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Як ідуть справи у комсомольсько-молодіжної бригади 
формувальників ливарного цеху сірого чавуну кірово
градського заводу «Червона зірка»! А конкретніше —• 
у колективу ініціаторів обласного змагання за звання 
бригади зразкової дисципліни! Це питання цікавить їх 
товаришів по роботі, які прагнуть наслідувати приклад 
передовиків, запозичити у них досвід.

Наш фотокореспондент зафіксував момент, коли 
бригадир Олександр ГРИЦЕНКО і групкомсорг Володи
мир БОЙКО розповідали про успіхи на перед’юеілейній 
ленінській вахті електрикові ливарного цеху сірого чаву
ну Володимиру ФЕЩЕНКУ (на знімку зліва направо). А 
розказати є що: у колективі жодного порушення трудо
вої дисципліни. Щозмінний виробіток становить 125—130 
процентів плану.

в Ф Ф

Коли цей номер готувався до друку, з ливарного цеху 
сірого чавуну заводу «Червона зірка» надійшло пові
домлення: молоді ливарники, ініціатори змагання за 
бригаду зразкової дисципліни достроково виконали п’я
тирічку. Отже, справи у комсомольсько-молодіжної 
бригади Олександра Гриценка йдуть добре.
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За активну діяльність у 
русі прихильників миру 
колектив Кіровоградського 
міського професійно-тех
нічного училища № 8 на
городжено Почесною гра
мотою Радянського комі
тету захисту миру. Сьо
годні нагорода буде вру
чена училищу.

(Розповідь про Кірово
градське ПТУ № 8 питайте 
на третій сторінці).

НА !

IdÄejг нар Бюро обкому ЛКСМ України підбило підсумки со
ціалістичного змагання серед комсомольсько-моло
діжних колективів області в 1979 році. Переможцями 
визнані:

Виходить
з 5 грудня 1939 р.

і ФОРМУВАТИ АКТИВНУ
ЖИТТЄВУ ПОЗИЦІЮ

Як ми вже повідомляли, 
28 лютого відбулися збори 
активу обласної 
організації, на 
глянуто питання 
дання партійних 
цій області по виконанню 
постанови ЦК КПРС «Про 
поліпшення роботи по охо
роні правопорядку і поси
ленню боротьби 
порушеннями».

З доповіддю 
перший секретар 
Компартії України М. М. 
КОБИЛЬЧАК.

Партійні, радянські, ад
міністративні органи об
ласті, громадські організа
ції провели певну роботу 
по дальшому зміцненню 
правопорядку, вихованню 

в кожної людини поваги до 
радянських законів. У 
квітні минулого року пле
нум обкому партії розгля
нув хід виконання рішень 
XXV з’їзду КПРС і XXV 
з'їзду Компартії України 
щодо посилення боротьби 
з правопорушеннями. Бю
ро і секретаріат обкому 
партії заслухали звіти обл- 
прокуратури і управління 
внутрішніх справ, Олек
сандрійського міськкому, 
Кіровського м. Кіровогра
да, Гайворонського, Ново- 
українського райкомів 
партії, обласних управлінь 
торгівлі і побутового об
слуговування населення. 
Підвищилась роль викон
комів місцевих Рад і їх де
путатів у здійсненні конт
ролю за станом правопо
рядку в містах і селах з 
широким залученням мас. 
Питання боротьби зі зло
чинністю і зміцнення гро
мадського правопорядку 
частіше розглядаються на 
сесіях Рад, знаходять ві
дображення в комплекс
них планах профілактики 
правопорушень і пияцтва 
Разом з тим у цій роботі 
ще немає належної ціле
спрямованості, наполегли- 

Івості, комплексного підхо
ду і єдності дій партійних,

партійної 
яких роз- 
«Про зав- 
організа-

з право-

виступив 
обкому

радянських органів охоро
ни правопорядку.

Кількість правопору
шень, на жаль, не змен
шується. У багатьох містах 
і районах області ще неза
довільно ведеться їх про
філактика.

Особливрї уваги вимагає 
моральне виховання моло
ді. Адже від того, як ми 
виховаємо підростаюче по
коління, залежить доля 
нашої спільної справи в 
майбутньому. В цьому на
прямку в області робиться 
чимало. Схвалення заслу
говує діяльність клубу під
літків «Іскорка» жеку № 1 
виробничого об’єднання 
«Олсксандріявугілля». Під
літки, які мешкають на те
риторії цього мікрорайо
ну, широко залучені до 
гурткової роботи, на кож
ній вулиці клуб має свої 
загони слідопитів, гайда- 
рівців.

Однак профілактика 
правопорушень серед мо
лоді поки що відстає від 
вимог.

Значну кількість попу
щень здійснили підлітки в 
Ленінському районі м. Кі
ровограда, Кіровоград
ському, Новомиргород- 
ському і Онуфріївському 
районах. Профспілкові, 
комсомольські організації 
недооцінюють важливість 
попередження правопору
шень. В області до цього 
часу не знайшов широко
го поширення досвід 
Олександрійського елек
тромеханічного заводу, 
бригади екіпажу штукату
рів Є. М. Нескорожної з 
тресту «Кіровоградміськ- 
буд» та інших трудових 
колективів по закріпленню 
робітників-наставників за 
молодим поповненням,ви
пускниками профтехучи
лищ. Непокоїть стан вихов
ної роботи серед учнів си
стеми профтехосвіти. Під
вищилася питома вага пра
вопорушень серед учнів 
загальноосвітніх шкіл. В

НА ПОКЛИК
«ЧЕРВОНОЇ СУБОТИ»

Повідомляє штаб

окремих педколективах 
слабо організована робота 
з так званими «важкими» 
дітьми.

Зростання злочинності 
та інших антигромадських 
проявів серед неповноліт
ніх і молоді є наслідком 
того, що деякі комітети 
комсомолу області вихов
но-профілактичну роботу 
проводять без належної 
цілеспрямованості і послі 
довності, не приділяють 
особливої уваги питанням 
морального 
виховання 
покоління, 
ставляться 
заходів для 
виховної роботи серед не
повнолітніх і молоді, не 
підкріплюють їх належною 
організаторською і полі
тичною роботою.

Комітети комсомолу ще 
слабо пов’язують питання 
запобігання правопору
шенням із внутріспілковоїс 
роботою, не досить дба 
ють про підвищення відпо
відальності членів ВЛКСМ 
за виконання статутних ви« 
мог, створення обстанов 
ки нетерпимості до фактів 
антигромадських проявів

Серйозним недоліком у 
правовому вихованні є 
формалізм, схильність до 
словесної тріскотні, різних 
пропагандистських штам
пів, сірий «казенний» стилі 
матеріалів, багаторазове 
механічне повторення ві
домих істин замість їх 
творчого осмислення, по 
шуку живої дохідливої 
форми.

Значно більше уваги не
обхідно приділити органі
зації культурного дозвілля 
трудящих, особливо моло
ді, забезпечити змістов
ний відпочинок усього на 
селення, формувати у тру
дящих високі духовні ін
тереси. Цими питаннями 
конкретно і постійно по
винні займатися всі і, на- І 
самперед, профспілкові та І 
комсомольські організації І

і правового 
підростаючого 

формально 
до реалізації 

ПОЛІПШЄНН'

по проведенню суботнина 
Кіровоградського заеоду 
радіовиробів.

Колектив підприємства, 
одностайно підтримавши 
почни москвичів провести 
19 квітня Всесоюзний ко
муністичний суботник. ді
яльно готується до цієї по
дії. Для працівників усіх 
цехів і відділів визначає
ться обсяг робіт, виробнич
ники приймають підвищені 
соціалістичні зобов’язання 
на честь ленін-.ької о юеі- 
лею.

З ентузіазмом готується 
до свята праці заводська 
молодь. об’єднана V 28 
КМК. Так. комсомольсько- 
молодіжна бригада Анато
лія Малохатька дала слово 
19 квітня викопати з по
чатку п’ятирічки ШІСТЬ річ
них планів.

Па Кіровоградському за
воді радіовиробів шириться 
рух за економію і бережли
вість з тим, щоб суботник 
підприємство відпрацюва
ло на заощадженій елек
троенергії. Вся продукція, 
особливо почесне замов
лення 0лімпіади-80 — пе
ресувні телевізійні станції 
відеозапису -• буде висо
кої якості.

М. ВАРИВОДА, 
завідуючий відділом 
комсомольських ор
ганізацій Кіровського 

райкому комсомолу.
м. Кіровоград.

У фонд п’ятирічки
Понад 600 працівників 

До.тіінської райспоживспіл- 
кн вийдуть на Всесоюзний 
комуністичний субогннк. 
Серед них — 98 комсо
мольців. У день свята пра
ці всі трудитимуться на 
робочих місцях, ремонту
ватимуть магазин «Діпя- 
чпіі світ», що знаходиться 
у районному центрі, вико 
наїсть ряд інших робіт. По 
руч з молодими п рангова 
тимуть пенсіонери: кому 
місти Микола Іванович Со
рока, Василь Семенович 
Матросов, Василь 
вич Третяк.

Із Долинської 
жпвспілки надійде 
п'ятирічки близько 
карбованців, 
па суботнпку.

М. ФЕДОРОВ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

П-етро-

ранено- 
у фонд 
тисячі 

зароблених

ПРОМИСЛОВІСТЬ
Перше місце — комсо

мольсько-молодіжний ко
лектив імені XXV з’їзду 
КПРС, імені XVIII з'їзду 
ВЛКСМ цеху № 3 заводу 
чистих металів (керівник 
В. Циленко, групкомсорг 
Л. Яблонська), м. Світло- 
водськ.

Друге місце — комсо
мольсько - молодіжна 
бригада верстатників
МСЦ-2 заводу «Червона 
зірка» (бригадир А. Скар
бовий, групкомсорг
Н. Стрижко), м. Кірово
град. З першого пред’яв
лення здається 96,5 про
цента продукції. Середня 
норма виробітку за квар- 

| тел 168 процентів.
І Третє місце

сомольсько - 
бригада цеху № 1 
тромеханічного 
імені XXV з'їзду 
(керівник В. Поліщук, груп- 

, комсорг Т. Красюк), 
І м. Олександрія. Виконання

плану становить 114 про
центів, процент продукції, 
яка здається з першого 

' пред'явлення — 99,99. За 
рік подано дві рацпропо- 

| зиції з економічним ефек- 
I том 18 тисяч карбованців. 
S На заощадженому матє- 
■ ріалі бригада відпрацюва- 
I ла 41 зміну. Всі члени 

бригади охоплені різними
► формами навчання.

АВТОТРАНСПОРТ
Перше місце — комсс- 

I мольсько-молодіжний ко- 
I лектив водіїв УАТГ в/о 

«Дніпроенергобудінду с т- 
I рія» (керівник В. Со- 
I ловйов, групкомсорг І. Хар- 
I ченко), м. Світг.оводськ,

Друге місце — комсо- 
I мольсько-молодіжний ко- 
® лектив автогаража ког- 
_ госпу імені Шевченка Боб- 
і ринецького району (гругі- 
I комсорг В. Ковальчук). Се- 
й редній виробіток на звто- 
| мобіль становить 118 204 
і тонно-кілометрів, еконо

мія пального 5411 кіло,- 
I грамів, процент виконання 

плану становить 118,1.

Третє місце — комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив автогаража кол
госпу імені Леніна Допин- 

Іського району (групком
сорг С Уманєць). Серед
ній виробіток 
біль становить 79 571 юн- 
но-кілометрів, 
пального 61 000 
мів

— ком- 
молодіжна 

егек- 
заводу 

КПРС

процента? при нормі укла
дання цегли 1,2 кубічного 
метра укладається 1,49 ку- = 
бічного метра. Освоєно К 
580 000 карбованців при к 
плані 391 000.

Друге місце — ком- п 
сомольсько - молодіжна Я 
бригада штукатурів тресту 
«Кірсвоградміс ь к б у д» ~ 
(бригадир Н. Кравець, 
групкомсорг Л. Рябошап- ■ 
ко), м. Кіровоград.

Третє місце — ком- ц 
СОМОЛЬСЬКО - МОЛОДІЖНИЙ І 
колектив малярів міжгос- К 
подарської будівельної | 
організації (групкомсорг ■ 
В. Кумпан), Новгородків- ® 
ський район. Виконано бу
дівельно-монтажних -робіт | 
на суму 137 тисяч карбо- Р 
ванців, що становить 107 І 
процентів плану, економія № 
будматеріалів становить ■ 
2113 карбованців. Н

ЗАЛІЗНИЧНИЙ 
ТРАНСПОРТ

Перше місце — комсо
мольсько-молодіжна ван
тажна електровозна коло
на локомотивного депо 
станції Знам’янка (керів
ник В. Шелест, групком
сорг В. Литвинов). За 1979 
рік перевезено понад 
план 4 866 792 тонни на
родногосподарських ван
тажів, зекономлено 770 132 
кіловат-годин електро
енергії, проведено 2864 
великовагових поїзду.

Друге місце — комсо
мольсько-молодіжна ко
лона локомотивного депо 
станції Помічна Доброее- 
личківського району (ке
рівник І. Шиєнко, групком
сорг В. Бондаренко), яка 
провела 531 великоваговий 
поїзд, перевезла понад 
план 261 440 тонн народ
ногосподарських вантажів, 
зекономила 214 515 кіло- 
ваг-годин електроенергії.

Третє місце — комсо
мольсько-молодіжна змі
на станції Фундукливка 
Олександрівсьного району 

7ко/исорг В. Крутіна). План 
виконано на 166,3 процен
та, завантажено 903 ваго
ни, розвантажено 2і93 ва
гони.

ТОРГІВЛЯ

на автомо-

економія 
кілогра-

БУДІВНИЦТВО

■
 Перше місце — ком

сомольсько - молодіжна 
бригада мулярів ПМК-133 
(бригадир І. Іванов, груп- 
комсорг А. Зіноватний), 
м. Знам янка. План 1979 
року виконаний на 148.3

Перше місце — ком
сомольсько - молодіжно 
бригада секції «Чоловічий 
трикотаж» УТО «Кірово
град» (бригадир Т. Шкви- 
ра, групкомсорг С. Кон
стантинова), м Кіровоград

Друге місце — ком
сомольсько 
бригада відділу 
канцтовари» УТО 
град» (бригадир 
ва групкомсорг 
куш), м Кіровоград.
(Закінчення на 2-й стор.)

молодіжна 
«Др.ібн: 

«Кірово 
Ч. Бугає 

Н. Мал-
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НА ФІНІШІ П’ЯТИРІЧКИ

В об’єднанні «Дніпрренергобудіндустрія» появи
лося нове підприємство — завод конструкцій швид- 
комо.'ітованих споруд. Випускати панелі і блоки 
для монтажу корпусів цехів, майстерень, склад
ських приміщень, підстанцій електропередач — ось 
його призначення. Замовники відразу ж перекона
лися у перевагах нової продукції: на монтаж бу
дови витрачається значно менше часу, економиться 
метал, бетон. Для виконання робіт потрібно удвоє 
менше спеціалістів.

РОЗПОВІДЬ ТРЕТЯ

,,Молодий ко»іукарв* ,— 4 бэерезял 1080 року

СЬОГОДНІ завод діє.
Потягнулася па нове 

підприємство молодь. Ство
рили комсомольську орга
нізацію, яку очолила Оль
га Кучеренко. Головна 
турбота сорока спілчан — 
завод, його діла, виконан
ня численних замовлень...

...Початок зборів, іцо 
проходили па стику першої 
і другої змін, дещо відріз
нявся від звичного для 
пас, традиційного. Комсо
мольці’ привітали одного зі 
своїх колег з днем парод- Б. Г. ВЕЛИЧКО, голов- 
жешія. І тут меці подума- 
лося, що в молодіжному 
колективі за невеликий пе
ріод склалися дружні сто
сунки. Тут цікавляться не 
тільки тим, як товариш 
працює, чи викопує змінні 
норми, а й прагнуть зроби
ти йому приємне. Та по
вернемося до зборів. На 
них розглядалися соціаліс
тичні зобов’язання па ос
танній' рік п’ятирічки, 
стояло питання про ство
рення першої комсомоль
сько-молодіжної бригади. 
Ось деякі міркування учас
ників зборів.

Ольга 
секретар 
організації:

— Нинішній рік оголо
шено роком ударної, ле
нінської праці. ІЦоб заво
дові йти до нових успіхів, 
добре повніші працювати 
мн — молоді. Бо нас на 
підприємстві — більшість. 
І володіємо ми пайпопу- 
лярнішимк у виробничому 
об'єднанні професіями 
формувальників, арматур
ників, електрозварників, 
машиністів кранів — зна
чить, виконуємо основний 
обсяг робіт. Добре трудя
ться й недавні випускники 
професійно-технічних учи
лищ, які ведуть монтаж 
електроустаткування і йо
го наладку па ще не добу
дованих лініях.

КУЧЕРЕНКО, 
комсомольської

Михайло ТАБАКОВ, 
електромонтер:

— Часто можна почути, 
■ що у професії творця залі

зобетонних конструкцій 
мало романтики. Звичайно, 
ми не машинобудівники, 

І не металурги, не спеціаліс
ти з електронної техніки. 
Але ж у світлих, просторих 
цехах, зроблених з наших 
багатотонних конструкцій і 
деталей, працюють атом- 
машівці, камазівці, трудів

НАРОДАМ СВІТУ- 
КНИГИ ІЛЛІЧА
Видання тзоріз 3. І. Леніна 

займає перше місце на пла
неті за тиражем і кількістю 
перекладів. Тираж ленін
ських книг в СРСР виражає
ться астрономічними цифра
ми: 531 мільйон 167 тисяч 
примірників.

Двадцять мільйонів при
мірників ленінських книг 
російською і 35 іноземними 
мовами експортувала остан
нім часом «Міжнародна кни
га». Крім основних європей
ських і арабської мов, ро
боти Володимира Ілліча ви
ходять мова/ли народіз Ін
дії, сингальською, хауса, 
амхарською, суахілі. Зростає

майстром 
- велика 
що наші 
освоюють

пики інших великих під
приємств країни! Продук
ція нашого заводу засто
совується в багатьох галу
зях. Тому бути 
своєї справи 
честь. Я бачу, 
хлопці успішно 
технологію, зводять до мі
німуму простої. Є прагнен
ня працювати, значить, ви
йде незабаром з кожного 
справжній майстер. При
йде іі романтика гворчоси, 
буде й результат.

ник інженер підприємства:
— До речі, про резуль

тат. Учасники зборів уже 
згадували про іе, що ви
робничі потужності ще не 
ПОВНІСТЮ введені в дію. 
Але вже нинішнього року 
ми зобов’язалися одержа
ти 3 тисячі кубічних метрів 
збірного залізобетону до
датково до плану. Чи змо
жемо? Якщо вирішили, то 
так і буде. Велику надію 
покладаємо на молодь: 
це — сила у заводському 
загалі! Треба лише більше 
працювати над зміцненням 
дисципліни, боротися з пе
ревитратами металу і бе
тону. А то трапляється,що 
бетон вивозять на звалище 
через тс, що він бракова
ний. Цього уникнути мож
на і треба. Тут слово за 
молодими.

Валентина УЩАПОВ- 
СЬКА, формувальниця:

— У нашій бригаді, якою 
керує Павло Сухорук, сім 
комсомольців. Дружний 
колектив. Так от. У ці хви
лини більшість моїх това
ришів знаходиться у фор
мувальному, на зміні. Во
ни просили 
рішення — 
сомольсько 
бригаду. А 
причетність 
водської справи наш КМ1\ 
доведе иа ділі...

Збори проголосували 
«за».

Па першому в країні за
воді конструкцій швидко- 
моитованпх споруд створе
но першу комсомольсько- 
молодіжну бригаду. Перші 
кроки, перші ще не розв’я
зані і вже вирішені пробле
ми. Будуть у молоді й пер
ші успіхи, будуть і подаль
ші.

передати наше 
створити ком-

- молодіжну 
також те, що 
до загальпоза-

Д. ШИЛОШИЙ, 
спецкор »Молодого 
комунара». J

інтерес до праць В. І. Леніна 
в країнах, які розвиваються, 
де вони випускались понад 
1100 разів. Багато замовлень 
надходить від видавничих і 
книготорговельних фірм Іс
панії, Нозої Зеландії, Італії, 
Афганістану, Ефіопії, Алжі- 
ру. Книги Леніна дедалі 
більше читають у Сірії, Ліва
ні, Колумбії, Мексіці.

До 110-річчя з дня народ
ження В. І. Леніна «Міжна
родна книга» планує про
вести за рубежем п'ятсот 
книжкових виставок.

(ТАРС).

ДО УСПІХУ — РАЗОМ
Достроково справився із 

соціалістичними зобов'я
заннями нолектив станції 
технічного обслуговування 
азтомобілів Олександрій
ської райсільгосптехніки. 
Він виконав завдання п’я
тирічки. Це важливий вне
сок у загальну справу мо
лодих виробничників, яких 
на станції більшість. Се
ред передовиків супер
ництва — депутат обласної 
Ради народних депутатів, 
заступник секретаря ком
сомольської організації 
райсільгосптехніки токар 
Сергій Лиівиненко. Він 
уже більше місяця працює 
в рахунок наступної п’яти
річки.

У становленні Литви- 
ненка — спеціаліста, люди
ни щедрої душі велику 
роль відіграв наставник — 
токар Володимир Павлен
ко. Вони й тепер працюють 
поруч, старанно і надійно 
ремонтують транспорт, 
який надходить із госпо
дарств області і респуб
ліки.

М. ТРУХДНОВ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

РІВНЯННЯ—
(Закінчення. 

Поч. на 1-й стор.|.

Третє місце — 1) комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив магазину № 31 
м. Знам’янки (керівник 
А. Лисенко, групкомсорг
H. Кролікоза). План за 
1979 рік виконаний на 
108,3 процента;

2) комсомольсько-моло
діжний колектив посудно
го відділу райунізермагу 
Долинської райспоживспіл- 
ки (групкомсорг Л. Зінчен- 
ко). План товарообороту 
виконаний на 104 процен
ти. Понад план реалізова
но товарів на суму 11,9 ти
сячі карбованців.

ГРОМАДСЬКЕ 
ХАРЧУВАННЯ
Перше місце — комсо

мольсько-молодіжний ко
лектив їдальні № 8 8РП 
м. Олександрії (бригадир
I. Поліщук, групкомсорг 
Г. Лисун). План виконано 
на 177,8 процента.

Друге місце — комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив кондитерського це
ху комбінату громадсько
го харчування (групком
сорг С. Пецун), Новомир- 
городський район. Річний 
план виконано на 108 про
центів при високій якості 
продукції.

Третє місце — 1) комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив кондитерського це
ху ресторану «Вись» рай- 
споживспілки Малозискіз- 
ського району (групком
сорг Т. Стрючкозська). 
План виконано на 107,4 
процента;

2) комсомольсько-моло
діжна бригада офіціантів 
ресторану «Світанок» (ке
рівник Н. Кеук-огли, груп
комсорг В. Галігозоза). 
План реалізації продукції 
виконано на 103,1 про
цента.

ПОБУТОВЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Перше місце — ком

сомольсько - молодіжна 
бригада швачок Долин- 
ського райпобуткомбінату 
(групкомсорг Л. Андрієн- 
ко). План виконано на 
121,2 процента.

Друге місце — комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив швейної майстерні 
№ 2 Знам'янського міськ- 
побуткомбінату (керівник 
А. Першина, групкомсорг 
Л. Цифер). План за 1979 
рік виконано на 104,3 про
цента.

Третє місце — не при
суджувати.

ЛЕГКА 
ПРОМИСЛОВІСТЬ
Перше місце — ком

сомольсько - молодіжна 
бригада розкрійників взут
тєвої фабрики (бригадир 
В. Лисоза, групкомсорг 
Г. Деркзч), м. Кіровоград.

Друге місце — ком
сомольсько - молодіжна 
бригада цеху № 4 вироб
ничого шзейного об єднан
ня (бригадир Н. Настояща, 
групкомсорг В. Кишляк).

Третє місце — ком
сомольсько - молодіжна 
бригада шзейно-склада_ь- 
ної дільниці цеху № 3 змі
ни «Б» взуттєвої фабрики 
(бригадир А. Кривенко, 
групкомсорг С. Бодня), 
м. Кіровоград.

ХАРЧОВА 
ПРОМИСЛОВІСТЬ

- Перше місце — комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив цеху контрольно- 
вимірювальних приладів і 
автоматики Капітанівсько- 
го цукрокомбінату Ново- 
миргородського району 
(начальник цеху В. Кова
ленко, групкомсорг В. Сер
дюк). Річний план викона
но на 128,9 процента при 
високій якості продукції.

Друге місце — комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив цеху продукції з 
незбираного молока заво
ду сухого молока Мало- 
вискізського району (груп
комсорг Г. Іщенко). План 
виконано на 118,9 процен
та, виконання норм виро
бітку становить 116,2 про
цента.

Третє місце — комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив цеху контрольно- 
вимірювальних поиладів і 
автоматики Маловисків- 
ського цукрозаводу (груп
комсорг В. Кириллов). 
План виконано на 106,4 
процента.

ЗВ’ЯЗОК
Перша місце — ком

сомольсько - молодіжна 
бригада телеграфно-теле
фонної станції (бригадир 
Н. Нікітін, групкомсорг 
А. Чабан), м. Кіровоград.

Друге місце — комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив цеху контрольно- 
вимірювальних приладів 
(керівник 8. Сухомлин, 
Групкомсорг Г. Пунтус), 
м. Знам’янка. Понад план 
відремонтовано 5431 реле.

Третє місце — ком
сомольсько - молодіжна 
бригада АТС-4 Кіровоград
ської ТТС (бригадир А. Не-

Ваічпизість, постійна ув:га до кожного покупця — Ці риси характерні для 
номсомольсько-молодїжноїбригади продавців секції «Чоловічий трикотаж* універ
сального торговельного об’єднання «Кіровоград». У книзі відгуків чимало доб- 
рих слів про нандидата в члени КПРС Ольгу Завдаваило, комсомолок Валенти- 
НУ Плахотню, Тетяну Коваленко, Валентину Пересипаино...

1 За підсумками минулого року комсомольсько-молодіжна бригада, яну очо
лює Т. С. Шнвира, занесена на обласну Дошку пошани. 3 ГРИБА.

МОЛОДІЖНА ЛЕКЦІЯ

верчак, групкомсорг Г. По- 
рядюченко).

КОЛЕКТИВИ 
ТРАКТОРНИХ БРИГАД

Перше місце — ком
сомольсько - молодіжна 
бригада № 2 колгоспу 
«Перзое мая» Маловисків- 
ського району (групком
сорг В. Демченко). Брига
да виробила 61 696 гекта
рів умовної оранки, на 
еталонний трактор — 2682 
гектари. Процент виконан
ня змінних норм — 145, 
зекономлено паливно-мас
тильних матеріалів 868 
центнерів.

Друге місце — комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив тракторної брига
ди колгоспу «Росія» Улья
новського району (брига
дир І. Осадчук, групком
сорг А. Русазський). Виро
біток на еталонний трак
тор становить 2361 гектар 
умовної оранки, зеконом
лено паливно-мастильних 
матеріаліз 273 центнери, 
коштів на ремонті — 6200 
карбованців.

Третє місце — комсо
мольсько-молодіжна трак
торна бригада колгоспу 
«Мир» Гайворонського ра
йону (бригадир В. Сікор- 
ський, групкомсорг С. Сто
рожуй). Середній виробі
ток на трактор становить 
2208 гектарів умовної 
оранки, зекономлено паль
ною 497 центнерів.

КОЛЕКТИВИ 
МОЛОЧНОТОВАРНИХ
ФЕРМ

Перше місце — комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив МТФ колгоспу іме
ні Леніна Долинського ра
йону (групкомсорг І. Мар
куш). Надоїли на корову 
3926 кілограмів молока.

Друге місце — комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив МТФ Несватків- 
ського відділка радгоспу 
2-го імені Петровського 
цукрокомбінату Олександ- 
рівського району (груп

комсорг М. Микитчук). На
доїли на корову по 3622 
кілограми молока.

Третє місце — комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив другої молочното
варної ферми колгоспу 
«Перзое мая» Маловискіа- 

ського району (групком
сорг В. Махно). Надоїли на 
корову 3327 кілограмів 
молока.

ДОСВІД є,
АЛЕ...

Лекційна пропаганда зай
має важливе місце в системі 
ідейно-політичного вихован
ня молоді. Знам’яиська мі
ська комсомольська органі
зація нараховує 52 лектори, 
які утворюють чотири ЛЄК-1 
торські групи. Особливо ак-і 
типізувалась їхня робота в 
період підготовки ДО 60-річ- 
чи комсомолу України, 62-ї- 
річниці Великого Жовнія. 
Вагома вола й сьогодні — 
напередодні 110-ї річниці з 
дня народження В. І. Лені
на. Перед молоддю вце і упа
ли лёктори-паставники Г. П. 
Проценко, С. С. Шварц, 
С. Є. Голой.

Хотілося б відзначити од
ного із ветеранів КОМСОМО
ЛІ! Знам’янського району 
І. М. Ткачеика. З його іні
ціативи у локомотивному 
депо, де він трудиться, ство
рено музей бойової і трудо
вої слави. Сюди приходять 
узнати історію підприємства, 
тут вручаються комсомоль
ські квитки.

Дуже зацікавили молодіж- 
і ну аудиторію сусіїільно-но- 
I літичиі читання, присвячені 
І 110-й річниці з дня народ- 
І жсіімя В. І. Леніна, які про

водяться спільно з міською 
організацією товариства 
«Знання». Стали широко 
практикуватись такі форми 
масової роботи, як усні жур
нали, диспути, конференції. 
Різнобічна й тематика лек
цій: питання аграрної полі
тики партії па сучасному 
етапі, патріотизм і проле
тарський інтернаціоналізм 
радянської молоді, молодь 
та ідеологічна боротьба.

Кращих молодих лекто
рів—учителя середньої шко
ли № 6, призера обласного 
конкурсу ораторів ІО. Со
пільника, головного еііергс- 

’тика шсбзаводу О. Самоді- 
на можна побачити в робіт
ничих колективах, у моло
діжних гуртожитках, на 
агітмайданчиках міста.

Однак ще недостатньо ви
світлюється лекторами пере
довий досвід роботи КОМСО
МОЛЬСЬКИХ організацій, низь
ка ефективність роботи шко
ли молодого лектора, мало 
залучаємо до лекційної про
паганди молодих спеціаліс
тів Нині діяльність коміте
тів комсомолу спрямовано 
на те, щоб ліквідувати ці не
доліки.

Л. ВОРОДІНА, 
другий секретар Знам’ян- 
ського міськкому комсо
молу.
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Кіровоградське 
профтехучили щ е 
Н® 8 сьогодні — 
це 777 учнів, що 
опановують 10 бу
дівельник 
зльностей. 
шість років 

і вання тут 
товлено 
ціалісти, 

I пішно 
І на б 

і тварини и ц ь к и 
| комплексів, ад» 

І ністративних і с 
| ціапьно - культу 
| ник об’єктів 

В пасті.

існу- 
підго 

1023 
які ус

спеці

Ну, а коли треба иідпо- 
чити — група теж не пасе 
задніх. Жоден виступ учи
лищної агітбригади без неї 
не обходиться. Співати — 
всі. Не вмієш — навчать. 
І майстер — поруч. Усмі 
хається... Рідко хто там 
уміє усміхатися.

УЧНІ
Дівчата в гуртожитку ма

люють на стінах своїх кім
нат яскраві червоні квіти і 
тополине листя... Кожна 
може зробити це на свій 
смак. Вони мріють, щоб та
кого нольору квіти і листя 
прикрашали кожну оселю 
їхнього міста. Дівчата — 
маляри.

Наташа Дерев’янко, ком
сорг 23 групи, приїхала з 
села Диминого Новоукраїн- 
ського району. Багато її 
односельців навчалися в 
училищі і вже працюють 
на будовах області. А нині 
майже весь Наташин вось
мий клас — тут! А Таня 
Нампуніченно закінчила де
сятий. Із середньою осві
тою до училища не прийма
ють. Але Тані настільки 
сподобалась професія маля
ра і тан вона просилася, що

Якого кольору мрія
директор не міг відмовити. 

Позаду перша практика, 
вдячність людей. На гвізд
ку у кабінеті завуча май
же щодня з’являються нові 
аркуші. їх зміст зачитують 
на лінійці: «Правління кол
госпу імені Іорьиого Кіро
воградського району про
сить оголосити подяку май
бутнім електрозварникам 
Сашкові і Сергієві Гурбі- 
ям...» «СПМК 1 облміж- 
колгоспбуду... Ощинському 
Віктору...»

Тут з першого дня дають 
відчути, що ти не ремісник 
на землі, а творець. Нага
дуємо, все в училищі зроб
лено, збудовано, вирізьбле
но, намальовано, посадже
но учнями.

...Хлопці, повертаючись 
зі служби в армії, прямо- з 
вонзалу йдуть в училище. 
На побачення зі своєю пер
шою мрією.

ЛИСТЯ
З ТОПОЛИНОЇ
АЛЕЇ
га ОЗПОВІДАЮТЬ, що 
® якийсь десяток років 

тому тут був пустир. Топо
лина алея його пам’ятає. 
Тільки Їй невтямки тоді 
було, хто і для чого поса
див її на цьому місці, де 
степові вітри’ не раз випро
бовували молоде пагіння 
на міцність. А одного дня 
все змінилося. Алея пам'я
тає, як поставили перед 
нею стояла, а на ньому 
причепили табличку з на
писом «Кіровоградське ЛТУ 
М» 8», як прийшоз посиві
лий усміхнений чоловій, 
котрого всі називали ди
ректором (хоча директору
вати оуло ніде), а частіше 
Олександром Петровичем 
або просто Кириловим. Як 
принесли йому стола, стіль
ця і папку, і все те довго 
залишалось незайманим, 
бо сидіти бракувало часу.

А навкруги творилося 
щось незвичне. Дуже скоро 
виросли стрункі будівлі, і 
табличка зі стовпа пере
бралася на одну з них. За
повнили їх хлопці і дівча
та, обсадили новими дере
вами і квітами. І з тих пір 
щоосені золотим листям 
алея зустрічає нових своїх 
друзів, три рони росте з ни- 
ми і проводжає їх.

відразу. Бували і прогули, 
і сумнівні компанії, і ви
пивка. Але головне — не 
моралізування, не окрик. 
Прохання. «Сашко, погозо- 
ри, будь ласка, з Віктором. 
Він же майже доросла лю
дина». «Я не прийшов кри
чати на вас. Хочу, щоб ко
жен про себе подумав над 
учорашнім вчинком. Якщо 
вам нічого буде мені ска
зати—можете розійтись...»

З цього починається до
віра. Якщо ж довіряєш 
майстру, то віриш і в спра
ву, якій він присвятиз жит
тя. А плоди її видно прямо 
з вікон майстерні — всі 
навколишні красені-будии- 
ки зводив Лесив. А всі де
рев’яні дива, які на кожно
му нроці трапляються в 
училищі — різьблення, під
ставки для квітів, люстри — 
творили його учні. Сашко 
Лисенно, номсорг групи, 
Віктор Поповній, стипен
діат Ленінського комсомо
лу, Віктор Волошин..,

За найкращі результати 
в республіканському соціа
лістичному змаганні Кіро
воградське ПТУ К? 8 мину
лого року нагороджено пе
рехідним Червоним прапо
ром Ради Міністрів УР.СР і 
Укрпрофради. А коли ста
ло відомо, що училищу при
суджена премія, учні 2, 6 і 
7 груп звернулися до всіх 
з пропозицією перерахува
ти гроші у Фонд миру. За
гальні збори училища під
тримали її. Майбутні пред
ставники мирної професії 
проголосували за мир.

Д. БОНДАР.

На знімках: висту
пає агітбригада училища; 
урок веде майстер вироб
ничого навчання В. О. ЛЕ- 
СИ8; обідня перерва; уве
чері в гуртожитку.

ТВОЯ ПОСМІШКА, 
МАЙСТРЕ!

Кажуть, учень починає
ться з майстра...

Ми ходили із заступни
ком директора В. Г. Богу- 
слаесьним по майстернях 
училища і, показуючи кож
ну, Вільям Григорович 
перш за все кілька теплих 

> сліз говорив про майстра.
• справді, все те, що я ба; 
чив — справа їх рун, душі 
і серця. Про Василя Олек
сійовича Лесива розповідь 
особлива. Хоча, здавалося 
б, нічого особливого У його 
невеличкій постаті, стри
маному, навіть дещо стро
гому характері. Серйозний 
погляд, майстер хмуриться. 
Де ж твоя усмішка, май
стре?

В учнях... У групі СТОЛЯ
РІВ- — багато хлопців із сі
мей, які ми називаємо не
благополучиями. Зрозумі
ло. що майстер тут і вчи
тель, і вихователь, а в де
яких випадках і найближ
че людина. Але те — не

КОМЕНТАР

Сні ймані 
на гарячому

«Рицарі плаща і кинджа
ла» США ще раз спіймані 
на гарячому. Нові викрит
тя протизаконної діяльнос
ті Центрального розвіду
вального управління СШ/\ 
трохи відкрили завісу над 
секретними підривними 
акціями американської роз
відки у вищих навчальних 
закладах Сполучених Шта
тів.

«ЦРУ залучає американ
ські університети і колед
жі до своїх широкомас
штабних операція», — 
ЗаЯВИВ ЦИМИ ДНЯМИ КОЛИШ

НІЇ! співробітник «святая 
святих» Білого дому — 
Ради національної безпе
ки — М. Гальперіи. Спец
служба США, вказав він, 
розглядають вищі навчаль
ні заклади країни як «ви
нятково зручний дах» для 
збирання розвідувальної 
інформації, вербування 
агентури, обробки громад
ської думки США в угод
ному для правлячої еліти 
ан ^комуністичному дусі. 
За даними журналу «Ка- 
всрт екінн», витрати ЦРУ 
на це досягають 2 млрд 
доларів на рік.

Чергове викриття анти- 
конституційних дій ЦРУ— 
ще одна сторінка в бруд
ному «послужному спис
ку» головного шпигунсько
го відомства США, штаб- 
квартира якого розташова
на в густому похмурому лі
сі у передмісті Вашінгто- 
на — Лспглі. Звідси ЦРУ 
простягле свої щупальця в 
американські університети 
і коледжі. Згідно з заявою 
М. Гальперіна, ЦРУ має 
секретну мережу більш як 
у сотні вищих навчальних 
закладів країни. Агенти 
ЦРУ — вони надівають ли
чину «адміністраторів», 
«професорів», «студен
тів» — ведуть активну вер
бувальну роботу. Останнім 
часом особливо інтенсивної 
психологічної обробки за
знають іранські студенти, 
яких ЦРУ намагається пе
ретворити в своїх платних 
агентів. Як свідчить мате
рий американський розвід
ник У. Корсон, на ЦРУ 
працює ціла армія амери
канських учених (5 тисяч 
чоловік), які не тільки до
помагають вербувати аме- 
канських студентів для 
спецслужб США, а й про
водять широку вербуваль
ну роботу серед 250 тисяч 
іноземних студентів, які 
навчаються у США.

За відомостями, які про
сочились в американську 
пресу, у фешенебельному 
вашінгтонському готелі 
«Мейфлауер» не раз про
ходили секретні зустрічі 
керівників ЦРУ з прези
дентами восьми найбільш 
«престижних» американ
ських університетів. Вони 
були присвячені питанням 
вербування американських 
та іноземних студентів і 
посилення «координації» 
між американською розвід
кою і вищими навчальними 
закладами. Завербовані 
ЦРУ американські профе
сори і студенти, виїжджаю
чи за рубіж, часто виступа
ють у ролі прямих агентів 
цього малошановного уп
равління, беруть безпосе
редню участь у збиранні 
розвідувальної інформації, 
а також займаються під
ривною діяльністю проти 
неугодних Вашінгтону уря
дів.

Таємні акції ЦРУ, які 
суперечать американській 
конституції, викликають 
гострий осуд з боку гро
мадськості США.

А. ЯКОВЛЄв, 
В. МАїЯШ.

(ТАРС).

ПОДЗЇ,
'т'ГГДіїггЮТЯ

ФАКТИ,
,СТ~1ЙГГГГМ 

КОМЕНТАР I

Бухарест
Великого трудового ус

піху в соціалістичному зма
ганні добився молодіжний 
колектив заводу легованих 
сталей в румунському місті 
Тирговіште. Молоді мета
лурги, працюючи на елек
троплавильних печах ра
дянського і польського ви
робництва, виробили знач
ну кількість високоякісної 
легованої сталі понад план. 
Додаткову продукцію одер
жано за рахунок вико
ристання металолому, зі
браного в неробочий час, 
економії електродів та ін
ших матеріалів.

БОНН

Представники керівни
цтва західнонімецької мо
лодіжної організації «Со
коли» і делегація Цент
ральної ради Спілки Віль
ної Німецької Молоді 
(НДР) після проведеної 
тут зустрічі опублікували 
заяву, в якій говориться 
про необхідність продов
жувати політику розрядки 
і роззброєння в Європі, ос
кільки цій політиці немає 
альтернативи.

Учасники зустрічі засу

дили рішення МАТО про 
розміщення в Західній Єв

ропі американських ядер
них' ракет середньої даль
ності.

На знак протесту проти 
расистської політики ре
жиму ПАР студенти уні
верситету Макгілла в Мон
реалі вимагають, щоб ад
міністрація навчального 
закладу вилучила всі кош
ти, вкладені університетом 
у різні канадські компанії, 
які підтримують ділові 
зв’язки з Преторією. Сума 
цих коштів становить 8 
мли. доларів.
Нью-Йорк ....-.-у-,

На 20 процентів збіль
шилась плата за навчання 
на медичному факультеті 
Гарвардського універси
тету. З вересня нинішньо
го року студентам за на
вчання щороку доведеться 
платити 13 тисяч доларів.

З вересня підвищується 
плата за навчання на еко
номічному факультеті Гар
вардського університету — 
вона становитиме 10 тисяч 
доларів па рік.

(ТАРС).

ЗАРУБІЖНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

«Археологічні заповідники»
Жителі і гості свічного 

міста» тепер можуть спо
кійно прогулюватись тихи
ми вулицями старого Ри
ма. А ще якийсь місяць то
му тут панував шум не
скінченного потоку авто
мобілів. Повий мер Рима 
комуніст Луїджі ГІстро- 
зсл.чі ввів у дію давно 
прийнятий закон, який за
бороняє приватним авто
мобілям проїзд по історич
ній частині міс і а. Тепер 
цей район знаходиться під 
особливим захистом до
рожньої поліції. В’їзд до
зволяється тільки за спеці
альними'перепустками. «Ці 
заходи необхідні,—заявив 
журналі ста м представник 
міських властей. — Римля
нам доведеться користува
тися автобусом, таксі чи 
пригадати старі добрі часи 
і почати ходити пішки».

Екологи і археологи вва
жають, що для врятування 
пам’ятників міста потрібні 
термінові і рішучі заходи. 
Організація но охороні па
м’ятників старовини «Іта
лія постра» встановила, що 
в години пік у центрі Рима 
вміст шкідливих речовин у 
повітрі у вісім разів пере
вищує припустимий рівень. 
Вони руйнують не тільки 
легені людей, а й камінь та 
метал. У результаті кри
шиться, наприклад, мар
мур, з якого створювались 
неоціненні зразки архітек
тури і мистецтва, й іноді 
досить сильної зливи, щоб 
вимити з них цілі шматки.

У майбутньому планує
ться оголосити найважли
віші історичні райони міс
та «археологічними запо
відниками».

Закрили «студію»
Па «небосхилі» пічних 

розваг Нью-Йорка кілька 
років тому спалахнула но
ва «зірка» — ресторан-ди
скотека «Студія-54». Доро
гий заклад облюбували 
вершки нью-поркського 
світського товариства. 
Платились немалі суми, 
щоб провести час серед 
обраних.

І раптом на самому піку 
ажіотажу «зірка» щезла. 
Реклама «Д-54» (так ще 
недавно називали «Студію- 
51»), яка сяяла буквально 
па кожному розі, погасла. 
Виявилось, що власники 
ресторану-дискотеки Стів

Рабслл і Я її Шрсгер вели 
подвійну бухгалтерію, при
ховуючи під властей істин
ну суму своїх прибутків. 
Лише за один рік вони 
утаїли від податкового уп
равління 2,5 мільйона до
ларів. Та якби тільки цс! 
Виявилось, що веселий на
стрій завсідників шикарно
го кабачка забезпечувався 
не тільки за рахунок музи
ки і різноманітної програ
ми, а не меншою мірою й 
за рахунок вживання ко
каїну. У результаті розслі
дування Рабелл і Шрсгер 
опинилися за гратами.

(АПН).
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У плавальному басейні 
ДЮСШ сблспорткомітету 
тренуються не тільки ті, 
хто записаний у навчальні 
групи, де готують спорт
сменів високого класу. 
Приходять сюди учні се
редніх шкіл Кіровограда, 
студенти, учасники май
бутніх стартів з багато
борства ГПО.
Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

І А ЯК ВІДПОЧИВАЄТЕ ВИ?

ЕКСПРОМТ «ЕКСПРОМТУ»
1978 РОКУ НА РЕКЛАМНИХ ЩИТАХ МІСТА ЗНАМ'ЯНКИ ПО

ЯВИЛОСЬ ОГОЛОШЕННЯ ПР9 НАБІР ДО МОЛОДІЖНОЇ ТЕАТ
РАЛЬНОЇ СТУДІЇ «ЕКСПРОМТ-78»...

ї1’БОЮ річницю експром- 
тівці зустрічали на 

хуторі Надія. Саме в цей 
час підбивалися підсумки 
традиційної обласної те
атральної весни, на якій 
знам’янці, дебютуючи, по
казали себе талановитим 
колективом. У «столиці ук
раїнського театру», як 
образно назвав Максим 
Рильський хутір Надію, 
студійці одержали три на
городи: Перехідним куб
ком та дипломом за при
зове місце в театральній 
весні була відзначена їхня 
вистава «Квадратура ко
ла», головного режисера 
студії Валерія Сєрбіна на
городили за режисерську 
роботу, акторка студії 
Раїса Талпа була 
однією з кращих викона
виць жіночої релі...

студії 
визнана

ЩО ПРИВЕЛО ТЕБЕ В 
СТУДІЮ?

«Прагнення дізнатися 
побільше про театральне 

■ життя, самому пожити 
ним...» (С. Кущенко).

«інтерес до театрально-
, го мистецтва». (О. Хміль). 

«Можливість реалізува-
і ти тут цікаві творчі ідеї, 
і мрія про роботу в театрі, 
інтерес до сценічної твор
чості...» (Р. Талпа).

«Прагнення змістовно 
провести вільний час...» 
(О. Волчок),

«Бажання, аби мій 
вільний час приносив ко
ристь людям, був ціка
вим, прагнення більше 
знати про театр». (Н. Кри- 
люн).

«Думка, що я зможу бу
ти тут корисним для ІН
ШИХ». (І. Руднева).

(З відповідей на запи
тання анкети бюро поза
статутної комсомольської 
організації та художньої 
ради студії).

ТГ УТ УСЕ, як у професіо- 
*’ кальному театрі: є го
ловний режисер, його по
мічники, роботою студії 
керує художня рада (голо
ва Олександр Волчок), 
створена позастатутна 
комсомольська організація 
(секретар Сергій Бабич), 
організовано проводиться 
набір акторів.

Від майбутніх студійців 
вимагається єдине — лю
бов до театрального мис
тецтва. Для того, щоб ста
ти експромтівцем, досить 
рекомендації студійця і 
співбесіди члена худож
ньої ради з новачком. При 
цьому головна увага звер
тається на те, як юнак чи 
дівчина ставиться до мис
тецтва, творчості, що знає

про театр. Здавалося б, 
при такому підході двері 
до молодіжного театру 
відчинені для ЕСІХ, а тому 
серед студійців може ви
никнути і своєрідний «не- 
творчий» баласт. Але це 
не так. Бо п’ять репетицій 
на тиждень, напружена ро
бота над собою, повна від
дача творчих сил, постій
ний пошук — це, як ка
жуть, на любителя. Ритм і 
напруження занять у сту
дії витримає і матиме від 
них задоволення тільки 
людина, закохана у теат
ральне мистецтво. «Супут
ники», як правило,«сходять 
з орбіти» за два—три тиж
ні. Бо, зрештою, для того, 
хто любить театр, але не 
має здібностей грати на 
сцені, в «Експромті» теж 
знаходиться робота: є тут і 
технічний персонал, від 
якого багато в чому зале
жить успіх Еистав.

ЗА-ЩО ДАЮТЬ ТОБІ 
НЯТТЯ В СТУДІЇ?

«Збагачують мій • сві
тогляд...»

«Можливість цікаве 
провести дозвілля, дізна
тись багато нового про 
театр».

«Це для мене можли
вість зайнятися улюбле
ною справою...»

«Знання, ерудицію, по
чуття причетності до ко
рисного...»

(З відповідей па ан
кету).

життєве 
подібне

Р ТУДІЯ ЕИХОВуе якість, 
потрібну не тільки Б 

мистецтві — мислити. Тут 
вчаться бачити за окремим 
випадком, сценічним епі
зодом широке 
явище. «В житті 
вміння перейде еід пра
вильної думки до точного 
слова, яке відкриватиме 
шлях до комунікабельнос
ті, справжніх контактів з 
людьми», — вважає Вале
рій Сербін...

Студійці — в переваж
ній більшості робітники 
місцевих підприємств — 
зуміли створити цікавий 
дружний колектив. У вже 
згаданій анкеті серед ін
ших було таке запитання: 
«Чи є в тебе друг у сту
дії?» Характерно, що 
відповіді ствердні —
Але переважна більшість 
анкетованих, вважаючи, що 
цього мало, дописала — 
«увесь колектив». Вдумає
мось у ці слова. Друзі — 
весь колектив. Якщо хоче
те, 

всі 
«є».

це — результат тієї

виховної роботи, яку веде 
головний режисер студії 
Валерій Сербін з активною 
допомогою художньої ра
ди та бюро позастатутної 
комсомольської організа
ції «Експромту».

Був такий випадок. На 
одному зі спільних засі
дань ради і бюро розгля
дали трудову дисциплінує 
студії. Говорили про Оль
гу К., яка останнім часом 
запізнювалась на заняття і 
навіть пропустила одну ре
петицію. Стали розбира
тись. Ольга не змогла по
яснити причин запізнень, 
але просила не звільняти 
її від ролі... Олі повірили. 
І, попередивши, все ж вве
ли у виставу дублера: оче
видно, такий крок студій
ців треба розуміти як вияв 
надзвичайно серйозного 
ставлення до своєї робо
ти. Колектив друзів може 
існувати тільки тоді, коли 
дружба ця принципова, 
грунтується на взаємопо
вазі, почутті обов’язку пе
ред іншими.

У ТЕБЕ НЕПРИЄМ 
НІСТЬ, СЕРЙОЗНА НЕ
ВДАЧА. ПОДІЛИШСЯ ТИ 
НЕЮ ЗІ СТУДІЙЦЯМИ, ЧИ 
ВВАЖАЄШ ЦЕ ОСОБИС
ТОЮ СПРАВОЮ?

«Обов’язково поділюсь! 
Тому, що нолентив — це 
близьні мені люди». 
(Н. Крилюк).

«Розкажу своїм. Стане 
легше, адже зі мною дру
зі». (А. Пашов).

«Поділюсь...» (Н. Золо- 
тгрьова).

«Невдачі моїх друзів — 
мої невдачі, і навпаки. 
Звичайно, поділюсь».
(В. Шило).

(З еідповідсй па ан
кету).

Слюсар, студент, секре- 
тар-друкарка, лікар... Це 
вдень. А ввечері всі во
ни — актори, які поспіша
ють до Палацу культури 
залізничників. Подовгу за
тримуються на репетиці
ях... Йде робота над виста
вою «Ати-бати, йшли сол
дати...» Не за горами нова 
театральна весна...

Експромт кількох енту
зіастів — В.
О. Волчка, 
С. Бабича, 
С. Ксендзика 
створенням 
студії виявився 
вдалим...

!. Сєрбіна, 
Н. Крилюк, 

Р. Талпи, 
та інших зі 
театральної 

напрочуд

Л. ФЕДЧЕНКО, 
помічник головного ре
жисера театру імені 
М. Л. Кропивкицького.

Вівторок,
4 березня

Перша програма
8.00 — «Час». 8.40 — Гім

настика. 9.05 — «Сліди на
шого часу». Телевистава. 
По закінченні — Новини.
14.30 — Новини. 14.50 —
Сільські будні. Док. фільми.
15.20 — Б. Мартіну. Кон
церт для струпного кварте
ту з оркестром. 15.40 —
Вперед, хлоп’ята. 16.40 — 
Муз. телефільм -К. Сергеев. 
Сторінки хореографії». 
17.40 — Чемпіонат СРСР з 
водного ПОЛО; ЦСК ВМФ — 
«Динамо» (Москва). 18.00— 
Життя науки. 18.30 — Ве
селі нотки. 18.45—Сьогодні 
у світі. 19.00 — Людина і 
закон. 19.30 — Фільм «Жди 
мене». 21.00 — «Час». 21.35 
— Документальний екран. 
По закінченні — 22.40 — 
Сьогодні у світі.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 — 

Художній телефільм «При
боркання непокірної». 11.40
— «Шкільний екран». 9 
клас. Історія. 16.00 — Но
вини. 16.10 — Для малят. 
«Срібний дзвіночок». 16.35
— «Телепост на ударній 
будові». 17.05 — Для дітей. 
«Олівець-малювець». 17.40
— Док. фільм із циклу «Ле
нінський альбом». 18.00 — 
К. т. «День за днем». (К-д).
18.15 — К. т. Оголошення. 
(К-д). 18.20 — К. т. Мульт
фільм. (К-д). 18.30 — «Акту
альна камера». 19.00 — Ку
бок СРСР з футболу: «Ди
намо» (Київ) — «Дніпро» 
(Дніпропетровськ). 20.45 — 
«Па добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — І. ПІамякіп. 
«І змовкли птахи». Виста
ва. В перерві -- Новини.

Середа,5 березня

Перша програма
8.00 — «Час»’. 8.40 — Гім

настика. 9.05 — Фільм
«Жди мене». По закінченні
— Повний. 14.30 — Новини. 
14.50 — Док. фільми. 15.35
— Муз. програма для дітей. 
«Золоті ворота». 16.30 — 
О. С. Пушкін. «Євгеній Опє- 
гін». 17.30 — Відгукніться, 
сурмачі! 18.00 — Кубок во
лодарів кубків з футболу 
< Динамо» (Москва) — «Нант» 
(Франція). В перерЕі —18.45
— Сьогодні у світі. 19.50 — 
Телефільм «Дощ у чуяюму 
місті». 1 серія. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Нумо, дівча
та! В перерві — 22.15 — 
Сьогодні у світі.

1

Друга програма
10.00 — Новики. 10.15 — 

Док. фільм «Музика нашої 
молодості». 10.30 — Кон
церт української радян
ської пісні. 11.40—«Шкіль
ний екран». 9 клас. Україн
ська література. 16.00 — 
Новини. 16.10 — Для малят. 
«Срібний дзвіночок». 16.30 
— «Кібернетичний фіго- 
троп». Ділова гра для стар
шокласників. Передача 2. 
17.15—Концерт духової му
зики. 17.30—Реклама. Ого
лошення. 18.00 — «До
110-річчя з :шя народження 
академіка Є. О. Патока».
18.30 — «Актуальна каме
ра». 19.00 — Чемпіонат
СРСР з хокею: «Сокіл» — 
ИСКА. 1 і 2 періоди. В пе
рерві — К. т. «День за 
днем». (К-д). 20.45 — «На 
добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Чемпіонат 
СРСР з хокею: «Сокіл» — 
ИСКА. З період. 22.10 — 
«Танцює «Ятрапь». (К-д).

Четвер, 6 березня Субота, 8 березня
Перша програма

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Відгукні
ться. сурмачі! 9.35 — Теле
фільм «Дощ у чужому міс
ті». 1 серія. 10.45 — Р. Шу
ман. «Карнавал».’ По закін
ченні — Повний. 14.30 — 
Новини. 14.50 — Док. теле
фільм «По слідах великих 
відкриттів». 15.45 — Шахо
ва школа. 16.15 — Співає 
В. Шншкайте. 16.45 — Ро
сійська мова. 17.15 — Весе
лі старти. 18.00 — Ленін
ський університет мільйо
нів. Проблеми розвинутих 
країн в сучасному світі.
18.30 — В кожному малюн
ку — сонце. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — І. Ко
роп ьов. Увертюра-фантазіл 
«60 героїчних років». 19.10 
— До 110-ї річниці з дня 
народження В. І. Леніна. 
«Ленін — депутат Москов
ської Ради». 19.55 — Теле
фільм «Доіц у чужому міс
ті». 2 серія. 21.00 — «Час». 
21.35 — Народний артист 
СРСР ІО. Заводський читає 
вірші Р. Гамзатова. 22.00 — 
Сьогодні у світі. 22.15 — 
Заключний концерт Днів 
культури Чехословацької 
Соціалістичної Республіки 
в СРСР. присвячених 
35-річчю визволення Чехи- 
Словаччини від фашист
ських загарбників.

Друга програма
16.00 — Повний. 16.15 — 

Для малят. «Срібний дзві
ночок». 16.35 — Фотоетюд 
«Українська кераміка». 
16.40—«Кроки до прекрас
ного». 17.15 — «Республі
канська фізико-математич- 
на школа». 17.45 — Дог. 
фільм «Ми — союз бороть
би». З циклу «Ленінський 
альбом». 18.00—«Чарівний 
голос». Відеорепортаж з ве
чора. присвяченого 80-річ- 
чю з пня народження Окса
ни Петрусепко. 19.00 —
«Актуальна камера». 19.30 
— «Здрастуй. Олімпіадо!»
20.30 — К. т. «День за 
днем». (К-д). 20.45 — «На
добраніч, літи!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Худ теле
фільм «Голубка». 1 серія. 
По закінченії! — Новини.

П’ятниця,
1 березня

Перша програма
8.00 — «Час». 8.40 — Гім

настика. 9.05—Мультфіль
ми. 9.40 — Телефільм «Дощ 
V чужому місті». 2 серія.
10.45 — Творчість юних. 
По закінченні — Новини.
14.30 — Новини. 14.50 — 
Док. телефільми. 16.05 — 
Москва 1 москвичі. 16.35 — 
Твори російських компози
торів. 16.55 — Урочкісті збо
ри, присвячені Міжнарод
ному жіночому пню — 8 Бе 
резня. Святковий концерт. 
Трансляція з Великого те
атру Союзу РСР. 21.00 — 
«Час». 21.45 — Театральні 
зустрічі. 23.15 — Сьогодні у 
світі. 23.30 — Міжнародний 
конкурс виконавців баль
них танців соціалістичних 
країн у Дрездені.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 — 

«Компас туриста». У нас у 
гостях 10. О. Сенкевич.
11.15 — Естрадний кон
церт. 11.40 — «Шкільний 
екран». 9 клас. Фізика. 
12.10 — «Палітра». 16.10 — 
Для малят. «Срібний дзві
ночок». 16.40—Кіпоппогра- 
ма. «Дорогі наші жінки».
17.30 — К. т. «День за 
днем». (К-д). 17.45 — К. т. 
Мультфільм. (К-Д). 17.55 — 
Урочисті збори, присвячені 
Міжнародному жіночому 
дню — 8 Березня. Концерт. 
У перерві — «Актуальна 
камера». 20.45 — «Па доб
раніч. діти!» 21.00—«Час».
21.45 — Кубок СРСР з Фут
болу; «Динамо» (Київ) — 
«Локомотив» (Москпа) Б 
перерві — Новини.

Перша програма
8.00 — «Час». 8.40 — Гім

настика. 9.10 — Виставка 
Буратіио. 9.40 — Для вас. 
батьки. 10.10 — Сьогодні — 
Міжнародний жіночий день.
10.30 — Поезія. Вірші чита
ють поетеси. 10.55 — Теле- 
клуб «Москвичка». 12.10 — 
Балет Л. Мінкуса «Баядер
ка». 14.30, — Новини. 14.45 
— Док. телефільм «Дистан
ція». 15.05—Телефільм для 
дітей. «Катин зоопарк». 
2 серія. 15.55 — Тираж
«Спортлото». 16.10 — У сві
ті тварин. 17.10 — Фільм- 
концерт. «Ролі, котрі нас 
вибирають». 18.20 — «Шах
рай віку» з циклу «В світі 
бізнесу». Ведучий — полі
тичний оглядач В. Дунаев.
18.45 — Па арені цирку.
19.30 — Радянський Союз 
очима зарубіжних гостей. 
19.45—Телетеатр мініатюр 
«13 стільців». 21.00 —«Час». 
21.35 — «Для вас. дорогі 
жінки». Святковий кон
церт.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 — 

«Мамине свято». Концерт 
вихованців київських дит
садків. 10.55 — «Я допомо
жу тобі, серце». Теленарис 
про професора А. И. Алей 
ликову. 11.25 — Для дітей. 
Худ. телефільм «Веселе 
сновидіння». 1 серія. 12.30 
—• «Щоб і вам сонячно...» 
Народна артистка СРСР 
Л. Петриненко. 13.30 —
Мультфільм. 13.40 — «Май
стри мистецтв». Народна 
артистка УРСР Г. ІІІколає- 
на. 14.50 —«Зимова казка». 
IV традиційне свято баль
них танців. 15.35 — «Зірки 
зарубіжної естради». (Геле
на Вондпачкова. ЧССР). 
17.00 — «І любов, і шана». 
Зустріч митців із жінка
ми — ветеранами війни та 
передовиками праці. 18.30 
— «Актуальна камера».
19.15 — «П’ять хвилин на 
роздуми». Молодіжна роз
важальна передача. 20.45— 
«На добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Худч теле
фільм «Голубка». 2 серія. 
22.40 — «Вечірня музична 
пошта» — жінкам». По за
кінченні — Новини.

Неділя, 9 березня
Перша програма

8.00 — «Час». 8.40 — Гім- 
пастила. 9.05 — Концерт 
Державного Бурятського 
ансамблю пісні і танцю 
«Байкал». 9.30 Будильник. 
10.00 — Служу Радянсько
му Союзу! 11.00 — «Здо
ров’я». 11.45 — «Ранкова 
пошта». 12.15 — Кіножур
нал «Наука і техніка».
12.30 — Сільська голина.
13.30 — Музичний кіоск-.
14.00 — Телефільм - Вічний 
поклик». 9 серія. 15.05 — 
Док. телефільм «Початок». 
15.50 —• Мультфільм «Фап 
•газія». 16.00 — Клуб кіно- 
подорожей. 17.05 —До 110-ї 
Річниці з дня народження 
В. І. Леніна. Док. телефільм 
«Музика в сім’ї Ульяно- 
вих». Фільм 1. 18.00—Між
народна панорама. 18 45 — 
Музична програма. 19.30— 
Чемпіонат світу із спідвею. 
(Нідерланди). 19.50 — Теле
фільм «Сватання гусара». 
21.00 — «Час». 21.35 —
Естрадна програма. По за
кінченні — 22.50 — Но
вини.

Друга програма
10.00 — Новішії. 10.10 — 

Фільм-концерт. 10.45 —
«Село і люди». 11.30 — Му
зичні твори па слова Т. Г. 
Шевченка. 12.15 — Для ді
тей. Худ. телефільм «Весе
ле сновидіння». 2 серія.
13.20 — «Слово Кобзаря».
13.55 — «Слава солдат
ська’». 14.55 — «Щаслива 
сторінка». Конкурс моло
дих любителів книш. 16 10
— Для дітей. «Катрусип кі
нозал». 17.05—«Інтерклуб». 
18.10 — Телстурніп «Со
нячні кларнети». 19.00 — 
-Актуальна камера». 19.30
— Продовження тслетур- 
иіру «Сонячні кларнети»
20.20 — Док телефільм 
«Хто V теремі жчве». 20.45
— «На добраніч. піти!»
21.00 — «Час». 2-1.35 --
Худ. толеФільм --Голубка» 
З серія. По лакінчі чиї — 
Новини.
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