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II О-УДЛРНОИУ
ПРАЦЮВАЛИ 16 ЧЕРВНЯ, 
В ДЕНЬ РЕСПУБЛІКАНСЬ
КОГО КОМСОМОЛЬСЬ
КО-МОЛОДІЖНОГО СУ- 
БОЇНИКА, ПРИСВЯЧЕНО
ГО 60-РІЧЧЮ ЛКСМУ, 
БІЛЬШЕ 220 ТИСЯЧ ЮНА
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КІВ І ДІВЧАТ КІРОВОГРАДЩИНИ.
РАЗОМ З КОРЧАГІНЦЯМИ 70-Х РОКІВ 

НА СУБОТНИК ВИЙШЛИ КОМСОМОЛЬЦІ 
РІЗНИХ ПОКОЛІНЬ, ВЕТЕРАНИ ПАРТІЇ І ПРА
ЦІ, ПЕРЕДОВИКИ І НОВАТОРИ ВИРОБНИЦТ
ВА, НАСТАВНИКИ.

З ЛЕНІНИМ У СЕРЦІ,
ДОРОГОЮ ЖОВТНЯ

Як уже повідомлялося, 
15 червня в Кіровограді 
відбулося урочисте засі
дання обкому та Кірово- 
градського міськкому
комсомолу, присвячене 
60-річчю Ленінської Кому
ністичної Спілки Молоді 
України. У роботі засідан
ня взяв участь інспектор 
ЦК Компартії України 
О. А. Ружицький.

Перший секретар обко
му Компартії України 
М. М. Кобильчак після ви
ступу вручив. . обласній 
комсомольській організа
ції вітальний пам’ятний 
адрес.

Учасники засідання взя
ли участь у мітингу, що 
відбувся з нагоди заклад
ки фундаменту пам’ятного 
знака комсомолу Кірово- 
гредщини.

* ♦' В

У ці дні трудящі нашої 
республіки відзначаю гь 
60-річчя бонового загону 

ҐВЛКСМ — тричі ордепо- 
коєної Ленінської Комуні
стичної Спілки .Молоді Ук
раїни. Вітаючи з цією ви
значною подією учасників 
урочистого засідання і в 
їхній особі — КОМСОМОЛЬ
ЦІВ усіх поколінь, перший 
секоетар обкому Компар
тії України М. М. Кобиль
чак сказав:

КІРОВОГРАД — 
ТОЛБУХІН

МІЦНІЄ 
НАНТА 
ІРУЛІБА

Відбулося чергове, де
в’яте засідання міжнарод
ного клубу молодих меха
нізаторів «Кіровоград — 
Голбухін». Розглянуто пи
тання участі молоді у 
здійсненні агротехнічних 
заходів і комплексної ме
ханізації при вирощуванні 
пшениці, соняшнику, ку
курудзи — питання ство
рення секцій юних механі
заторів.

(Закінчення на 2-й стор.).

— Велика, неонінепна 
роль комсомолу. В будь- 
яку справу, яку доручає 
йому партія, він завжди 
вносить молодий запал, 
чистий вогонь патріотиз
му, благородне почуття 
найвищої відповідальної’і і 
перед своєю любимою Віт
чизною. Під керівництвом 
Комуністичної партії ком
сомол Радянської України 
пройшов славний, героїч
ний шлях, вписав немало 
яскравих сторінок у бага
ту історію ВЛКСМ. І сьо
годні, здійснюючи ленін
ські заповіти, юнаки і дів
чата активно трудяться на 
передньому краї великої 
битви за комунізм. В 
авангарді змагання за до
строкове виконання зав
дань п’ятирічки йдуть 1086 
комсомольсько. - молодіж
них колективів. 296 із 
яких носять почесне зван
ня колективу комуністок-, 
ної прані. 528 — борються 
за завоювання цього висо
кого звання, 282 — пра
цюють під девізом «-.Плани 
п’ятирічки —• до 110-ї річ
ниці з дня наводження 
В. І. Леніна!» Н,і патріо
тичні поривання слід ви
соко нести па прапорі со
ціалістичного змагання мо
лодих трудівників області.

Істооії комсомолу Ук
раїни і ного ударного за
гону — Кіровоградської 

о б л а с н ої к о м с о м ол ьськ < > і 
організації присвятив до
повідь на урочистому засі
данні перший секретар 
обкому комсомолу О. Скіч- 
ка
,.^-..Мп часто даємо ха
рактеристику, визначає м о 
соціальний портрет окре
мої особи. колективу, і’а- 
кий портрет має й комсо
мол Української РСР. Як
що напередодні І його 
з’їзд}' в республіці було 
лише 9 тисяч комсомоль
ців. то нині — понад 6 
мільйонів. Па . початок 
20-х років кожен другий 
спілчанин був наймитом. 
Сьогодні комсомольці — 
не • висококваліфіковані 
робітники і хлібороби, уч
ні, студенти, наукові пра
цівники. У складі ЛК.СМ 
України ’— майже 400 ти
сяч спеціалістів провідних 
галузей народного госпо
дарства, ..науки. і культу
ри. ІІнпі 86 із кожних ста 
п р а ціоіоч и х ко м co м о л ьн і в 
республіки мають вищу, 
нез а кінчену bhihv й серед
ню освіту. Соціальний 
портрет комсомолу Украї
ни —■ це й 100 тисяч чле
нів ВЛКС.М. -обраних до 
місцевих Рад народних 
депутатів. 60 — до Вер
ховної Ради УРСР. Такий 
комсомол України сьо
годні — комсомол-боєдь, 
комсомол-трудівпнк, па 

прапорі якого три високі 
урядові нагороди.

Доповіді» першого секре
таря обкому комсомолу 
доповнили яскравими роз
повідями комсомольці різ
них поколінь, котрі висту
пили па урочистому засі
данні.

Комсомолець 20-х років 
Л. В. Зайцсв:

— Ми гордимося тим, 
що перші з комсомольців 
області стали потім ви
значними людьми, відоми
ми в країні і за оубежемї 

-Це — Маршал Радянсько
го Союзу, двічі Герой Ра
дянського Союзу П. К. Ио- 
шовий, президент Академії 
наук УРСР І. К. Ьілодід, 
перший заступник Голови 
Поезидії Верховної Ради 
УРСР С. О. Стеценко. Огля
даючись на бойове комсо
мольське минуле, ци від
значаємо, що нинішнє по
коління юних уже зверши
ло чимало славний справ. 
Свідченням того є удапні 
комсомольські будови й ве
ликі трудові досягнення 
на вахті п'ятирічни. До
стойно продовжує юна змі
на діла перших комсо
мольців.

Герой Радянського Сою
зу А. Ф. Худякова:

— Комсомольцям ЗО — 
40-х років випало на долю 
важне випробування — за
хистити нашу Радянську 
Батьківщину від німець- 
но-Фашистсьних загарб
ників. У складі одного з 
жіночих авіаполків дове
лося пройти дорогами вій
ни й мені. Мої подруги, то
ді 19 —20-річні дівчата, 
здійснили за час війни по 
вільна сотень бойових ви
льотів і виявили мужність, 
героїзм у боях з ворогами. 
Батьківщина подарувала 
молоді мирне небо. Кому
ністична паотія, її Цент
ральний Комітет, Гене
ральний сенретар ЦК 
КГІРС. Голова Президії 
Верховної Ради СРСР 
Я. |. Брежнєв докла
дають велетенських зу
силь, щоб мир на планеті 
запанував навічно. У мо
лоді країни нема благо
роднішого завдання, ніж 
нріпити могутність нашої 
любимої Вітчизни.

(Закінченні на 2-й стор.). 

Всі-на робочих 
місцях

Того дня на робочих 
місцях працювало понад 
7 тисяч заведчан з комсо
мольців різних ПОКОЛІНЬ.

Було виготовлено 20 сі
валок ССТ-12, 37 — ово
чевих СОН-3,6, виконано 
завдання по ,складанню 
секцій для сільськогоспо
дарських машин.

Серед спілчан сумлін
ністю в роботі відначиди- 
ся члени комсомольсько- 
молодіжної бригади ли
варного цеху сірого чаву
ну, яку очолює Валерій 
Олефіренко, електр.озвар- 
ник Олексій Попов, фор
мувальники Михайло Зусв, 
Басить Каюк та багато ін
ших.

Де фонду п’ятирічки 
комсомольці заводу «Чер
вона зірка» перерахувапи 
7 тисяч карбованців.

Вийшли 
в поле косарі >

Ударним трудом зустрі
чають своє велике, світле 
свято — 60-річчя Ленін
ського комсомолу України 
молоді робітники, колгосп
ники. учні шкіл Петрів- 
сьного району. Показати 
зразки найвищої продук
тивності праці вир.шили 

вони на суботиику. присвя
ченому комсомольському 
ювілею. Близько чотирьох 
тисяч їх, молодих, життє
радісних, завзятих, узяли 
участь у святі комуністич
ної праці. Трудилися весе
ло, з пісиею. Багато моло
ді було зайнято на робо
чих місцях, частина —впо
рядковувала територію, 
працювала на інших об’єк
тах.

Дівчата з номсомоль- 
сько-молодіжного колек
тиву імені XXV з’їзду 
КПРС виробничого швей
ного об’єднання «Україна» 
Людмила Антоненко, Ма
рія Висоцька. Лідія Кпи- 
лач та їхні подруги вирі
шили працювати на робо
чих місцях. Молоді шпач
ки цього дня поназали ви
соку продуктивність пра
ці, значно перевиконавши 
свої виробничі норми.

Зринає пісня в центрі 
Петрового. То до літнього 
танцювального майданчи
ка прямують працівники 
районних організацій. З 
групою подруг прибула 
туди зв’язківець Любов 
Лозова. Активну участь у 
реконструкції танцюваль
ного майданчика взяли 
бібліотекар Лідія Лящ. 
працівники відділення
Держбанку Раїса Омель- 
ченно. лікар Ірина Довгань 
та багато інших. Вони за
асфальтували майданчик, 
упорядкували територію 
навколо нього.

Важливою справою були 
зайняті молоді колгоспни
ки району. В колгоспах 
«Перше травня». «Росія» 
та інших нині йде інтен
сивна заготівля кормів. 
Колгоспні механізатори в 
день суботника заготовля
ли сіно, сінаж. Душею 
учасників суботника були 
секретарі комсомольських 
організацій Віталій Ан- 
друсенно, Євген Коник. 
Хлопці і дівчата, не зайня
ті біля машин і механіз
мів. вийшли в поле з коса
ми. Того дня було заготов
лено чимало нормів для 
громадської худоби.

Всього комсомольці І 
молодь виконали робіт на 
суботнику (за попередніми 
підрахунками) на суму по-

над три тисячі нарСсекн- 
ціе.

В. КОРЧА ПН. 
завідуючий відділом 
комсомольських орга
нізацій Петрівсьног© ( 
райкому ЛКСМ Ук
раїни. 1

І
 НА ЗНІМКУ: К1РОВОГРАД-

Ц! ЗУСТРІЧАЮТЬ ТОЛБУ- 
ХІНСЬКИХ ДРУЗІВ НА ПЛО
ЩІ їм. КІРОВА.

Фото В. ГРИБА.

І двое 
молодогвардійців

Цього дня всі гри від
діли нашого комсомоль
сько-молодіжного мага
зину -Оксана» працювали 
з особливим піднесенням’, 
настроюючи свій настрій 

.по камертону. «червоно? 
суботня на честь й0-річчя' 
комсомолу Україїнк Швид
ко. вправно обслуговував 
.ш покупців комсомолки 
Валені ііпа 11отош»кз, 
Людмила Захарова, Лю~ 
бон Харута та інші.

1 всі мн паче зримо від
чували поруч себе почес
них членів панюго колех- 
тпву, легендарних красно- 
цоиців Любов Шевцову га 
Олега Кошового. До речГ, 
за п’ять років па їхній 
рахунок до Радянського 
фонду миру паш колектив 
перерахував понад 25 ти
сяч карбованців.

16 червня м.п, десять 
комсомольців і двоє моля-* 
.тої вардійнів. відпрацю
вали дружно, з еіттузіай 
мом. До фонду п’ятнрІ’Ж’« 
перерахували свій денний’ 
заробіток — майже сто' 
карбованців.

М. ЛИСЕНКО, 
секретар комсомоль
ської організації мв*. 
газику «Оксаиав. ?
м. Кіровоград. *’ ' \

Рапортують 1 
долинці--

Високими виробничими 
показниками ьідзначили 
суботник 2250 мслодиХ 
робітників Дог.инськогс 
району, які провели сеяло 
праці на своїх робочих 
місцях. Вони виготовили 
продукції на 23 250 карбо
ванців.

3500 чолозік комсо
мольців і молоді загото
вили 174 тонни сіна і 245 
тонн грубих кормів.

До фонду суботника 
долинці перерахували 
9320 карбованців.

В. ВОЛОНТИР, 
другий секретар До- 
линського райкому 
комсомолу.

Вклад 
залізничників

Знам’янсьні залізнични
ки в день суботника заго
товили в колгоспі «Заповіт 
Леніна» ЗО тонн сіна. Б'ль- 
шість працювали на своїх 
місцях. На зекономленій 
електроенергії вони прове
ли великоваговий состав, 
капітально відремонтували 
два вагони. Станційними 
подбали про те, щоб на 
гірці не було простою ва
гонів.

Загалом молоді залізнич
ники Знам'янки перераху
вали до фонду п’ятирічни 
4000 карбованців.
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(Закінчення. 
Лоч. на 1-й стор.).

Бригадир формувальни
ків заводу «Червона зір
ка* депутат Верховної 
Ради СРсР 3. і. Іегьма- 
нець:

— Ми з хвилюванням 
стежили за життям наших 
ударних комсомольських 
будов, відомих у країні і з 
усьому світі. Нузнецьн, 
Магнітна, Дніпрогес, ціли
на — золотом записані а 
історію комсомолу. На за
клик ЦН ЛКСМУ 1958 року 
поїхав будувати шахти 
Донбасу і я. Грамота обко
му комсомолу, якою мене 
нагородили тоді за опера
тивно виконане завдання, 
особливо дорога. Є й мій та 
моїх товаришів по бригаді 
скромний внесок у найви
щу нагороду комсомолові 
України — орден Леніна — 
за будівництво шахт Дон
басу.

Плавильник Світловод- 
ського заводу чистих мз- 
талів лауреат премії Ле
нінського комсомолу
М. Петров:

— У грудні 1973 року 
нолентиз нашої комсомоль
сько-молодіжної бригади 
рапортував про виконання 
плану п'ятирічки. Але ми 
на звикли зупинятися на 
досягнутому і взяли під- 
цишене зобов’язання — до 
110-ї річниці з дня народ
ження В. І. Леніна викона-

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

...Як тільки гості зайшли 
до кабінету комсомоль
ської роботи, до Іванки 
Банкової підійшла агро
ном Зиам’янського район
ною управління сільсько
го господарства Олена' 
Бондаренко. Дівчата міц
но обнялися, радісні, ши
рокі усмішки засвітилися 
на їхніх обличчях.

І у кожною, хто був 
присутній при зустрічі ук
раїнки ’Лспи і болгарки 
Іванки, зблиснула думка: 
приїхали . не просто і ос
ті — приїхали щирі, дав
ні, бажані друзі.

— Маю багато друзів 
серед кіровоградців, —-' 
хвалиться Жєльо Жу.ієв, 
перший секретар Голоу- 
хіпсьцого. * окружкому 
ДКСМ. — А тепер появ
ляться вони й у керівника 
молодіжної . тракторної 
бригади Георгія Христова, 
механізатора агропромис
ловою комплексу Тодора 
Мічсса, співробітниці на
уково-дослідної о. інсгиту- 
ту нашої столиці Руснці 
Ьогварової — у всіх чле
нів делегації. Знаю, що 
появляться, бо з великою 
теплотою й сердечністю 
завжди зустрічають нас 
на Кіровоградіцині.

Отже, мовз йшла про 
участь молоді в бороіьбі 
за підвищення врожайнос
ті зернових і технічних 
культур. Було наведено 
такий приклад. Лапка 
Петра Шкаруни з кол- 
і оспу імені Леніна Долин- 

’ського району торік одер
жала з кожного гектара 
по 75 центнерів зерна ку
курудзи і здобула при і 
ЦК ЛКСМ України «Зо
лотий качан». 160 комсо
мольсько-молодіжних м с - 
хаиізованпх ланок області 
вирощували качанисту на 
25 тисячах гектарів.

Водночас 5 з 17 комсо- 
мольсь'ко-молодіжпих бри
гад Толбухіпського округу 
зібрали по 60 центнерів 
пшениці з гектара. Агро
промисловий комплекс 
імені Георгія Димитрова,

ЖОВТНЯ
ти план двох років наступ
ної п’ятирічки. Нині брига
да трудиться в рахунок 
жовтня 1981 року. Особис
то я в травні виконав план 
1981 року.

Перший секретар Толбу- 
хінського окружкому 
ДКСМ Народної Респуб
ліки Болгарії Ж- Желев:

— Глибокі ио'іу 11 я бра
терства і соціаліспі'іііо: о 
іитеркаціоірі ііг;у має 
болгарський народ, мо
лодь НРБ до країни Вели
кого Жовти/, Леи.і'іс;.К9Г0 
комсомолу. Дружба Сднае 
молоді. Кірозогра.тгднии і 
Толбухіпського округу. 11а 
її сприятливому грунті 
ось уже десять років пра
цює міжнародний інтерна
ціональний клуб МОЛОДИХ 
механізаторів. За цей час 
клуб виконав велику ро
боту но зміцненню друж
би молодих сільських тру
дівників, поширенню про
гресивних форм і методін 
праці, впровадженню пе
редового досвіду моло
діжних колективів.

В ійсько вос. і у жбовець Кі
ровоградського гарнізону 
М. Таран: 

де комсомольців, очолює 
Ж.ИВКО Георгієв, посів пер
ше місце в республіці по 
врожайності зернових і за
воював перехідний прапор 
Кіровоградською обкому 
комсомолу.

Комсомольсько - .моло
діжні ланки Віктора Ке.ія 
з Ульяновського буряко
радгоспу та Володимира 
Нинруїи з колгоспу імені 
Жданова Свіг.іоводськоїо 
району виростили більш 
як по 500 цеп і перів цукро
вих буряків на кожному 
гектарі, а молодий ланко
вий Рачр Стоянов з То.т- 
бу.ХІІІСЬКОГО округу, відві
давши тракторну бригаду 
Віктора і а.тушкн в кол
госпі імені Калініна Олек
сандрійського району, за
стосував досвід олександ
ритів у себе вдома. На
слідки виявились чудоіш- 
міі — зросла ііідпвідуа.ть-» 
на відповідальність кож
ного за спільну справу, 
підвищилась урожайііісіь.

Згадана вите Олена 
Бондаренко була в На
родній Республіці Болга
рії 1976 року, теж на засі» 
дапні міжнародного клубу 
молодих механізаторів. 
Там її зацікавив принцип 
дії лай культиваторів, що 
мали незвичайну форму. 
Повернувшись додому, по
просила механізаторів за
стосувати такі робочі ор
гани при міжрядному об
робітку своєї 40-і екгарної 
дослідної ділянки в кол
госпі «Маяк». Одержали 
52-цептііерннй урожай — 
набагато вищип, ніж на 
інших полях. Про цей дос
лід Олена писала тоді у 
своїй дипломній роботі.

Надійшла в округ нова 
потужна техніка з Радян
ського Союзу — комбайни 
«Колос», «Нива», трактори 
Т-150 тощо. Детальної ін
струкції щодо принципу 
дії, правильної експлуаіа- 
ції не було. її допоміг 
отримати міжнародний 
клуб. Л невдовзі з Кірово- 
градщіши приїхали моло
ді спеціалісти. У друзів- 
кіровоградців запозичили 
телбухіїїці й цінний досвід 
колективного наст авіш-

— Комсомольці - воїни 
иаііо.іегляво оволодіваю!ь 
складною ВОЄННОЮ иа- 
укою. Вірні бойовим тра
диціям баїьків, вони зав
жди готові стати на за
хист рідної Батьківщини,

Студент Кірової радсі.ко- 
го інснігуту сільської ос- 
подзрського маїнннобу.д) - 
вапни О. Зозули:

.'І!! II і-1 IV .
дентів дістав визнання 
чудової ШКОЛИ Ідейно ПО
ЛІТИЧНОЮ, трудовою й мо
рального ззгартувапни 
майбутніх епеціалігіїз. 
Для кожного з нас будо
ва •— тонер не абстракціє 
поняття. Дише минулою 
року до трудових КІІНгКОІ. 
студзагоїіів області було 
занесено такі об'єкти, як 
Кіровоградський домобу
дівний комбінат, Світло- 
водський завод чистих ме
талів, залізниця Долин- 
ська — Помічна, школи, 
дитсадки. Бійці сгудзаго- 
нів освоїли І мільйон 7’29 
тисяч . карбованців, що 
значно більше, ніж було 
записано в зобов’язаннях.

Учасники урочистого за
сідання запевнили об.т іс- 
і'іііі комітет партії. Нейт
ральний Коміієг ЛХСМ 
України в тому, < ф і.оу.ті- 
мольці і .молодь Кір.139- 
градшини завжди з чесно 
и родов жуваїи м уть справ у 
своїх батьків', високо нес
тимуть прапор Леніна, 
прапор Великого Жовтим.

цтва — шефство згуртова
них, багатих традиціями 
колективів над щойно 
створен Н М11 КО М сом о.4і» - 
СЬКО-МО.ТОДІЖІІІІМН.

Добра слава про міжна
родним клуб молодих ме
ханізаторів лініє в Ьол- 
рії. Нині в окружком 
ДКСМ часто звертаються 
по досвід комсомольські 
працівники з інших окру
гів. Об’єднує вій 50 колек
тивів трак гарних бриіад 
Кіровоградіцніш і 27 — 
Толбухіпського округу — 
всього 5000 мо.тоцнх ме ха
нізаторів. На їхньому ра
хунку щороку — добра 
третина від загальної кіль
кості вирощеного врожаю 
зернових і технічних куль
тур, ваготоплених кормів 
для худоби.

Чимало повчального, ко
рисного здобули МОЛОДІ 
господарі поля Кірово
градської області і Іолбу- 
ХІНС1ІК0ГО- округу за де
в'ять років хліборобської о 
спіьробії иицтва. В і ілення 
нових задумок у житія 
сприятиме дальшому Під
вищенню віддачі кожного 
гектара поля, дасть зміну 
позбутися втрат при зби
ранні врожаю, а головне— 
ще більше змишить друж
бу між нашими народами.

Па засіданні клубу було 
вирішено створити секцію 
юних механізаторів під 
назвою «Юні господарі 
землі» і залучати до неї 
якомога бі.'ь-іае єііршо- 
класіїиків, членів учнів
ських віфобш. *их оршад. 
Вона ішда:;;-; іь не.лі
ку доппмо! \ в дні Ф ш ■ 
ня врожаю, з юші' роки 
иріївча гимуться любити 
Землю й ростити иа ні« 
хліб.

— І ще плануємо, — ка
же Жс.тьо Же.чєв, — обмі
нюватись і рунами комбай
нерів на період жнив, і 
пас же хліба достигають 
значно раніше, ніж на Кі- 
ровоградщнні. То буде 
добре, якщо ваші механі
затори допомаї атому її. 
швидше зібрати врожай 
толбухінцям, а ми, у свою 
чергу, потім присилатиме
мо на поміч своїх.

Рік у рік міцніють зв’яз
ки між кіровоїрадцями і 
толбухіпцями. З радістю 
їздять до друзів члени 
міжнародного клубу мо
лодих механізаторів. Те
пер у них мета—до 10-річ
ного ювілею клубу прийти 
з іще більшими успіхами. 
Досягти їх юпоможе тіс
на дружба двох братніх 
народів.

Р. МАРЧЕНКО.

|ЛЦі дівчата — 
культури. Свою

з .художньої аг 
нову

кіровоградського районі.аго Будинку 
програму вони присвятили GO-річчю ЛКСМУ.

Фото 3. ГРИБА.

Зібрати врожай у 
кращі строки і без 
втрат, провести всі ін
ші сільськогосподар
ські роботи з високою 
якістю — це важливе 
народногосподарс ь к е 
завдання, воно вимаїас 
великої організатор
ської і політичної ро
боти.

(З" Листа Генераль- 
ральиою секретаря 
ЦК КІІРС. Голови 
Президії Верховної 
Ради СРСР Л. І. 
Брежнєва знатним ме

ханізаторам країни).

ВІРИТИ В УСПІХ
Ідеологічне забезпечення жнив

ІШОВ республіканський
1 семінар з питань ор

ганізаційно - політичної о 
забезпечення збирання 
врожаю і хлібозаготівель 
19/9 року. Про роботу 
партійних організацій об
ласті з цьому питанні роз
повідав перший секретар 
Кіровоградського обкому 
Компартії України М. М. 
Кобильчак. Він говорив, 
що з основу ідеологічного 
забезпечення жнив треба 
покласти основні поло
ження постанови ЦК КГІРС 
«Про дальше поліпшення 
ідеологічної, погітико-аи- 
ховноі роботи», виступу 
В. В. Щербицького на збо

рах партійного активу рес
публіки.

Доповідач проаналізу
вав здобутки і прорахун- 
ки минулорічних жнив, на
гадав, що цього року хлі
бороби Кіровоградшини 
зобиз язалися продати 
державі 1 мільйон 434 ти
сячі тонн зерна. Це озна
чає, що середня врожай
ність зернових по обласіі 
повинна бути не менше 
34 центнерів з гектара.

Шлях до цього а ниніш
ніх умовах практично один 
-— до мінімуму скоротити 
втраіи, зберегти кожну 
зернину нового врожаю. 
Завдання це не просте. 
Тож не випадково у своє
му виступі М. М. Кобигь- 
чак звернувся до багатю
щої скарбниці досвіду 
першоцілинників.

Пригадуєте, в книзі Л. І. 
Брежнєва «Цілина» є такі 
рядки: «Можна зрозуміти 
біль хлібороба, коли аін 
бачить, як нещадно зни
щуються. гинуть плоди 
його річної праці, всі його 
зусилля і надії. І треба ма
ти сильний дух і міцні 
нерви, щоб витримати це 
випробування. Навіть усві
домлення того, що з на
ступному сезоні степи 
повинні повернути втра
чене, не дуже допомага
ло: зроиіай завжди хоче
ться одержати сьогодні, 
тепер...»?

Подібна ситуація скла
лася нині з нашій області. 
В більшості районів з квіт
ня не випало жодної 
краплини дощу. А тому, 
наголосив доповідач, по
трібно використати досвід 
масово-політичної роботи

цілинників. У чому ж він 
полягає? Яка, так би мови
ти, передмова до ідеоло
гічного забезпечення
жнив?

Треба насамперед поси
лити піклування про лю
дей. Чесно розповісти їм 
про дійсний стан справ, 
підбадьорити, зорієнтува
ти на найважливіше а цих 
умовах завдання — збе
регти врожай від втрат. 
Ключ до цього — інатов- 
ський метод, який узяли 

на озброєння кіровоград
ські хлібороби.

Понад 60 090 чоловік 
візьмуть участь у ниніш
ніх жнивах. Це велика си
ла. Ідеологічним праців
никам необхідно подбати 
про те, як забезпечити зи- 
сокий морально-психоло
гічний клімат у колективах 
для роботи в досить 
складних погодних умо
вах.

Організаційна й масово- 
політична робота комсо
мольських організацій на 
жнивах повинна бути спря
мована на те, щоб пра
вильно розподілити, мак
симально використати всі 
сили і засоби, застосовую
чи іпатозський досвід ор-
ганізації збиральних ро
біт, широко розгорнути 
соціалістичне змагання 
серед молоді, добиватися 
ударних темпів і високої 
якості збирання врожаю 
та проведення хлібозаю- 
тівель.

ЩО ж для цього треба 
зробити?

Передусім, використо
вуючи досвід минулих ро
ків, скласти і затвердити 
заходи райкомів, міськко- 
міз комсомолу, плани ор
ганізаційно - політичного 
забезпечення жнив, стао- 
рити тимчасові комсо
мольські, партійно-комсо- 
молоські групи, спланува
ти їхню роботу. Як зроби
ли це, скажімо, в колгоспі 
«Росія» Новоукраїнського 
району. 8 кабінеті масово- 
політичної роботи трак
торної бригади № 2, що її 
очолює Герой Соціаліс
тичної Праці В. С. Андрі-
яш, задовго до початку 
жнив оформили стенд 
ідеологічної о активіста 
«Полум'яне слово, нат
хненну працю — на служ
бу п ятирічці!». Кімната— 
опорний пункт роботи 
агітпоста. Тут же — списки 
партійної, комсомольських 
груп, наставників, депутат
ського поста, груп на
родного контролю. Ком- 
сомольц: бригади Віктор 
Михайлов, Володимир Ва
куленко, Володимир Му
сах, Віктор Погрібний, 
Леонід Новак, 8іктор 
Пацкан добре знають, чим 
займатиметься кожен із
них у період збиральної.

Слід підкреслити, що 
особливу увагу в госпо-

дарств: приділяють глас-* 
ності трудової о суперни
цтва. Вже сам старт зма
гання тут — свято. Почне 
жнива ветеран Велико« 
Вітчизняної війни і праці 
почесний колгоспник Р. П 
Жорновий. Молоді механі
затори вручать наставни
кам хліб-сіль, відрапорту
ють про готовність до ви
ходу 8 поле...

На забувають у госпо
дарстві й про моральне та 
матеріальне стимулюван

ня учаснику 
боротьби за 
хліб-79. Пере
можцям вру
чатимуть вим
пели, на їхню 
честь біля бу
динків меха
нізаторів що
дня підніме-

тимуть прапор, сім ям пе
редовиків правління кол
госпу партійна, профспіл
кова та комсомольська 
організації посилатимуть 
віїальні листи, телеграми. 
На будинках появлятиму
ться таблички: «Тут живо 
знатний хлібороб...». Тіль
ки друкояаної продукції, 
що забезпечує гласність 
соціалістичного змагання, 
в Новоукраїнському райо
ні налічується близько со
рока зразків: «Наказ мо
лодому хліборобові кол
госпу», «Пам'ятка хлібо- 
робоз.і», «Клятва молодо
го хлібороба», «Посе;-л 
чення про занесення ма 
Дошку пошани», «Вітальна 
телеграма», традиційні 
«блискавка», «тризожний 
сигнал», «Гслос механіза
тора», «Почин», «Беріть 
приклад з них», «Щоден
ний інтрор.матор» та інші.

П'ять перехідних кубків 
буде вручено за підсумка
ми року кращому колгос
пові, колективові механі
зованої ланки, комбайне
рові, трактористові, водіє
ві в Добровеличківському 
районі.

ЦІКАВУ форму мораль
ного заохочення ви

користовують у Вільшан- 
ському районі. Передови
ка, нагородженого пере
хідним вимпелом, фою- 
графуюгь і знімок залиша
ють йому на згадку Б ка
біні кожного комбайн^лй» 
можна побачити сімеД/уЖІ 
фотознімок. На полі під 
час короткої обідньої пе
рерви чи вимушеною пе
репочинку діти часто 
влаштовують для своїх 
батьків короткі концерти 
художньої самодіяльності.

Одна важлива деталь.
Тільки з Добровелимків- 
ському районі, скажімо, в 
дні жнив діятиме 50 агіт- 
вагончиків та агітбесідок, 
32 пересувних червони» 
куточки. І кожен треба 
обладнати. Чи не назріла 
проблема їх серійного ви
пуску?

У період збирання
біз єдність трудово/Ж 
ідейно-політичного й мо
рального виховання вияв
ляється особливо ЧІТКО. 
Короткочасність кампанії 
не дає підстав для неякіс
ної, поспішної роботи 
ідеологічного активу

Ю. ДМИТРЕНКО
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■О МИ чи це бути, обійти 

стороною чи втрути
тися, промовчати чи ви
словити своє ставлення, 
зробити чи утриматись? 
Іііиаііня вічні, і настига
ють вони людину повсю
ди. Ні для кого тут не бу
ває ВИНЯТКІВ, ПІКОМ}' де 
дано ухилитися од відпові
ді. Бо ухилитися — цс 
теж відповідь.

Кожний пам’ятає билин
ного согатиря, що опи
нився на роздоріжжі: лі
воруч підеш — трапиться 
одне, праворуч — інше. 
Біля каменя з подібним 
написом життя стави гь 
нас мало не щогодини. 
Появився, скажімо, віль
ний час, ми вирішуємо, як 
його провести, яку прочи- 

, тати книгу, яку послухати 
музику, подивитися 'кіно
фільм. Вибираємо собі 
співбесідників, друзів, 
професію. Вчинок іде за 
вчинком, з них складає
ться життя, нерідко ВОНИ 
даються ціною болісних 
роз д у М І В, ж орстокої с} - 
перечки із самим собою. 
Іноді для того, щоб прий- 
ІГЛТИ те чи інше рішення, 
до.ія відводить нам лічені 
секунди, а потім цей мит
тю зроблений крок або 
карає, або зігріває довгі 
роки.

Який саме вибір зроби
мо ми в критичній си- 

^туації, чому Віддамо пе
ревагу? Наше рішення го
тується все попередає 

життя. Якщо тебе пройме 
сльоза над віршам Твар- 
довського <я вбитий иідо 
Ржевом», якщо горе сусі
да по сходовій клітці тобі 
ие байд\же, а вигляд чу
жого болю завдає страж
дання, то перед тим, як у 
небезпечній ситуації при
чти кому-неоудь на допо
могу, тобі довго розд\ му- 
ватн не доведеться. Під
коряючись велінню серця, 
'їй зробиш це негайно. 
Афорн гм стародавніх рим
лян <Я сказав і врятував 
свою душу* підкреслює, 
наскільки важливо вика
зати особисте ставлення 
до чого-небудь.

Назвати дурість дуріс
тю. злочин злочином на
чебто легко. На жаль, да
леко не всякни здатний 
так учинити. Моральна 
аг мос ф ера радянського 
суспільства в/ке сама но 
собі прищсилює людям 
непримиренність до будь- 
яких проявів зла. Грома
дянська активність насе
лення у нас дСже велика. 
Характерний у цьому ро
зумінні штрих: роботі в 
народних дружинах доб
ровільно віддають годи
ни дозвілля майже дев ять 
мільйонів чоловік. Група 
викладачів Іалліпського 
політехнічного інституту 
опитала кожного сотою 
жителя столиці Естонської 
РСР. Переважна біль
шість із них аиязіїла го-

ГРОМАДЯНИН, СУСПІЛЬСТВО 
ЗАКОН

ЖИТТЄВА 
ПОЗИЦІЯ

товігість узяти особисту 
участь у зміцненні соціа
лістичної законності і 
правопорядку. Або інший 
примітний факт: щоденна 
пошта центральних газет 
налічує звичайно кілька 
тисяч лис гін. А байдужа 
ж людина навряд чи візь
меться за перо.

«Па жаль, ще зустрі
чаються люди, — відзна
чалися па XXV з’їзді 
КІ1РС, — які знають па
шу політику і наші прин
ципи, але не завжди до
держують їх па практиці, 
не ведуть боротьби за їх 
здійснення, по-прпмиршь 
ському ставляться до по
рушень норм соціалістич
ного співжиття*. Щоб 
кожний член суспільства 
виробив активну життєву 
позицію, зробити потрібно 
буде немало.

•Бути справжнім грома
дянином, справжнім си
ном Вітчизни — головне 
покликання людніш. Вмі
ти бути громадянином 
треба вчитися ікс життя.

ЗВЕРНЕМОСЯ до и..- 
вої Конституції СРС.Р, 

знову уважно перегорне
мо сіорінкп видатного до
кумента сучасності. Яким 
с;.ме хоче бачити грома- 
іянина н.ни Основний За

кон?
Кріль точні і ясні рядки 

Кочеті' (.ції вимальовує
ться обра?. переконаною 
патріота, і інтернаціона
ліста, чесного трудівника і 
доброю сім’янина з орга
нічно властивими йому 
високою свідомістю і ди
сципліною, діяльною тур
ботою про благо всіх чле
нів суспільства, поважним 
ставленням до радянських 
законів, розумінням єд
ності прав і обов’язків 
громадянина. Він береже і 
примножує соціалістичну 
власність, охороняє багат
ства природи і культурні 
цінності, порівнює свої 
вчинки з інтересами дер
жави, правами інших лю
дей.

Якщо сьогодні у вас 
нема якихось із цих рис, 

то вони неодмінно НОЄІІН- 
ііі появитися завтра. Кож
ний зобов'язаний зробити 
себе таким і до кінця дн. і 
своїх з гідністю нести Ш(- 
сокс звання громадншиїл 
СРСР.

І ОСІ. іще ІЦО СЛІД ІІЙМ’я- 

таїп. За кілька місяців до 
введения В ДІЮ Кош і И гу- 
ції газети нашої крайні 
опублікували для пні ро
коти, с.ілі.шно іі ділового 
обговорення (ірискі м 1ІЇ- 
6}і нього законодавчого 
акта найвищої юридичної 
сили. Ного розробила 
Копстіїгу цінна комісія. В 
обіоноренпі проекту бра
ло участь понад сто со
рок мілинний’. чолдз’к, 
біліше чотирьох іі'яіік 
дорослого населения іф.ії 
ші. Сесія Верховій»! Ради 
СІ’СР, приймаючи нову 
Конституцію. врахували 
безліч поправок, поба
жань, зауважень, що на
дійшли, доповнила йуточ
нила теист документа, і 
тепер ми маємо повне 
право твердійн, що наш 
Основний Закон виражає 
волю народу.

На цю обставину хоті
лося б особливо звернути 
уваїу. Копстигуці’.і спо
нукає громадянина до го- 
го, чого хочуть від нього 
всі радянсікі люди. Отже, 
вимоїн Основного Закону 
аж піяк не добрі поба
жання, а воля народу.яка 
ні їлигае бі ::;:ісісрежио- 
му виконанню.

Гї РІІСЛУХАЙТЕСЬ до 
себе: скільки ііар’од- 

жусп.ся думок, задумів, 
ііочуїтіи. У результаті 
спілкування і іншими 
людьми, прочитаної о й пе
режитого. спостережеш, і 
роздумів ваш внутрішній 
СВІТ ІІОСІІІЇІІО змінюється. 
Певнішими сіають погля
ди і переконання, сильні
шою воля, чі і пішою жит
тєва ПОЗИЦІЯ. Р ЇНО ЧИ НІ ’.- 
НО ВЧІЩКІІ ОІОЛІОІОТІ. ду
шу. Народна мудрість що
до цього категорична: 
«Дерево дивись у плодах, 
а людину її ділах*.

Досить часто нщшкає 
необхіднії: гь оцінити чиіі- 
пебудь вчинок. Радянська 
людина судин, про ш.ою 
з точки зору і ромад’.іни- 

- на. І.їіршім орієнтиром є 
туї слова, сказані на XXV 
з'їзді партії товаришем 
Л. 1. Брежнєвим про іс, 
що ніщо так не підносить 
особи, як активна життєва 
позиція, свідоме ставлен
ня до громадською обо
в'язку, єдність слова і ді
ла. Отже, той вчинок 
безумовно (ірзвилшшй, 
який виявляє прагнення 
браги участь у найважли
віших справах країни, де
монструє поважне став
лення до загальнонарод
них інтересів, переконує, 
що жодного слова, не буде 
сказано проти совісіі, а 
обіцяне буде обов'язково 
іпкоііано.

ІЗ. ПОЛОЗ.

СТО ДОРІГ — ОДНА твоя

І СЕГМЕНТИ

/•

при
гона

Я .ЙЧИТЕЛІ КІРОВОГРАД- 
I ської міської школи 
І № 5, мабуть, не пізнали Ь 
І нині своєї минулорічної 
І випускниці Ніни Андрієв- 
Г ської. Де й поділися дитя- 
] ча безпосередність, пус- 
I можливість, безтурботність. 
І /азом з робітничою про- 
I фвсісю до дівчини 
І йшла поважність, 

стала серйозною, вдумли- 
Івою робітницею. Це, на

самперед, результат при
четності до великої спра
ви, яку робить колектив 
заводу друкарських ма
шинок. Ніна почуває себе 
повноправним членом ро
бітничої сім’ї.

Дівчина навіть не 
уявляє, як склалося б її 
життя, якби не завод. 
Можливо, життєва стежка 
привела б її в інший ко
лектив, не гірший, але го 
були б інші люди. Там не 
було б її подруг Вікторії 
Большухі.чої, Олени Слю- 
саренко, Валентини Бара- 
*^ої. Не було б наставни- 
'кз Михайла Марковича 
Рябоксня. Не було б 
улюбленої, хоч і складної 
роботи.

У школі дівчину пова
жали. За увогу до товари
шів, за потяг до навчання. 
Жадної трійки немає в її 
атестаті про середню ос
віту. Ніхто б не здивував
ся, якби вона подала до
кументи до інституту. Але 
Ніна вирішила інакше. 
Після закінчення інститу
ту все одно доведеться 
набувати практичних на
виків. Без них інженер не 
2^«нер. То чи не краще 
^опрацювати зарез? Потім 
буде легше і з навчально
му закладі.

У місті чимало промис- 
лазих підприємств, де по- 

|трібні молоді робочі ру- 
Але Ніна потрапила на

наш завод. Чи випадково 
це? Підприємство лосин
но веде профорієнтаційну 
роботу серед школярів 
обласного центру. Ніна 
Андрієвська та її подруги 
прийшли на завод на за
прошення нашого пред
ставника. Прийшли, огля
нули великі світлі цехи, 
нове, найсучасніше устат
кування, побачили теплі 
усмішки робітників і ро
бітниць, відчули їхні Міцні 
рукостискання і вирішили 
назавжди лишитись тут.

Зараз Ніна — слюсар- 
складальник другого роз
ряду. З іі мові появилися 
нові слова і вирази. Для 
стороннього вони звучать 
незвично, а Ніна вимов
ляє їх просто, бо вони ви
значають суть її роботи. 
Сегмент з буквонапрям- 
лячем — основна деталь 
чудової електричної дру
карської машинки «Ят- 
рань», якій присвоєно 
державний Знак якості. 
Д вчина чудово навчилася 
їх складати. Крім цього, 
вона знає багато операцій 
і з будь-який час може 
замінити того «и іншого 
робітника.

Завод розширяється, 
зростає, набирає потуж
ності. Йому потрібні мо
лоді робочі руки. Нині нас 
уже не задовольняють пе
ріодичні зустрічі з ви
пускниками середніх шкіл 
міста. Потрібна система
тична планова, робота, по
стійні контакти шкіл із за
водом, зустрічі не тільки 
з випускниками, а й з уч
нями дев ятих, восьмих . і 
навіть молодших класів. 
Саме цей бік діяльності 
комітету комсомолу за
воду ми обговорили на 
його засіданні. Склали 
комплексний план шеф
ських зв’язків підприєм

ства і дев ятнадцятої се 
редньої школи, намітили 
напрями профорієнтацій
ної роботи, призначили 
виробничих вожатих. Ни
ми стали слюсарі-скла- 
далчиики Наталка Семе
нюк, Алла Кравченко, На
талка Вагііус та багато ін
ших дівчат і юнаків.

Нині навіть дванадцяти- 
тоинадцятирічні хлопчики 
і дівчатка приходять на 
завод. Майстри знайом
лять їх із роботою того чи 
іншого цеху, показують 
конструкцію верстатів, го
тову продукцію. Не зали
шаються в боргу й піоне
ри і а комсомольці. Вони 
готують концерти худож
ньої самодіяльності і да
ють їх під час обідніх пе
рерв. Дякували, напри
клад учням дев ятнадця
тої школи робітники двад
цять третього цеху за їхні 
пісні і танці.

Це важливо, що хлопчи
ки і дівчатка з раннього 
віку знайомляться з ви
робництвом. Важливо для 
їхнього майбутнього ви
бору ЖИТТЄВОГО шляху. 
Звичайно, не всі вони 
прийдуть на завод. Доріг 
чимало, вибір професій 
багатий. Але значна части
на випускників усе ж уві
ллється в робітничу сім’ю 
заводу друкарських ма
шинок. І, можливо, серед 
них будуть нинішні п’яти
класники Володя Ярченко 
та Ваня Снопик, які прос
то захоплені заводом.

Ніні Андріївській при
ємно бачити цих двох 
хлопчаків. Іще зовсім не
давно вона була майже на 
їхньому становищі — ні
чого не знала, ні про що 
не могла розповісти ін
шим. А тепер дівчина має 
зАіогу докладно ознайо
мити відвідувачів з вироб
ничим процесом, розпо
вісти про всі операції, які 
тут провидять. І вже, ма
буть, важко знайти кра
щих агітаторів, ніж Ніна 
Андрієвська та ЇЇ подру
ги — дівчата, що знайшли 
тут, на заводі друкар
ських машинок, свою 
долю,

В. КОНОВАЛЕНКО, 
секретар комітету 
комсомолу заводу 
друкарських маши
нок.

На з н і м к у: (зліва направо): студент Кіровоградського педагогічного інституту
М. РЕБРУХ і актор Республіканського російського драматичного -ватру БАРСІ* 
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Давно з таким піднесен
ням і хвилюванням не гра
ли самодіяльні артисти 
народного театру Кірово
градського не.тіне іпгу ту 
перст порожніми СТІЛЬЦЯ
МИ, як цього рдзу. А втім, 
у залі з десяток місць бу
ло зайнято. В гості до сту
дентів прийшли молоді ар
тисти Башкирського рес
публіканського російсько
го театру.

Чотири фрагменти зі 
своїх вистав, як чотири 
нерівно списані сторінки, 
перегорнули перед- гляда
чами студентські аматори 
сцени. За півтори години 
воші відтворили комічні іі 
сумні, іронічні й благород
ні образи своїх героїв із 
п’єс «Кришталевий чере
вичок», «Мораль пані 
Д у л ьс ьк ої», «Цвіркун», 
«Три непритомності».

Скажемо відразу, шо 
гості реагували щиро і! 
бурхливо на кожен вихід 
своїх молодих колег. Що
разу в залі чулися сміх, 
дружні оплески і захоплю
ючі відгуки.

Але відверту й серйозну 
розмов}' започаткував ан
тракт, точніше, фінал усіх 
уривків з репертуару мо-

III РІЗНІ...
СПІЛЬНІ
ІІРОІМІ1ЛІІІ

лодіжпого театру. В 
дружньому й тісному у 
прямому розумінні слова, 
на зсунутих стільцях, ко
лі бесіда шанувальників 
Мельиомеии набувала де
що дискусійного характе
ру. На запитання гостей 
відповідав режисер сту
дентського народного те
атру Валерій Дейнекін.

В. МАЛЮШИН, актор:— 
Чим ви керуєтесь при ви
борі репертуару? Які тво
ри драматургів берете до 
свого активу?

Дейнекін: — Перед тим 
як почати роботу над но
вим твором, ми перечиту
ємо багато п’єс, прагнучи 
вирізнити з-поміж них ту, 
яка нас найбільше схвилю
вала. Безперечно, акценту
ємо увагу на темі злобо
денності, що порушує ак
туальні питання сьогоден
ня. В нашому репертуарі 
здебільшого класичні тво
ри, Але хіба класика сво
єю тематичною гостротою 
менш сучасна, ніж твори 

сьогоднішніх письменнії” 
ІСІв?

В. Абросімо«, актор: — 
У такому разі вашому ко
лективові потрібно прочи
тати, скажімо, того ж Чехо
ва, не так, як це робпягі. 
на лекціях. Поставити йо
го твори у своїй інтерпре
тації, по-своєму переос
мислити.

Дейнекін: — Власне, це 
ми й поагнемо робити« 
Але про результати таких 
пошуків краще судити на 
нам, а глядачам.

Д. Калачов, актор: — Як 
часто вам доводиться ре
петирувати?

В. Дейнекін: — Майже 
щодня. Навіть у період 
екзаменаційної сесії. Зви
чайно ж, не на шкоду ек
заменам.

Д. Калачов: — Мабуть, 
у вас виникає чимало 
труднощів які перероста
ють у справжні проблеми?

(Закінчення на 4-й стор.|»
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ТРИДЦЯТИРІЧНИЙ ФРАНЦУЗЬКИЙ СПОРТСМЕН АРНО 
ДЕ РОНЕ НАЗВАВ СВШ ВИНАХІД «СПІД СЕРЦЬ (♦ШВИД
КІСНИЙ ПАРУС»). ОДИНАДЦЯТЬ ТИСЯЧ КІЛОМЕТРІВ НО- 
ЙОЛАВ ВШ ПА СВОЄМУ КОЛІСНОМУ БУЄРІ (НА ЗНІМКУ): 

О ПІСКАХ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНО! АФРИКИ — ВІД МАВРИ
ТАНІЇ ДО СЕНЕГАЛУ.

Фотохроніка ТАРС.

ПЕРЕСІКТИ АТЛАНТИЧНИЙ ОКЕАН НА НАДУВНОМУ 
ЧОВНІ В ОДИНОЧКУ ЗБИРАЄТЬСЯ ЖИТЕЛЬ ПЕРЕДМІСТЯ 
ЛОНДОНА ЗО-РІЧНИИ ПОЛЬ ПАРСОНС ,НА'ЗНІМКУ). Він 
НАДІЄТЬСЯ ЗАКІНЧИТИ ПОДОРОЖ ЧЕРЕЗ 60 ДНІВ.

Фото АП — ТАРС.

ФОТО- 
КАЛЕЙДОСКОП

- ФРАНЦУЗЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОМЕХ АНІІЇ

ІНЖЕНЕР- 
ФРАНСУА

ГЕРБЕ ПРЕДСТАВИВ ПА КОІІ-
КУРС. ЯКИЙ ПРОВОДИТЬСЯ 
ЩОРОКУ ВИСТАВКОЮ ВИНА
ХОДІВ У ПАРИЖІ. ЗА ЙОГО 
СЛОВАМИ. НАЙМЕНШУ АВТО
МАШИНУ. У СВІТІ. АВТОМО
БІЛЬ ЗАЙМАЄ ПЛОЩАДКУ В 
ОДИН КВАДРАТНИЙ МЕТР. 
ЕЛЕКТРОДВИГУН ЗАБЕЗПЕЧУЄ 
ЇЙ ШВИДКІСТЬ — 45 КІЛОМЕТ
РІВ НА ГОДИНУ. МАШИНА НЕ 
ВИМАГАЄ ВІД ШОФЕРА ПРАВ 
ВОДІЯ. АЛЕ У НЕЇ Є СВОЯ ВА
ДА: ВАРТІСТЬ — 20 ТИСЯЧ
ФРАНКІВ.

ФОТО НЕЙСТОН — ТАРС.

ЦІ РОШ...
СПІЛЬНІ
ПРОБЛЕМИ

(Закінчення.
Поч. иа 3-й стор.).

Чільне« «7

ФУГБОЛ

„ЯТРАНЬ“— 
„АВАНГАРД“-
2:1 • :

Шостий тур чемпіонату республіки з футболу серед команд ко
лективів фізкультури. Футболісти 'кіровоградської «Ятряні» 
приймали одною з лідерів третьої зони — «Авангард» з міс і а 
Дергачів, що на Харківщині.

На 16 й хвилині матчу швидкий прохід по правому флангу Сер
гія Моргуна і вдала ного передача на штрафний майданчик.закін
чилися взяттям воріг. М’яч забив Леонід Маслов. А на 24-й хви
лині . ачаигардівні добнвзюті ся рівноваги — 1:1. «Ятрань» безпе
рервно атакує і яа 10 хвилин до закінчення першої половини Гри 
Маслов знову посилає м'яч у сітку воріт гостей. У другому таймі 
жодному з колективів не вдалося досягти успіху.

23 черві.я «Ятраиь» поміряється силами з київським «-Соколом».

В. Дейнекін: — Хіба мисіе- 
цтео може бути без трудно
щів? Що ж до проблем, то, на 
жаль, вони настільки ж проза
їчні, як і типові. Наш театр 
студентський. Отже, після за
кінчення інституту щороку з 
колективу вилучають (така еже 
наша специфіка) ветеранів, 
яких відразу замінити новач- 
ками-першокурсниками майже 
неможливо. Отож доводиться 
починати все якщо не х нуля, 
то принаймні з арифметичної 
таблиці.

В. Абросімов: 
побіжно, але 
роботою
Враження 
приємне, 
знати, чи 
глядача?

В. Дейнекін: — Ні. Наприк
лад, «Кришталевий черевичок» 
у нас ішов не один десяток 
разів. Але зал завжди був пе
реповненим. Більше того, ок
ремі наші шанувальники при
ходять дивитись ЙОГО і двічі, і 
тричі, А ось у вас, професіо
налів, така проблема існує?

Т. Абросімова, помічник ре
жисера по літературній частині:

•— Ні. І в певній 
завдяки тому, що 
атр тримає тісний 
студентськими й 
аудиторіями. Для цього ми 
влаштовуємо своєрідні конфе
ренції, тематичні зустрічі, об
говорення вистав тощо.

В. Дейнекін: — Я вже сказав,
’ що ми не цураємось класич

них творів, а як« місц« вони 
займають у вашому репертуа
рі? • .

Ми хоч і 
ознайомилися з 

вашого колективу, 
він справляє дуже 
А тому хотілося б 

існує у вас проблема

мірі це 
наш тс- 

зв’язок із
робітничими 

цього

Т. Абросімова: — ' 
Хоча безперечно, ми із задо
воленням працюємо 
рами сучасних драматургів. І 
все ж признаюсь по секрету, 
думаємо колись по-справжньо* 
му взятися за Шекспіра.

В. Дейнекін: — Від класики 
до класики. Чи не здається 
вам, що це шлях типовий н® 
тільки для самодіяльності, в й 
для професійних театрів теж?

Т. Абросімова*.' — Запере
чую. Саме професійні театри, 
як із животворного джерела, 
починаються з постановок кле-; 
сичних творів. Доказом цього 
є ваш український музично- 
драматичний театр імені АА В. 
Кропивницького.

В. Дейнекін: — Цілком зго
ден. А цей театр, як вам відо
мо, один із найстаріших нй 
Україні. Отже, нам є з кого 

брати приклад і продовжувати 
його славну традицію. «

Більше двох годин тривала 
цікава й щира розмова баш
кирських друзів із самодіяль
ними акторами народного те
атру Кіровоградського педін
ституту. Наостанку В. Абрссї- 
мов, який керує в Уфі студент
ським театром мініатюр, за
пропонував кіроеоградцям під-' 
тримувати творчу дружбу Л 
молодими уфімцями, встано
вити тісний контакт між двома 
самодіяльними театрами. Ду
мається, що така дружба пішла 
б тільки на користь башкирсь
ким і кіровоградським амато
рам сцени. А дружба завжди 
■породжує світлий стимул, бв- 
жання творчого суперництва.

О. АНОХІНА. | 

В. ..-ГОНЧАРЕНКО, Я 
спецкори «Молодого кому- Ф- 
нар а». ,

над тво-«

20 ЧЕРВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 

— «Чає 
на. 9.05 
рож-іі 
Лін .
16 20 — 
jia Вітчі

S.
к

Концерт симфонічної 
."'ши. 16 05 «Знай, 
Г.і пеЖН*. КОІШУІЮ 
охоронців природи.

«Споруд-* кується 
ч«»рга Знлп1в<‘ького 
ЧО ХІМІЧНОГО з 
— Ддз дітей , 
«Заповіт старого майстра». 
І-серія. 18.00 — «НяпОДНІ 
таланти». 18.30 До 60-річ- 
чя ЛКСМУ. «Нас водила 
молодість...’- 1.9.00 — «Ак
туальна камера».' 19.30 — 
А. П. Чехов «Іванов». Ви
става. 20.50 - «Па добра
ніч. ді ї и!» 21.00 — «Час». 
21.35 — Продовження ви
стави «Іванов». По заііін- 

повини.

МУ- 
ліобп. 
іо'пн.’с 
16 46

Друг »1 
_____ гЦіин- 
іавопу». 16.55 
. .Телефільм

Шер». 10.30 — «Голоси ия- 
родіщх інструментів». По 
закінченні — новини. 15.40 
— Для дітей. Телефільм 
«Заповіт старого маіістра». 
2 серія. 16.45 -- 
стріч з піснею».
Республіканське

К. .т. <3у- • 
(К-д па 

_ __ телеба
чення). 17.15.— . Док. теле
фільм «Миргород». 17.30 — 
«Республіканська . фі ;и>.о- 
математична школа*. 18.00 

Реклама. Оголошення.
18.30 • Виступає’оркестр
народних і н сіру.менті в Ук- 
рщлськоґо телебачення 1 
радіо». 19.00 - 
на камера». 19.30 — «Ефект

♦Актуаль-

* 8.40 — Гімпатїти-
— «.К іхб КІИ011ОД0- 
10.65 — О. Саря- 

«Солата-фаи газіи». 
___ Кіііоспопся «Вели

ка Вітчизняна»'. Фільм 13-й
- «Визволення України'-. 

„Іо закінченні — новини." 
14.30 — Новини 14.50 — 
Док. телефільм «Моя ціли
ла». 15.5.5 — Грає, заслуже
ний артист РРФСР А. Да- 
йилон. (Бзгіа.таііка). 16.15 

«Знай і умій». 17.00 — 
«Російська мова» 17.30 — 
^Адреси молодих». 18.30 — 
фДень за днем». (К-д). 18.40 
«— Оголошення. (К-д). 19 00 
•— Док. телефільм -Весна в 
Пномпені'. 19 55 — Теле
фільм -Шок і Шер» 21.00 
— «Час» 21.35 — Держав
ному академічному театру 
опери та балету Латвій
ської РСР — 60 років. По 
закінченні — «Сьогодні у 
світі».

21 ЧЕРВНЯ

радіо*. 19.00 — «Актуаль
на камера». 19.30 — «Ефект 
«малого* зрошення». 20.і.5
- • Співає тріо Маренпчів.
20.45 — «На добраніч, ді
ти!» 21.00----«Час». .21.35
— .Телефільм «Як гартува
лася сталь». 1 серія. По 
закінченні — новини.

«малого
— Співає
2О.-15
т Лїї о 1

лає з

зрошення». 20.і.5
тріо Марешічів.

.00
«На добраніч.

с Іас ».
;іі-

21.35
.Тулсфі.іьм «Як гартупа-

закінченні
с.та.іь». 1 серія. По

' ДРУГА ПРОГРАМА. 16.00 
— Повитій. 10.15 — До
60-річ’ія ЛКСМУ. «Любов, 
комсомол і весна». Кон
церт. 12.15 — «До .50 річчя 
пбршої п’.ятирічки*. «Ве
ликий пелелом». 13.00 —

ПЕРША ПРОГРАМА.
16 00 — Новини. 10.15 — 
«Галузь: досвід. пробле
ми-. 11.05 — Концерт Ку
банського козачого ХОРУ.. 
11.5.5 — К Вутйревич.
< Брестська фортеця». Ви- 

■ стана. 14 30 — Новини.
' 14.-50 - • По Сибіру і Дале
кому Сходу». Кіиппрот ра
ма. 15.30 — «Шахова шко
ла». 16.00 • «Книжка в
твоєму /НИТТІ ' 16-15 — Те
лефільм для дітей. «Верш
ники*. 2 серія. 18.00 •—
♦ Відгукнітьія. су))мачі!»
18.30 «Обпядн паші, ра
дянські». (К-д). 18 45 —
♦ Сьогодні у світі*. 19.10 — 
Фільм ♦Виборзька сторо
на». 21 00 — «Час». 21 35— 
Чемпіонат Європи з бас
кетболу: фінал. Чоловіки. 
(Італія). П перерві — «Сьо
годні у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 8.00 
— «Чаг • 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — Мультфільми. 
9.25 — Телефільм «ПІок і

новини.

22 ЧЕРВНЯ

ігя Вітчизняні}»: Фільм 14-й 
—- ♦Визволення Білорусії». 
21.00 — -Час». 21.35 —
Футбол;. «Динамо» (Моск
ва) — -Динамо» ’ (Тбілісі). 
В перерві — «.Сьогодні у 
світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— Новини. 10.10 — ♦Дже
рела*. 11.10 — ♦Івасик-Те- 
Лесик». Лялькова вйстава. 
12.05 — «Інформація і иа-’ 
укбноі ех ніч пінії прогрес». 
15.55 — Для дітей. ♦Сонеч
ко». 16 25 - «Камерним
концерт». 16.55 — Для ді
тей. Телефільм < Заповіт 
старого майстра». З серія. 
18.00 — Соліст’ Харківсько- 
ю театру опери та балету 
Імені Лисенка В. Ломакіп. 
18.30 - «Актуальна каме
ра», 19.00 — Футбол: «Ди
намо» (Київ) .— «Крила 
Рад». 20.45 — «На добра-’ 
ніч. діти!» 21.00 — «Час». 
21.35 — Телефільм «Як
гартувалася сталь». 2 се-' 
ріп. 22.40 — Співає 0. Ба- 
сие.тюк. По закінченні — 
новини.

Телефільм для дітей «Гра». 
— «У світі тварин». 
—- Третій МІЩнарод- 
фсстиваль телепро- 

творчості. . 
Мультфільм < Mo

il яблука*. 18.45 —

ПЕРША. ПРОГРАМА. 8.00
— «Ча< -. 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — Мультфільм
♦ Ква’ртет «Ква-ква». 9.15— 
Фільм ’Виборзька сторо
на». По закінченій — но
вини. 14.30 Повніш. 14.50
— Док фільми 15.5'і —

•— Копис.рт хорової капели 
ппофепі'ІСНС м. Костроми. 
16.05 «Живопис Франції». 
16.35 - -Література Вели
кої Вітчизняної війни». 
17.6.5 — Концертний зал 
телестудії »Орля-'. 17 50 — 
Док фільм ♦Афганістан, 
час змін*. 18 00 — ♦День 
за днем». (К-д). 18.10 —
Оголошення. (К-д). 18.15 —
♦ Щасливий лосів». Кінопа-
Г'Пг. (К-Д). 18.15 — «Сьо-
годні у світі». 19.00—«Жит
тя натни -. 19.30 — -Пісні у 
виконанні Б Рудснко». 
20.10 — Кіпоепопея •• Ве.ін-

ЧЕРВНЯ
ПРОГРАМА. 8.60

В.40 -- Гімнасти-.
■ 7 <АБВГДСйка»., 

Для вас: батьки -. 
• Велика Вітчизня-

ПЕРША
— «Час
ка, 9.05 
9.35
10.05 ........................ .
на». Фільм 1-1-й —. ♦Визво
лення Білорусії». 10.55 — 
П. Чаііковеькніі. Концерт 
№ 3 для фортепіано з с,р 
костром. 11.15 — ♦Пос.:!;ї- 
Л. Ахматова. 11 15—«Ран 
копа пошта». 12.15 
«Більше хороших товарів*. 
12.45 — Тележурнал -Спін-' 
дружність • 13.30—«Спорт
лото«'. 13 15 — «Здоров’я». 
14 30 — Повніш. 14.45 — 
♦ Цс ви можете*. 15.50 —

16.55
17.55

■ ний 
грам народної 
18.25 — "
ЛОДИЛЬН. ___ . _
♦ Бесідина міжнародні те- . 
ми політичного оглядача 
газети «Ноавда* Ю. О. ЯСу- 
ьова». 19.30 — Фільм
«ІІармський монас гир».
1 серія. 21.00 — «Час». 
•21.35 — «Нумо, дівчата!» 
По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
-- Новини. 10.15.~- «Мода' 
,'йто-79»-. 10.55,— Для дітей. 
Телефільм «Заповіт старо
го майстра». 4 сепія. 12.00
— Для- дітей.■ «Сонечко». 
12.40,-- Виступ хору учнів 
Донецького ' музичного . 
училища. 13.15 — Док. те
лефільм •‘ПОДНІЇГ ЩОДНЯ.'. 
13.41) — Зак.чіочнйіі кон
церт Республіканського 
телевізійного Фестивалю 
піонерської пісні. 14.55 — 
Урочисте засідання ЦК 
ЛКСМ України. Київських 
міськкому І обкому ком
сомолу. присвячене 60 річ
чю' комсомолу України. 
Святковий іюііцерт. У пе
рерві — ♦Актуальна каме
ри-.* 19.55 — Док. Фільм
Дороїою батьків1'. 20.45 — 

«На добраніч, діти!» 21.60
— «Час». 21.35 — Теле
фільм ♦ Як гарт»-валася 
сталь,’' 3 серія. 22.40 —
VII Спартакіада УРСР. 
Легка атлетика. По

ІОПННИ.

Радянському Союзу!»
— Док. телефілььї «Кому 
залишаться сади?» 12.09 - 
«Музичний кісект-. 12.30 -у 
«Сільська година». 13.30
К. Симонов. «-Завгра о с.і «Ц 
мій».- Чнль.у. вистава. 16-00
— ♦ Клуб кигонодорожс.йА
17.00 — <Корчагінці*. «По
двиг триває». 18.00. -у.
«Мі «народи я панопалуї *. 
18.45 — »3.1 нашими лис- 
чами»'. '..19,35 , •— Фільі\І 
«Пармськіій монастир». 2 
серія 21.00 — «Час». 21.35 
— Док. телефільм «РоздУ; 
.ми про Мранпііе.ького«. По 
закінченні — іїовіши.
. ДРУГА ПРОГРАМА. 9.-55

— Мітинг - маніфестація 
комсомольців І МОЛОДІ міс;- 

• та-героя Києва та Київ
ської області, присвячений 
60-рІЧЧЮ КОМСОМОЛУ УК)ІЛЇ7 
ни. і 1.15 — «Голосую за 
професію». 12.10 — «Доб1 
рого нам здоров’я:-. 12-40 
— Співає Г. Гаркуша. 13 15
— «Слава солдатська^ 
14.15 — «Село І людн?;^ 
15.00 — Телстурнір колеіб у 
тивів художньої самодіяль
ності Ровснської і Полин* 
ської областей. 16.15 -л4г До 
60-иіччя ЛКСМУ. Регк-і’Ті.кк
з Боярського мсмбріа.’Иг 
•чого комплексу, присвя'к’)- 
ного комсомольцям корча? 
гінсьного покоління. 16 45
— Для дітей. «Катрмсіш кґ- 
нозг.і'». 17.45 — «Знайом
ство зблизька». 10.0(1 - ■ 
«Актуальна камера». 19.3() 
■•-Заключішіі концерт дру
гого Республіканської <5 
фестцлалю мистецтв «Мо
лоді голоси -. В перерві і 
< 11а лобпаніч. діти!» ‘.’2 20 
— VII Спартакіада УРСР) 
Легка атлетика. По закін
ченні — новини.
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