батьків». 12 35 — 
«Щоденник су-ботнниа»
12.45 — «Здоров’я».
— Коннерт ансамбля 
дякеької пісні ЦТ і

13.30 
па- 

ВР.

13.50 Леніна
безсмертне. Поетична ком
позиція. 14.15 — Л. Бетхо
вен. 32 варіації. 14.30 —
«У світі тварин». 15.30 — 
«Веселка». Третій Міжна
родний фестиваль теле
програм народної творчос
ті. (Монголія). 15.55—Чем- І 
ніонат свігу а хокею: матч 
учасників фінальної гру
пи. В перерві — тираж 
«Спортлото». 18.40 — «9 а 
студія». 19.40 — Фільм
«Сім'я Ульяновіїх». 21.0.0— 
«Час». 21.35 — Чемпіонат 
світу з хокею: матч учас
ників фінальної групи. В 
перерві — повніш. По за
кінченні — «Мелодії 1 рит
ми зарубіжної естради».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00
— Новини. 1045 — «У
львівських автобусників».
10.30 — Лялькова вистава. 
11.25 — «Позивні «черво
ної суботи». Весняний на
ряд Криму». 11.45 — «Од
ноактні балети». Вистава.
13.30 — «На посівних го
нах Дніпропетровщини».
13.45 — «Наука і життя». 
14.15 — Телефільм «Мя- 
шук». 15.20 — Виступає 
ансамбль «Смерічка». 15.50
— «Автомобіліст». 16.35 — 
«Позивні «червоної субо
ти». У київських річкови
ків». 17.05—Концерт. 17.35
— Б. Олійник. «Стою на 
землі». Поетична компози
ція. 18.20 — «Музична пош
та! — учасникам Всесоюз
ного комуністичного су- 
ботшша. 19.00 — Актуаль
на камера!. 19.30 — «Зна
йомство зблизька». Заслу
жена артистка УРСР Вале
рія Заклунна».' 20.30 • — 
«Якість — головний на
прям». 20.45 — «На добра
ніч. діти!» 21.00 — «Маса-.
21.35 — «П’ять хвилин їіайР 
роздуми». По закінченні 
новини.

Радяч
ії.00 — 
Метели- 

V Веселі 1ІОГ-

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
<— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка для дітей. 9.05 — Кон
церт ансамбля пісні і тан
цю Бурятської АРСР «Бай 
кал». 9.30 — «Буді’лі.ішк*. 
10.00 — «Служу 
ському Союзі'» 

Телефільм «Пані 
ця». 12.15 Z...............
киі. 12.30 — «Сільська'го
дина». 13.30 — «Музичний 
кіоск». 14.00 — М. Погодін. 
«Людина з рушницею?. 
Фільм-пистава. 16.15 —
Док. телефільм «Деля*.
16.30 — «Клуб кіноподоі.о- 
жей». 17.30 — Мультфі яг,- - 
ми. 18.00 — «Міжнародна 
панорама». 18.45 — Свят
ковий вечір в концертній 
студії Останкіпо. присвя 
чений 60-річчю з дня пер
шого комуністичного су- 
ботнпка. 21.00 — «Час».
21.35 — «Про балет». По. 
закінченні — новини.

ДРУГА ПГПГРАМА 10.00
— НОВИНИ. 10.15 — Пісні 
про Леніна. 10.45 — Для 
жовтенят. «Зірочка». 11.20
— Док. телефільм <Трсбп 
мріяти». 12.20 — «Катру- 
енп кінозал». 13.20—«Сла
ва солдатська».. 14.05 — 
Коннерт. 14.20 — ' Доброї о 
вам здоров’я». • 14.50—«Се
ло і люди». 15.35 — «Со
нячні кларнети». 16.50 — 
«Комсомольська традиція».
17.50 — Л. Бетховен. 7-а 
симфонія. 18.30 — І. Шве
дов. «Залишайся самим со-. 
бою-. Тел.евистава. В» п.с--: 
ропві — «Актуальна кане- : 
ра». 20.45 — «На добраніч.

діти!-> 21,00 — «Час». 21.35
— Фільм «Ленін у 1918 ро
ці». По закінченні — по
вніш.

ПОГОДА
Сьогодні вдень в області 

і місті Кіровограді будещ?> 
велика хмарність, без 
дів. Вітер північно-захід
ний, 6—11 метрів на се
кунду. Температура повіт
ря в області 5—10. у місті 
6—8 градусів тепла.

18—19 квітня — невели
ка хмарність, без спадін. 
Вітер змінних напрямів.'. 
З — 7 метрів на секунду 
Температура повітря вночі : 
18 квітня 0 — 5 градусів мо
розу, вдень 5 —1.0 градусів ! 
тепла. 19 квітня вночі 
близько нуля, вдень 7—12 
градусів тепла.

Редактор
М. УСПАЛЕНКО.
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