
Ці УСІХ кінців Кіровсградщнни з’їхались на свій злії 
Су переможці соціалістичного змагання серед иомсо- 
Лальсмєомолодіжних нслеитивів і молоді області. Два 
дні перебування в обласному центрі були для молодим 
передовиків справжнім святом. На багатьох підприєм
ствах міста, в установах та організаціях побували пра
вофлангові змагання, ознайомилися з ними, зустрілися з 
робітничими колективами.

145-тисячнг нсмсомолія області, відповідаючи на рі
шення XXVI з'їзду Комуністичної партії України, яким 
щойно закінчився, і зустрічаючи форум комуністів 
СРСР, працюеатиме ще краще з особливим піднесен
ням, — про це говорили учасники зльоту. 360 комсо
мольсько-молодіжних кслентивів, понад 12 тисяч моло
дих трудівників достроково справилися із завданнями 
минулої п’ятирічки. Попереду — напружена робота над 
виконанням завдань наступної. Хлопці і дівчата запев
нили на зльоті, що еони не підведуть.

Як трудовий наказ сприйняла юнь виступ ветерана 
нслгоспного виробництва, бригадира транторної брига
ди иолгсспу «Росія» Новоукраїнського району, Героя 
Соціалістичної Праці В. С. Андріяша на урочистому за
сіданні, що відбулося наступного дня в Палаці куль
тури імені Компанійця. Ту7 був також присутній і висту
див секретар сбласнсго комітету Компартії України 
А. І. Погребняк.
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ОРЛИНІ
В ОБЛАСНОМУ комітеті 

комсомолу незвичайно 
людне. Молоді, усміхнені 
обличчя, ГОМІН ГСПССІБ. Ши-
ромсплечі молоді шахтарі з 
Олександрії, міцні загорілі 
хяопцгмеханізатсри, веселі 
діечата-дояркк, кращі мо
лоді працівники сфери об
слуговування, робітники 
промислових підприємств — 
їх багато тут, завзятих і 
працьовитих. Підходимо до 
тендітної молодої жінки. 
•Знайомимось. Любов Лівіт-
Чук — комсомолка, доярка 
колгоспу імені Шевченка 
ІГслсванІЕСького району, ка
валер ордена Трудового 
Червоного Прапора, депу
тат Еерхоеної Ради СРСР.

— Любо, розкажи коро
тенько, як працюсться тобі 
0 твоїм подругам на фініші 
ударної передз’їздівської 
вахти.
, — Торік на нашій фермі 
завершено генеральну ре
конструкцію. Збудовано чу- 
•дові під’їзди, типові силосо
сховища, встановлено гно- 
єтранспортери, доїльні ав
томати. Легше й цікавіше 
стало працювати. Першими 
по району ми йдемо у пе- 
редз’їздівському змаганні 

/доярок. Цього року моя 
"^старша сестра Валентина 

Парахонько, що працюс по
руч мене, надоїла за січень 
по 348 кілограмів молока 
від корови. Ксенія Запоро
ха одержала по 330, Люд
мила Шитова — по 306, а я 
■— по 324 кілограми. Це на 
.340—150 процентів більше 
від завдання.

— Зрозуміло, що така ро
бота забирає багато часу. 
Як же тобі вдасться поєдну
вати її з виконанням обо
в'язків депутата?

— Двічі на /лісяць прий
маю я виборців із семи ра
йонів нашої області, які об
рали мене своїм депутатом. 
І щоразу мені треба розіб
ратися в суті справи, якщо 
потрібно — допомогти. Бу 

^_вдє< звертаються не окремі 
люди, а цілі організації, 
колгоспи. Звичайно, самій 
було б дуже важко це зро
бити. Я знаходжу підтрим
ку з боку радянських та 
партійних органів.

Немало часу забирають і 
сімейні турботи. Мій чоло
вік — шофер, маємо двій
ко дітей. Так що вільна хви
лина випадає вряди-годи. Та 
Я не жалкую, адже і моя 
робота на фермі, і депу
татська діяльність потрібні 
Людям.

Мені пригадується остан
ня сесія Верховної Ради, 
яка проходила під знаком 
підготовки до XXVI в’їзду 
КПРС. Час, що минув відто- 

«< .5’, був для нас часом удар
них справ. І радісно, що ми 
можемо нині, напередодні 
9 їзду, із законною гордіс
тю говорити про НИХ,

Рапортують посланці номсоглолії Коглпаніївсьнсго району.

□ ЛІТ — це не тільки наго- на зльоті, задавав собі це 
** да підбити попередні запитання. А для' керівника 

підсумки, оглянутись на КМК дільниці Не 2 третього 
пройдений шлях. Яким буде цеху Світловодськсго заво- 
мій завтрашній трудовий ду чистих металіє, каставни-
день? Певно, кожен, хто бус ка молоді В. Т. Ціленка ео-

Кращии молодим жаткар області, механізатор нол 
госпу імен] Налініна Новоунраїнського району Пе? 
ро Гкеннии зі своїм юним помічником бпз 
том Василем - наймолодшим учасником зльоту

но звучить пс-особливому. 
Адже вік один ІЗ ТИХ, БІД 
чиєї роботи певною мірою 
залежить завтрашній .день 
цілого заводу, — він вихо
ватель, а ще — порадник, 
друг тих, хто тільки вступає 
в доросле життя.

Цс ке просто слова. Для 
комсомольців Володі Царе- 
градськогс, Миколи Білаша.. 
Люби Коновалекно, яні 
знають Василя Тихоксвича 
по спільній роботі, він — 
незаперечний авторитет, 
майстер своєї справи.

Щоб знайти спільну мову 
з молодими, необхідно ро
зуміти їхні запити, потреби, 
слід і самому зберегти мо
лодість душі. Після роботи 
Василь Тихонович завжди зі 
своїми вихованцями на 
спортивному майданчику. 
Бо наставництво — це не 
нудне читання настанов. На
ставництво — це спосіб 
спілкування між людьми. 
Так вважає В. Т. Ціленко.

—Василю Тихоновкчу, в 
чому ви вбачаєте мету сво
єї наставницької роботи?

•— Думаю, наша спільна 
з комсомольською органі
зацією справа — активізація 
молодої людини, якщо 
можна так висловитися. З 
цього приведу я хочу роз
повісти одну цікаву історію. 
Є в нашому колективі ком
сомолець Володя Должен- 
ко. Помітили ми, що хло
пець (тоді він був ще но; 
вачком) уникає громадської 
роботи, після зміни поспі
шає додому. Зібрали ком
сомольський актив, запро
сили Володю і поговорили 
з ним прямо, по-чоловічо
му. Дали громадське дору
чення — призначили вожа
тим у підшефну школу, за
лучили до волейбольної 
секції. I людина розкрила
ся. Виявилося, що хлопець 
непогано малює, що багато

чого може. А головне — 
він відчув себе членом ко
лективу, маленькою част
кою великого цілого.

ДУЖЕ багатим на цікаві 
зустрічі видався зліт. Та 

воно й зрозуміло, адже зіб
ралися на нього люди, за
кохані у свою справу, май
стри. Отож, їм слово.

Микола СКАЛОЗУБ, гірни
чий робітник, групкомссрг 
комсомольсько - МОЛОДІЖ
НОЇ зміни гірничих робітни
ків очисного вибою видо
бувної дільниці N° 1 шахти 
«Світпопільська»:

— Тисячу надпланових 
тонн вугілля зобов’язалися 
ми видати на-гора за мі
сячник найвищої продук
тивності праці, та вже сьо
годні ця цифра сягнула 
1426 тонн. За нею — напру
жена і — головне — зла
годжена робота.

Я працюю у вибої перяд 
з Володею Ромацсм та 
Миколою Запецьким. Наша 
справа — механізоване 
кріплення. І я ке хвалюсь 
— не те що з півслова, з 
одного погляду розуміємо 
ми один одного. Та й інші 
хлопці, зайняті в нашому 
Еибої. Звідси — чіткість у 
роботі.

Василь КОБИЛЄВ. керів
ник комсомольсько-моло
діжної бригади Нсвгсрод- 
нівськсї міжгосподарської 
будівельної організації:

— Наші хлопці роблять 
усе для того, щеб здавати 
еб’єкти в строк і з високою 
якістю. Цьсго року, на фі
ніші ударної передз їздівсь-

Наталя Пази- 
нич працює 
продавши ц е ю 
відділу готово
го жіночого 
одягу Олек- 
сандрійсин ого 
унів е р м а г у 
«Жовтне в и й». 
Дсст р он о с о 
справився ко
лектив відділу з 
мннулорі ч н и- 
ми завданнями. 
План січня ни
нішнього реку 
дівчата викона
ли на три дні 
раніше строку.

Еже поставили на лінійку 
готовності всі сівалки, куль
тиватори, зчіпки тещо. ДО 
печатку з’їзду закінчимо 
ремонт тракте рів. Хлопці у 
мене є ланці чудсві. Це / 
групкомссрг, кандидат у 
члени партії Юра Тарнав- 
ський, . молодий комуніст 
Леонід Зеремба і інші. 
Це люди, пре яких можна з 
певністю сказати: не підве
дуть.

Серед тих, кому адресу
вали свої вітання не зльоті 
юні піонери Кіровограде, 
був і їхній ровесник, семи* 
класник із села Рівного Но* 
воукраїнськсгс району Ва
ся Гненний — наймолодший 
з-пеміж учасників Разом зі 
своїм старшим братом Пет* 
ром він працю вас на косо
виці зернсвих минулого лі* 
та. Трактором “25 в агрега
ті з жаткою ЖРС-4,9 брати 
Гненні поклали у валки 
зернові на г.лощі 738 гекта
рів.

— Чим пам’ятне для тебе 
минуле літо, Васю?

— Перш за осе т им, що я 
Еперше пс-справжньому 
працював на тракторі. Ду* 
же люблю техніку і взагалі 
різні механізми, і Петро ка
же, що у мене непогано ви* 
ходить, хоча, зрозуміло, 
мені ще треба багато вчи
тися.

— А що ти ще любиш, 
окрім техніки?

— Футбол Ми з хлопця
ми майже щовечора граємо 
навесні, влітку і восени, до
ки тепло. А буває і взимку 
м’яча ганяємо. Мені най*

коі вахти, стараємося особ
ливо. За січень осеоїли 13,7 
тисячі карбованців капіта
ловкладень при завданні 13 
тисяч. До дня відкриття 
партійного форуму викона
ємо завдання двох місяців.

Василь СКОРОМНИЙ, аг
роном, ланковий комсо- 
мсльськомолодіжної ланки 
по вирощуванню цукристих 
колгоспу «Зоря комунізму» 
Новоархангельського райо
ну:

— Зібрали торік на кож
ному з 218 гектарів поля по 
499 центнерів коренів. Зро
зуміло, що цього року пла
нуємо одержати не менше.

більше подобається бути 
нападаючим.

* * * |
Молодості взагалі власти

ва вічна невпскссність, по
шук, ініціатива, ентузіазм. !а 
певно, це особливо стосу* 
ється молодих людей, про 
яких ми розповіли в репор
тажі. Життя не стоїть на 
місці. І віригься: ми ще не 
раз почуємо їхні імена у 
зв’язку з новими рекорда
ми, з іще вищими трудови
ми досягненнями.

Вели репортаж 
П. СЕЛЕЦВКИЙ, 
Б. ГРИВ Зфстс).
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РОЗБАЗАРЮВАННЮ
ЕНЕРГІЇ—ЗАСЛІН
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ПРО ВЕСНУ
На полях радгоспу 

«П'ятяхзтськмй» Острівсь
кого району в ці зимові 
дні кипить напружена ро
бота. Тут працює механізо
ваний загін господарства 

І по вивезенню органічних 

добрив. По-ударному 

даться механізатори 
члени загону. Щодня 

. кість вивезених на

бригади, питанию економи 
електроенергії не приділя
ють належної уваги. 
Скільки тут щодня витра
чається енергії, дізнатися 
неможливо, бо немає добо
вого контролю за цим. Тям 
часом у залах, підсобних 
приміщеннях без усякої 
потреби горять освітлю
вальні прилади, електропе
чі використовуються на

кіль-

500—

І

Н а 
н а х: 
яєць 
КОЛЕСНН Н О З 
— один Із кра
щих тракторис
тів загону ро
дючості; на цій 
площі, 
сьогодні 
зять
нинішнього ро
ку вирощувати
муть качанисту.

Фото С. АН- 
ДРУСЄННА.

ІІІнроко розгорнувся В 
нашій країні рух за еко
номне використання енер
гетичних ресурсів. На ба
гатьох фабриках, заводах, 
в організаціях, установах 
і колгоспах комсомольські 
«прожектористи» рішуче 
борються з недоліками з 
цій справі, віднаходять 
резерви економного ви
трачання енергії.

Але у сфері обслугову
вання населення рух за 
економію ще не дістав на
лежного поширення, що н 
спонукало міський комітет 
народного контролю разом 
з «прожектористами» міс
та до проведення рейду.

Учасники рейду побува
ли в підприємствах гро
мадського харчування 
м. Кіровограда, перевіри
ли дотримання правил ви
трачання електричної енер
гії. Сьогодні ми розповіда
ємо про один з моментів 
цього рейду.

* ' * *
У їдальні Л'“ 18 міста, де 

побували члени рейдової

повну потужність тощо.
— Подумаєш, кілька 

ламп забули вимкнути’. — 
так прореагував на заува
ження «Прожектористі!;; 
завідуючий виробництвом 
цієї їдальні М. Г. Воли
нець.

Немає тут навіть засо
бів наочної агітації, які 
закликали б до економії 
сіісргстнчиих ресурсів. Про 
якісь заходи по заощад
женню електроенергії й го
ворити не доводиться.

У чому ж причина байду
жого ставлення адміні
страції до важливої спра
ві!? Виявляється, що за 
використану їдальнею

КОЛИ ВЕРСТАВСЯ
ли з обласною комітету народного контролю, за до
пущені порушення правил використання електроечер- 
і.ії покарано в дисциплінарному порядку Начальни
ка енергослужбн Кіровоградського вищого льотного 
училища цивільної авіації С Т. Піцлубного та завіду
ючого їдальнею № 18 Є. В. Прися. Попереджено де
яких інших керівників підприємств громадського хар
чування.

енергію розплачується Кі
ровоградське вище льотне 
училище цивільної авіації, 
яке вона обслуговує. Іак 
що байдужість харчовиків 
до економії має під собою 
реальну економічну основу.

Пропозиція. Щоб-заціка
вити комбінат громадсько
го харчування Кірозсько- 
го району м. Кіронограда 
в цілому та адміністрацію 
їдальні Літ. 18 .зокрема в 
економії електроенергії, 
пропонується діяти з до
помогою економічного ва
желя. Тобто, згідно з прин
ципами госпрозрахунку, 
розплачуватись за елек
троенергію ’ повинні вони 
самі. Пропонується також 
призначити відповідальних 
за дотримання правил ра
ціонального використання 
електроенергії на окремих*- 
робочих місцях, у кожно
му підприємстві громадсь
кого харчування.

Т. СДНКП4А — заві
дуюча позаштатним 
промислово - тран
спортним відділом 
міського комітету на
родного контролю, 
Н. ЩИПАКІНА, член 
міського штабу «Ком
сомольського прожек
тора».

НОМЕР. Як нас новідоми-

Довшими стають дні, все 
вище піднімається сонце 
над небокраєм. Незаба
ром весна. Хлібороби де
далі частіше звертаються 
думками до поля. Ниніш
ній рік особливий. Це — 
рік XXVI з'їзду КПРС. Ви
ростити цього року ре
кордний урожай усіх сіль
ськогосподарських культур
— таке завдання постави
ли перед собою колгоспні 
й радгоспні механізатори. 
А для виконання намічено
го їм потрібні надійні ма
шини. Велику допомогу 
хліборобам 
жуть подати 
цьому ремонтники Олек
сандрійської райсільгосп
техніки.

Майстерня райсільгосп
техніки спеціалізується на 
ремонті важких тракторіе 
Т-74, бо без них важко 
обійтися е будь-якому гос
подарстві. Саме тому так 
старанно лагодять ці ма
шини в названій райсіль
госптехніці. Досить сказа
ти, що минулого року з її 
воріт вийшло 559 тракто
рів. На жодну машину з 
господарств не надходило 
рекламацій.

Хороший старт узяли 
ремонтники й нинішнього 
року. Завдання січня, на
приклад, вони виконали 
повністю. П’ятдесят п’ять 
тракторів, що повернулися 
в господарства, полагод
жено добре. Хлібороби на 
ремонтників не скаржать
ся. Серед тих, хто 
душею віддається
— слюсар п’ятого розря
ду, делегат XXVI з'їзду 
Компартії України Микола 
Сапіга, токар 8іктор Ко-

КІНОЛЕКТОРІЙ АТЕЇЗМУ

області мо- 
і подають у

всією 
справі,

новченко, слюсар Олек
сандр Губа та багато ін
ших.

Цікаві люди підібралися 
в райсільгосптехніці. Гра
мотні, ерудовані. Микола 
Сапіга, наприклад, людина 
ще молода, але вже мвє 
п’ятий виробничий роз
ряд. На його рахунку — 
шістнадцять раціоналіза
торських пропозицій. Усі 
вже впроваджено в життя. 
Це дало чималу користь 
як підприємству, так і хлі
боробам. Запропонована 
ним втулка рульового уп
равління трактора Г-74 
значно поліпшила манев
реність машини, полегши
ла працю механізаторів у 
полі. Микола працює з 
особистим клеймом. А це 
значить, що деталі, які 
він виробляє чи рестав
рує, найвищої якості.

Гуде верстат. Микола 
чітким рухом бере готову 
деталь, вимірює мікро
метром. На його обличчі 
— усмішка задоволення. 
Мозляв, у нас завжди так, 
усе точно, ми одну справу 
двічі не робимо. Микола 
знає не тільки слюсарну 
справу. Він може бути і 
свердлувальником, і газо
електрозварником. Влас
не, немає такого верстата 
в райсільгосптехніці, на 
якому не зміг би працюва
ти слюсар Сапіга. Це ж 
саме можна сказати і про 
Віктора Коновченка, і про 
Олександра Губу, і про ба
гатьох інших.

Молоді робітники ре
монтних майстерень зна
ють, що хлібороби з не
терпінням чекають ллашин, 
які перебувають

сільгосптехніці. Тому прог- Ц 
нуть запровадити нові, 
прогресивні форми робо- я 
ти. Скажімо, цього року | 
цех паливної апаратури 9 
почав використовувати ме- І 
тод бригадного підряду, і 
Що це дає?

— Багато, — каже слю
сар Марія Вовченко. — ■ 
Новий метод позитивно І 
впливає на поліпшення ви- І 
робничої дисципліни, під- І 
вищує колективну ВІДЛОВІ- І 
дальність робітників за ви
соку якість і кінцеві ре- п 
зультати роботи.

Ремонтники райсільгосп- І 
техніки дбайливо лагодять І 
трактори. Дбайливо мають І 
використовувати їх хлібо- | 
роби. Райсільгосптехн'і'З 
оголосила конкурс механі- ■ 
заторів області на краще І 
використання сільськогос- І 
подарських машин. І ке І 
вже приносить позитивні І 
результати: збільшився
післяремонтний ресурс - 
трактора, машини надхо- І 
дять до майстерні в кра- і 
щому стані, ніж це було І 
раніше.

У рішеннях XXVI з'їзду 
Компартії України, який « 
обговорив проект Осноз- І 
них напрямів розвитку І 
країни, наголошується на | 
значному збільшенні ви- І 
робництза зерна, цукро- І 
вих буряків, іншої сільсь
когосподарської продук- 
ції. Досягти цього немож- І 
пиво без надійно полагод
жено" техніки. Тому з пер
шому році одинадцятої 
п'ятирічки і працівники | 
райсільгосптехніки, і ме
ханізатори господарств і 
прагнуть працювати так, 
щоб успішно виконувати 
взяті ними підвищені зо
бов’язання. Цьогорічна ни
ва віддячить їм високими 
врожаями. Віддячить сто
рицею.

ДИВНА
«НЕУВАЖНІСТЬ»

у рай.

ТЬ СТО- Г| 1 

В. ІВАНОВ. З I 

Мк! ПВСЖЗНпі V

Згідно з рішенням Кіровоградського 
міськкому комсомолу. міського ВІДДІЛУ 

■ народної освіти та обласною управи ш я 
профтехрсвіти при центральному лекго- 
рі» МІСЬКО! організації товариства сЗнап- 

почан роботу кінолектеріп «'Молодий 
Переважну більшість слухачів 

становлять учні середньої школи № > 1 і професійно-технічного училища «блас 
кого пооутуправлінпл. 4 ' ° е

11 лютого відбулося перше заняття. 
Голова обласної науково-методичної ра
ди по пропаганді атеїстичних знань 
П. М. Дмитренко прочитав лекцію «При- 
чини збереження релігійних пережитків 
при соціалізмі*. Потім учасники лекто
рію переглянули тематичний кінофільм.

Н. ПРОДИУС, 
інструктор відділу пропаганди і 
культмасової роботи міськкому ком
сомолу.
м. Кіровоград.

[•
і

У рейдовому 
«Винні покупці», опубліко
ваному з нашій газеті за 7 
лютого цього року, йшло
ся про порушення правил 
радянської торгівлі в Но- 
воархангельському районі. 
На жаль, У Кіровограді 
при перевірці ряду мага
зинів ми виявили ряд фак
тів, які ніби щойно пере
кочували від новоархан- 
гельців.

Скажімо, в магазині 
№ 127 Ленінського рай- 
харчоторгу замість гирі 
вагою а 100 грамів викори
стовують... плавлений си
рок. Оригінальний метод 
зважування чи, точніше, 
обважування!

Між іншим, 
№ 14-794 для 
товарів вагою 
грамів мають 
ня на два грами.

Саме тут ми 
дивну «знахідку» 
нових металевих 
чок від баночок 
цею — понад 
Для чого вони 
ються, нам не 
яснити й самі 
магазину.

Надто «неуважними» ви
явились продавці магази
ну № 11 «Мелодія». Тому 
тут переліку товарів (асор
тиментний мінімум) нема. 
8 обох залах не всюди ви
ставлено цінники.

У допоміжному примі
щенні продавця 8. Громо
ва хаотично розкидані в 
різних місцях чохли з-під 
електрогітар, акордеонів, 
духових інструментів то
що.

«Неуважність» продаа- 
I щиці магазину № 169
І Л. Бутиш привела до того, 

що при контрольній закуп- 
ці зона умудрилась обра
хувати члена рейдової 

1 бригади на 42 колійки. До

матеріалі речі, тут порушують роз
порядок роботи магази.іу: 
його зачиняють чомусь на 
10—15 хвилин раніше вка
заного часу.

Дуже «неуважні» окремі 
працівники прилавка. Ска
жімо, з магазині № 200 
продавщиця С. Крамар не
доважила 8 грамів верш
кового масла. А ось книга 
скарг і пропозицій була 
під прилазком.

На превеликий жаль, ми 
змушені були відзначити 
вельми неприємну зако
номірність: «неуважність» 
продавців, як правило, 
йшла не на користь покуп
ців. Наприклад, у магази
ні № 59 ваги Т. Аксентьс- 
зої були зміщені на 10 
граміз у бік обважування 
покупців.

А в магазині N2 58, яким 
завідує Н. Чнкирис, зовсім 
не діяв касовий 
чекіз покупцям 
вали.

На ланцюгу 
фактіз наш рейд продов
жувався у 18 магазинах 
Кіровограда. Хочеться ска
зати, що деякі працівники 
прилавка не тільки не дба
ють про естетику свого ви
робництва (а у сфері об
слуговування вона необ
хідна), а й ігнорують еле
ментарні заходи щодо 
оформлення вітрин, освіт
лення приміщення і т. д. 
Ось невелика виписка з 
акта перевірки магазину 
N2 71 «Продовольчі това
ри» Кіровського райхар- 
чоторгу: «Вітрини магази
ну виконані в темних, не
привабливих тонах. Рекла
ма не світиться. Ліхтарів 
біля магазину немає. Світ
ло із самого магазину на
двір не падає.

Немає куточка продав
ця».

Процитуємо ще один

самі терези 
зважування 
до 10 кіло- 
розходжен-

знайшли 
у фоомі 

крише- 
з гірчи- 

500 штук, 
признача- 

змогли по- 
господарі

апарат, і 
не вида«

подібних

акт — перевірки магазину 
№ 3. Тут: «Не на всі това
ри є цінники, розрахунок 
з покупцями проводиться 
без чеків; на складах зна
ходиться товар, який уже 
продано і повинен бути 
відправленим у Тбілісі; ка
бінет директора магазину 
перетворений на склад 
для матраців і подушок». 
Що це, знову «неуваж
ність»? Але ж нею не 
можна прикрити всі ті 
факти, про які йшлося в 
нашому рейдовому мате
ріалі. Власне, ми проциту
вали лише два акти з ві
сімнадцяти.

І все ж ми не хотіли б 
так песимістично закінчу
вати наш матеріал. У ході 
рейду-перезірки ми вияви
ли чимало магазинів, пра
цівники яких заслуговують 
щирого слова подяки. Це . 
— комсомольсько-моло
діжний магазин № 4 «Ок- - 
сана», магазини №№ 145, 
113.

Приємне враження на 
нас справив колектив ма
газину № 57 «Сзітлячок». 
Тут працює десять чоло
вік, із них шість — комсо
мольці. До речі, почесним 
працівником прилавка 
«Світлячка» зараховано 
члена підпільної комсо
мольської організації
«Молода гвардія» Героя 
Радянського Союзу Сер
гія Тюленіна. На його ра
хунку — 13 тисяч 
ванців. їх переказано до 
Радянського фонду миру.

У цьому ж магазині ак
тивно діє «Комсомольсь
кий прожектор».

З усього сказаного мож
на зробити висновок: на
зріла потреба оголосити 
рішучий бій усякій 
важності» в системі 
гівлі. Ця риса не 
радянському продавцеві.

■° ра- ку. 
:арбо-'т*Зг

«неу- 
тор- 

личить

Рейдоза бригада: 
В. ЧЕЧУР1Н — юркон
сультант облпостачзбу- 
ту, В. МАНОЙЛЕНКО 
— інженер заводу
тракторних гідроагре- 
гатів, В. ГОНЧАРЕН- 1КО — спецкор «Моло
дого комунара».



—— ДГ -тюшого 1981 року_____
*----- -—ГЕРОЇВ НАШИХ ІМЕНА — —-

А він полетів. Відбомбився й полетів...А витися на Це - полетів без покажи Б°2нче Аи‘ 
твженкм. розгубленим шляхом іще купівеч збЄг1' 
вий чад у суміш, з горілим хлібсм і гУокшо п«РнТИЛ°' 
серпневою пилюкою. Чулися зойки матерів’ сто"н по’ 
ранених, прямо ПО пшениці, не ООЗбипа.лЛ » брела череда. Все перемішалося А їн Жетів^ол- 
тів, щоб набити плямисті дюралеві люки, випити чаш
ку кави, затягнути «блискавни» реглана і знову за 
виснути над цим беззахисним, як немовля, степом А 
що йому'- Він загарбник, до того ж сп’янілий досить 
легкими перемогами по той бік радянського кордо 
ну...

А поки що об єднаний танковий загін, поспіхом по
ховавши товаришів по зброї і випадкових супутників 
нз стежках лихоліття, рушив далі. супу.ників

Одни із дев ятнадцяти_танків вів молодший коман
дир Яків Вергун. Перший бій він пиийняв, як тільки 
згасла остання зірка на недільно іу небі. Частина 
стояла в літніх таоорах на Пруті. Після тижневих 
пояьозях стрільо і танкових маневрів на пересіченій 
місцевості дали можливість відпочити. ЧерЕоноармін- 
ці засіли за листи, завзяті рибалки готувалися у 
плавні, взводний розставляв шахові фігури і, мабуть, 
міркував, кого ж сьогодні вибрати в суперники. А 
Яків Зергун _ розмріявся: незабаром кінчається строк 
служби, і зійде він у свій клас Курилівсьної школи, 
де директорував до армії. Ні, спочатку поклониться 
матері, візьме за ламкі плечі, притисне до грудей і 
прошепоче: «Я з тобою, мамо!»

Мрії не стомлювали, а, навпаки, підбадьорювали, і 
не відчувалося тієї тижневої, задавненої втоми. Про
кинувся від криків, частих і близьких вибухів.

«біг за всіма в бік машинного парку. На ходу по
чув, ян ліворуч хтось сказав: «Це війна, хлопці...» За 
хвилину ми повели езої новенькі танки на підступ
ного возога. То була перша літера в моєму фронтово
му алфавіті*, — пригадує ветерзн-танкіст Яків Пан- 

і талеймоновнч Зергун.

„Молодкі комудар)г

І КРАСНЕ СЛОВО «ВИСІ
Літературна студія «Вись» при редакціїнозомиргородськоі районної газети 

«Червона зірка» вступила в двадцять третій рік творчого життя, об’єднуючи 23 
любителів нрасного слова Торій літератори Новомиргородського району оспі 
вували у своїх творах безсмертний образ Леніна, партію, народ, радянське 
сьогодення.

Іван Бойко створив новомиргородсьну Ленініану. Микола Стоян виступив з 
нарисами і статтями про радянським спосіб життя. Людмилі Попчук присудже
но обласну комсомольську премію імені <Ю. Яновського за вірші про комсомол 
і радянську молодь.

«Вись* була ініціатором відзначення 60-річчя перебування Павла Тичин» в 
нашому краї і 10-річчя Тижня української радянської літератури на Кірово- 
і рздщині. *

Пропонована читачам «Молодого комунара» добірка творів членів літстудії 
«Вись» - невелика частина того що написали авТоР1з за останній час. Це пое
зії. різні тематикою, але, однакові щирістю і любов’ю до народу, партії’ і 
Вітчизни.

М. СУХО8, 
керівник літстудії «ВисыL

Людмила ПОПЧУК
-------------'■>

м. Нозомиргород.

ХОВ, I
йсь».

— З стор.-------- —
Антоніма ГАвРИЛЬЧЕНКО

Хвороба прикувала дівчи
ну до ліжка. Поганий зір. 
Тяжко хвора, Антоніна дома 
закінчила восьмий клас. 
Вступила до комсомолу. 
Член літстудії «Вись» із 1977 
року.

СВЕРЧОК

У БІЙ ВЕЛИ КОМУНІСТИ

Закінчила десятирічку, працювала 
бібліотекарем у селі. Довгий час була 
прикута до ліжка жорстокою хворо
бою. Жадоба до життя, впевненість у 
перемозі подолали хворобу, і Людми
ла піднялася. Член літстудії «Вись» із 
1977 року. Лауреат обласної комсо
мольської премії імені Ю. Яновського.

ПОВЕДИ МЕНЕ, ДОЛЕ
Легло дихають віти березок моїх. 
Ружі цвіт опадає на отчий поріг. 
Поведи мене, доле, в зелені бори, 
До ріки, де шумують густі явори, 
У поля, де жита аж за обрій плизуго, 
Де ромашки, напившись роси, 

виграють,
Де цзіокоче цвіркун у високій траві, —• 
Щоб душею відчула пісні степові, 
Щоб вдихнула я запах достиглих 

хлібів, 
Щоб зі мною садок молодий гомоні?. 
Гїсведи, як в дитинстві водила колись, 
По землі, де тече й передзвонює 

Вись.

УВЕЧЕРІ
Вечоріє. Сховалося сонце. 
Поглядає Оксанка в віконце, 
Поглядає, малює і жде: 
Скоро тато з роботи прийде. 
Принесе їй дарунок зайчати. 
ІЦе хвилина — зайде він до хати, 
Струсить з шапки білесенький сніг, 
Привітається любо до всіх. 
Донька радо малюнки, покаже.
І ато казку цікаву розкаже. 
А тим часом матуся для них 
Напече пиріжечків смачних.

Феодосія МАТЮХА

Волшебная скрипка, 
Волшебный смычок. 
Стрекочет мне ночыо 
Проказник сверчок. 
Вокруг все умолкло. 
Звенит в тишине 
Сверчка голос тонкий, 
И радостно мне.
Поет для меня он. 
Его не забыть.
Вокруг меня люди, 
Для них буду жить.

Микола СУРЖОК
: • : -... . ----- ■------zji

Йосипівської 
школи. Член

Учитель
восьмирічної 
літстудії «Вись» із 1959 року.
Пише вірші, 
російської,
польської, марійської моз.

перекладає з 
болгарської,

Вчитель історії восьмирічної школи, 
член літстудії «Вись» із 1958 року.

ОСІННІЙ ЕТЮД
Вересень гоогає книгу
З наззою про осінь золоту,
Про журавку, першу кригу, 
Даль лелечину і висоту.
Вже дззенить осіння днина
І жозтаве листя шарудить.
Осінь неповторна і єдина —
То весела, то сувора мить. ’ 
Даленіє шлях у рідне поле, 
Дзвонять струни срібної ріллі, 
І вітри на видноколі 
Знов басують по землі.
В даль незриму, як проміння, 
Трактор борозну повів струнку, 
Щоб янтарилось насіння 
Горами врожаю на току.

ШВИДШЕ, ВИЩЕ, СИЛЬНІШЕ’ __

* Г-

Як не бачу тебе я,
В мені світ ке січ.
Па вікні орхідея
Не розк-и гво моя.
Як з тобою не бачусь,
Нема ночі, ні дня,
Я нічого не значу.
В мене все навмання.
ІІе зустрівся з тобою,
1 розради нема,
Та й весна — не весною, 
Тільки віє зима.
Як прийдеш із привітом, 
В душу глянеш мені.

То весна вже із літом 
На моїй стороні.

Юлія ВОРОНА
ЗМПВММНІ

Закінчила 10 класів, працювала в 
школі і редакції, нині навчається на під- 
«отовчмх курсах Кіровоградського пед
інституту. Член літстудії «Вись» із 1977 
року.

А на Пруті ьже налагоджувалась переправа. Під
ходили перетягнуті чорними «шмайссерами» маршові 
роти, гуркотіли бронетранспортери з човнами і пон
тонами.

Радянські воїни принишкли в чагарнику. Безмовні 
окуляри біноклів міряли тепер уже чужу шир річии, 
а у людей за бронею синіли пальці на гашетках куле
метів і гармат.

— Відсиджуються, не хочуть купатися, а ми зараз 
улаштуємо фашистам водну гімнастику. Вранці ко
рисно. — Сержант Яків Вергун узяв на мушку гумо
вий човен, що націлився вперед. — Нехай пробачить 
старий Прут..

Що там скоїлося! Сіра вода змішалася з уламками 
плавзасобів, брудними безформними тілами і шумо
винням...

Тільки за перший день прутівсьної егопеї екіпаж 
Я. П. Вер-уна знищиа 60 човнів з десантом. Надвечір 

‘ прийшов наказ — відійти.
Серед численних нагород Героя Радянського Союзу 

майора у відставці Якова Пантелеймоновича Вергуна 
почесне місце займає медаль «За оборону Одеси».

— її я одержав пізніше, коли наступали в Румунії, 
— наш співбесідник поправляє на святковому піджа- 
ну маленький латунний нругпячон, — але вважаю 
своєю першою нагородою. Ще тоді, в сорок першому 
там, у безводних степах під Одесою, ми, живі й 
мертві, були до неї представлені.

Шістдесят три доби захищав відважний лицар бро
ні, ян міг, морську фортецю, навчився воювати, ба. 
чив, що й фашисти тікають. Командування наказало 
берегти кожний танн. Наші машини виходили з боїз 
побитими та опаленими, з розпеченими жерлами 
гармат і порожніми магазинами.

Горів південний чумацький шлях... Танкісти, а з ни
ми майже дві тисячі солдатів з різних гідроздлів від
ходили на,схід.

«Відлетів, на*юта. Матерів без дітей залишив, ді
тей — без матерів, а сам відлетів». — І скотилася по 
закіптюигеній щоці бійця скупа чоловіча сльоза.

Зробили норотку зупинку біля журавля. Ламка про
холода лилася за комірець. А вони все пили й пили...

— Дивіться, хлопці, мітінко рідна — птах! І як 
тільки він уцілів, бідолаха! — вигукнув сержант Вер- 
гуи, і всі помітили, як над рівниною кружляв сокіл, 
розмірено помахуючи крильми. Спокійний і меланхо
лійний його розпис у блакитному безмежжі. Потеплі
шали закам’янілі в двомісячних боях солдатські ду
ші. Якщо літає птах у небі, то воно ж чисте.

«Літай, друже, літай! Доведи їм, що ти тут госпо
дар, а ми тобі допоможемо», — кликало серце.

Колона заревла, і соніл, злякавшись боязкоту гусе
ниць відвернув. Літай, друже! Будь господарем, а во
ни повернуться...

Маскуючись у вибалках і ярах, загін бив противни
ка методом рухомих засідок. Два-три наших танки 
підпускали ворога на кілька десятнів метрів і черзо- 
ними стрілами рубали по флангах.

Боі, бої... І після ножного — тільки назад. Так тан
кісти досягли сколиць Кіровограда. Під стінами міста 
прийняли короткий бій з есесівською МОТОРОЗВІДКО'П. 
Нашим воїнам допомагали роти кіровоградських ро- 
6ІТНИ-.............  г, б.-ітлпьйони народного опол
чення

Ще раз зьсрпетсио одного з листів Якова Панте
леймоновича Вергуна:
. «Ми бачили докір в очах мешканців Кіровограда. 
Не хотілось і дивитися вбік. Ніби в тумані, пройшли 
вулицями міста. Скрізь сліди повітряних нальотів. За
спокоювала тільки впевненість, що ми обов’язково по
вернемось».

Потім були броньові тарани під Дніпропетровськом 
і Запоріжжям. Як досвідченого воїна Якова Вергуна 
направили в Харківське танкове училище, а вже че
рез два місяці в темних петлицях учооашнього кур
санта появилися два рубінових «нубарі».

«Здібний, вольовий командир. В однаковій мірі мож
на зикористозупати і на штабній і партійно.політи-і- 
ній роботі», — читаємо в командирському атестаті.

Підполковник Чугунов запропонував тоді йсму зо
статися інструктором.

— я ще з німцями не порозумівся. У мене и ДОСІ 
У вухах ревіння «юнкерсів», а перед очима — дорога 
відступу і СВІЖІ могили, — відповів лейтенант Я. П. 
Вергун.

— Заздрю вам. — 3 цих слів молодий офіцер зро
зумів. шо начальник училища дає «гаразд*.

. О. НАГОРНИ«, 8. БУХТ1ЯРО8 —
краєзнавці.

-

(Далі буде).

ЩЕ ОДИН ПРИЦІЛ
ПЕРЕД ТРЕТІМИ РЕСПУБЛІКАНСЬКИМИ СПОРТИВНИМИ 
ІГРАМИ МОЛОДІ

Як ми вже повідомляли, 
відбувся перший тур рес
публіканських заочних 
юнацьких змагань з легкої 
атлетики, які проходили в 
легкоатлетичних 
дитячо-юнацької спортин 
НОЇ школи 
спорткомітету 
спортклубу «Зірка». Тур 
проходив у два етапи: на 
першому мірялися силами 
спортсмени 14—15 років, а 
після них 
перервою) 
15—16 .річні’.

Приємне враження зали
шила масовість змагань. 
Тільки в молодіжній групі 
було представлено близь
ко 20 команд ДЮСШ і 
спортивних товариств — 
по 18 учасників у кожній. 
Було немало таких, хто 
для свого віку показав до
сить високі результати. Пе
редусім слід назвати Іру 
Нікітіну з ДЮСШ облас
ного спорткомітету, котра 
виграла стрибки у висоту 
і довжину. Дві перемоги 
і;а рахунку легкоатлета 
ДЮСШ обласної ради то
вариства «Колос» Ігоря 
Журивша. Він швидше за 
всіх пробіг 300 метрів і був 
неперевершеним у стриб
ках у довжину.

Добре пробігли 600 мет
рів Тапя Соло.маха (спорт
клуб «Зірка») та Олек
сандр Григор’єв із Зна- 
м'янської ДЮСШ. Заслу
говує похвали Володимир 
Гусєвз команди Гайворои- 
ської ДЮСШ. У нього 
перше місце па біговій ди
станції в 1000 метрів і 
друге — в бігу на 600 
метрів,
Підзшцешій інтерес трене
рів і спортивної громадсь
кості викликав другий 
етап змагань, коли па біго
ві доріжки і в сектори вп-

манежах

обласного 
і стадіону

(із тижневою 
старти взяли

к а х:

РЕХР Е С Т О-

метрів.

Фото В, ЧЕ

дистанцію 600

ВЛ; забіг па

РЕДНИЧЕНКА.

зервів Третіх спортивних 
ігор молоді.

Як же старші юнаки і 
дівчата справляться з цим 
оглядом, що покажуть во
ни? Дехто з них виправдав 
сподівання своїх настав
ників. Відзначилася вихо
ванка тренера В. К. Іван- 
ця Олена Ковальова 
(спортклуб «Зірка»). її 
стрибок у довжину — 5 
метрів 67 см — вищий за 
норматив першого розряду 
для дорослих. Вона ж пер
шою фінішувала на біго
вій дистанції в 40 метрів.

У такому ж стилі висту
пала й вихованка В. М, 
Бадової (ДЮСШ облас
ного спорткомітету) деся
тикласниця середньої шко
ли № 5, відмінниця нав
чання Валентина Псре- 
хрестова. її стрибок у ви
соту — 165 сантиметрів — 
теж перевищує вимогу для 
дорослої спортсменки пер- 

• шого розряду.
В інших видах програми 

непогано виступили кіро- 
Еогра.щі Валерій Білокопь 
(біг 1000 метрів). Костян
тин Іваїїсць (біг 600 мет
рів), Юрій Шимановський 
(біг 40 метрів). Алла Мор- 
гайленко з Олександрії 
(біс 600 метрів), Олег 
Шевченко і Сергій ІЩС’НКО 
з Добровслпчківкп стриб
ки у висоту).

Після двох етапів була 
визначено командний за

лік... По групі ДЮСШ пе
реможцем вийшла команда 
спортиіколн 
спор гкомі гету
Тренер

йшли 16— 17-річні легкоа г- 
летн.
цього піку 
браги участі, у Третіх рес
публіканських спор гншінх 
іграх молоді, котрі почну
ться шіпішпі.ого року. А 
рівень виступу на цих іг-

Адже спортсмени 
мають право 

!С-

рах має велике значений, 
тому що здобуток кожної 
області буде внесено в 
загальний актив області 
на наступній VIII Спарта
кіаді Української РСР. 
Отже, звітні змагання бу
ли фактично оглядим рс-

обласного 
(старший 

В. М. Балова). а 
по групі ДСТ — команда 
обласної ради товариства 
«Авангард» (старший і ре
пер В. К. Іьаіісць). При
зерами стали і юні спорт
смени Олександрії, облас
них рад товариств «Коло«» 
і «Динамо».

М. ВІВИЧ.



Вівторок

4 епхор

« Актуальна каме- 
10 35 — «Барви музи- 
11.20 — « Комсомол ь-

автограф». 12.10 — 
«Дніпро 311- 

Доброго 
14.20 — Ху-

♦ Три дні 
15.25 —

. 16.00 —
♦ Срібний 
— «Наш

А цт
8.00 — «Час». 8.40 — Гім

настика. 9.05 — Телефільм 
«Карл Маркс. Молоді роки». 
.4 серія. 10.10 — Три прелю
дії. Д. Шостакович. 10.20 — 
Клуб кіноподорожей. По за
кінченні — Новини. 11.ЗО .— 
Нрвинн. 14.50 Док. теле
фільми. 15.45 — Слово про 
партквиток. 16.30 — Вальси 
а оа.четів П. Чайковського. 
116.50 — Російська мова.
17.20 — Зустріч учнів і ви
пускників 11ТУ м. Москви.
215.30 — У кожному малюнку
— сонце. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Подвиг. 19.40
— Звучить російська народ
на пісня. 19.55 - Телефільм 
«Карл Маркс. Молоді рони». 
5 серія. 21.00 — «.Час». 21.35
— Зустріч з письменником 
Д1._Алекссєвнм. Но закінчен
ні — Сьогодні у світі.
'А УТ

10.00 
ра» 
ни».
ськнн 
Кінозамальовка 
мовин». 13.50 — 
вам здоров’я», 
дожнін телефільм 
в Москві». 1 серія. 
«Народні таланти- 
Новини. 16.10 
дзвіночок». 16.40 
сучасник». Фестиваль доку
ментальних фільмів. 17.30 — 
«Депутати і життя». В пере
дачі бере участь і 
конному Київської 
Ради народних 
В. А. Знурський.
«День за днем». . .
град). 18.15 — «XXVI з’їздові 
Мі!І С — гідну зустріч». Ви
ступ першого секретаря Ле
нінського райкому Компартії 
Уираїци м. Кіровограда С С. 
Ліновнченка. (Кіровоград).
18.30 - «Актуальна каме
ра». 19.00 — Чемпіонат
СРСР з хокею: «Динамо» 
(М ). — «Сокіл». У перерві — 
(20.05) — «ІІа добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.35 — 
Художній телефільм «Три 
дні в Москві. 2 серія. По за
кінченні Новини.

голова Hil
i’ міської 

депутатів 
18.00 -- 

(Кірово-

17.05 — Концерт хору росій
ської пісні ЦТ і БР. 17.30 — 
Ми будуймо БАМ. 18.00 — 
Відгукніться, сурмачі! і«.зо
— Веселі нотки 1845 —
Сьогодні у світі. 19 00 —
Життя науки Академія наук 
СРСР. 19 55 — Телефільм 
«Карл Маркс. Молоді роки» 
6 серія. 21.00 — «Час». 21.35
— Хокей; «Динамо» (Рига)
— ЦСКА. В перерві — Сьо 
ісдні у світі
А УТ

10.(‘() — «Актуальна каме
ра.-. 10.35 — ХудржніЙ те-
.;< фільм «Три дні в Москві». 
2 серія. 11.40 — 
екран». 10 клас, 
література.' 12.20 
опера < ” ’ "
13.50 - 
ханізм: 
леми». 14.20 —
де».

< Шкільний 
Українська 

— Філім- 
Лючія ді Ламмермур». 
- «Господарський ме- 

особ.інвосгі і нроС- 
Нартія ье- 

Літературно-музнчна 
композиція. 14.50 — Музич
ний фільм. 15.25 — «Оріші
тир». 16.00 -- Новини. 16 16 

«Срібний дзвіночок»
16.30 — «Наш сучасник».
Фестиваль документальних 
фільмів 17.30 — «Дебют».
Співає лауреат Республікан
ського конкурсу о. Рома
ненко. 18.00 — «День за 
днем -. (Кіровоград). 18.15 — 
«Горизонти величних .звер
шень». (Кіровоград на Рее- 
публ і канс ьке телебачеиня).
18.30 — «В ефірі — україн
ська народна пісня». J9.00 — 
«Актуальна камера». 19.30 — 
«Вечірні розмови». Виступає 
письменник Ю. Ярмшп. 20.20
— В. Моцарт. Соната для 
скрипки і фортепіано. 20.15
— «На добраніч, діти.» 21 00
— «.Час». 21.35 — Художній 
фільм «Весь світ у твоїх 
очах». По закінченні — Но
вини.
А ЦТ (IV програма)

19 00 — 
на*. 20.00 
ка». 20.15 
народні 
оглядача 
10. О. Жукова. 21.00 
церт. 21.40 - 
характером» 
фільм.

З 17 лютого

по 22 лютого

року

<Г<

«Сільська годи-
— «Вечірня каз-
— Бесіда на мі-к- 
темп політичного 
газети «Правда»

Кон- 
«Дівчипа з 

Художній

лоді роки». 7 серія. 21 00 — 
«Час». 21.35 — Доі^мчг
тальїлій екран. По закт іе-і 
ні Сьогодні у світі.
А УТ

Іь.ОО — Новини. 16.10 — 
«Срібний дзвіночок». 16.25
— « Республіканська фізіїко- 
математична школа». 17.00
— «Ліричні мелодії». 17.15
— «Твоя земля, ровеснику».
18.00 — «День за днем». (Кі
ровоград). 18.15 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.30 -- 
«Горизонти величних звер
шень». 18.45 —’ • В ефірі —
Пісня». 19.00 — «Актуальна
камера». 19.30 — Концерт
ний зал «Дружба». 20.25 — 
Прем'єра телефільму «Коли 
цвіте мужмула». 20.45 —
«11а добраніч, діти!» 21.00 — 
< Час» 21.35 — Р. Феденьов. 
«Вища точка — любов». Вис
тава. В перерві — Новини. 
А ЦТ (IV програма)

19.00 — Кубок європеіісь- 
кпх’” чемпіоні» з баскетболу. 
Чоловіки. ЦСКА — «Босна» 
(Сараєво. Югославія). В пе
рерві (19.40) — «Вечірня 
казка». 21.00 — Концерт. 
21 40 — «Повернення Василя 
Бортникова». Художній
фільм.

П’ятниця

■17 лютого 1881 poscy

А ЦТ
8.00 — «Час* 8.40 — Гім

настика. 9.05 Телефільм 
«Кари Маркс. Молоді роки». 
5 серія. 10.20 -- Концерт на
родного артиста СРСР 
Ю Гуляєва. Но ьакінченні— 
Новини. 14.30 — 
14 50 — Твій 
висота. 15.50 
ніііі плакат.
тив. 16.50 — , _______
легата XXVI з'їзду КПРС. Ге
роя Соціалістичної Праці 
бригадира тресту «Чорпо- 
моріїдробуд» І. А. Палія.

Новини, 
труд’ — твся 

— Революцій- 
16.20 — Об’ек- 
Нарис про де-

▲ ці
8.00

настнка. 0.05 
«Кар.
6 серія. . 10.10
3. Ших.Уурзаєва 
А. Гарін (гітара). 
Очевидне — неймовірне. По 
закінченні — Новини. 14.30 
— ІІовинн. 14.50 — По Сибі
ру і Далекому Сходу. 15.25— 
Учитися у Леніна. 16.10 — 
Шахова школа. 16.40 — Рід
на природа. 17.00 — Кон
цертини зал телестудії «Ор
ля». 17.45 — Док. телефільм. 
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Виступ письменника 
С. Сарганова. 19.10 — Пісня 
далека і близька. 
Телефільм

«Час». 8.40 — Гім- 
Телефільм 

Маркс. Молоді роки».
— Грають 
(скрипки). 

10.20 —

А ЦТ
8.00 — -Час». 8.-10 — Гім- 

•настика. 9.05 — Телефільм 
«Карп Маркс. Молоді роки». 
7 серія. 10.20 — . Народна 
творчість. 11.05 — Док. те
лефільм. По закінченні — 
Повний. 14.30 — Повніш.
14.50 — Науково популярні 
фільми. 15.30 — Спортивна
програма. 16.30 — Діла мос
ковського комсомолу. 17.00 
— Грає заслужена артистка 
РРФСР О. Ердслі. 17.20 — 
Фільм для дітей. 18.25 —
Мультфільм. 18.45 — Сьогод
ні у світі. 19.00 — До XXVI 
з’їзду КПРС. Програма, при
свячена РРФСР. Док. теле
фільм. Концерт. (21.00 
«Час-). 22.35 — Сьогодні
світі. 22.50 — Кубок СРСР 
боксу.
А УТ

10.00 — «Актуальна 
ра>. 10.35 — Камерний

церт. 1115 — «Три зустрічі 
з олімпійцями». 11.40 — 
«Шкільний екран». 9 клас. 
Ф>змка. 12.10 — Р. Фсдс-
пьоь. «Вища точка — лю
бов». Вистава. 14.05 — «Ор
біта дружби». 14.25' — Фільм- 
концерт. 15.00 — «Пані су
часник». Фестивалі, доку
ментальних фільмів. 16.СІ0 — 
Порипи. 16.10 — «Срібний
ДЗВІНОЧОК». 16.30 — <Дспь 
за днем». (Кіровоград). 16.45
— «Плани партії — плани 
народу». Виступ першого 
секретаря Долинського рай
кому Компартії України 
П. Л. Гідулянова. (Кірово
град). 17.00 — Кубок СРСР 
з футболу? « Динамо» (Киї і)
— «Хімік» (Гродно). (Ужго
род). 18 45 — Фільм-коицсрт. 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — Музична вікто
рина. 20.30 — «Горизонти
величних звершень». 20.45 
—«Па добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 21.45 — Всесоюз
ний турнір з боротьби дзю
до па призи Українського 
телебачення. 22.15 — «Авто
граф». Заслужений діяч мис
тецтв Естонської РСР Негр 
Сауль у концертній програ
мі естрадно-симфонічного 
оркестру Українського теле- 
бачешш і радіо. По закінчен
ні — Новини.
А ЦТ (IV програма)

20.55 — М. Римський Кор
саков. Симфонічна сюїта 
<ІІІехерсзада». 21.40 — -Бу
ти людиною». Телевізійний 
художній фільм. 1 і 2 серії.

Субота
▲ ЦТ

8.00 — «Час». 8.50 — Гім
настика. 9.15 — Дітям про 
звірят. 9.45 — Концерт ор
кестру симфонічної та ест
радної музики ЦТ і ВР. 10.15 
— Архітектура. Про житло
ве будівництво. 10.45 — «Пе
реможці»’. Клуб фронтових 
друзів. 12.15 — Літературні
бесіди. 1.3.00 — Хокей: «Кри
ла Рад» — «Спартак». В пе
рервах — fl it тиране «Спорт
лото» і Новини. 15.15 — До
XXVI з’їзду КПРС. Розділи 
великої книги «Вимогли
вість». Про десяту п’ятиріч-

ну. 16.15 — У світі тварин. 
17.15 — Пісня залишається 
з людиною. 18.00 — Бесіда
політичного оглядача 10. Ле- 
тунова. 18.30 — Мультфіль
ми. 19.00 — Ліричний кон
церт. 19.40 — Фільм «Відхи
лення — нуль». 21.00 — 
«Час». 21.45 — Концерт дві
чі .Чсрвопопрапорного ан
самблю пісні і танцю Радян
ської Армії ім. Александро
ва. 22.15 — Ермітаж. Росій
ське прикладне мистецтво. 
22.50 — Чемпіонат Європи з 
легкої атлетики. По закін
ченні — Новини.
А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10 35 — Ранковий кон
церт. 10.55 — «Поезія». 11.20 
-- Заключне засідання ради 
якості Українського телеба
чення і «Робітничої газети». 
12.20 — «Віч-на-віч з при
родою». 13.00 — Музичний 
телефільм. 14.00 — «Добро
го вам здоров'я». 14.35 — 
'»Олівець-малювець». 15.05— 
«Назустріч XXVI з’їздові 
КПРС». «Наука Радянської 
України». 15.50 — Спортивні 
<].ільмн «Портрет з парашу
том», «Підкорення швид
кості». 16.15 — Концерт ка
мерної музики. 16.40 — 
«Комсомольська традиція». 
17.55 — КІиозамальовка
«Київ зимовий». 18.00 —
Концертний зал «Дружба». 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — Телеклуб кия
нок «Щедрість». 20.30 — 
С. Прокоф’єн . Фрагменти з 
музики до балету «Ромео і 
Джульетта. 21.00 — «.Час».

•21.45 — Художній фільм 
«Старі стіни». По закінченні 
— Новини.
А ЦТ (IV програма)

8 00 — Програма 
зійннх 
фільмів, 
школа».
пошта», 
мова».« 
школа», 
хлоп'ята». Молодій,’на 
грама 11.55 
к.ч». 12.50 — Л. Пінчук.
бо — Земля». Фільм-внстава. 
14.40 — «~
левізійний 
(рільм про
16.45 — Чемпіонат 
ковзанярського
17.15 — "
18.15 — «Музичний
18.45 — «Здоров’я». 19.30 —
Чемпіонат Європи з легкої 
атлетики. Передача з Гре
нобля. 20.00 — «Вечірня каз
ка». 20.15 — Міжнародні
змагання з лижного спорту 
«Кавголовські ігри». 21.00 — 
Концерт. .21.40 — «Два бій- 
ці». Художній фільм.

Концерт майстрів мистецтв 
України. 14 20 — Відсофільм 
«Земля 1 люди». 15.20 
«Слава солдатська». 16 25 -Ц 
Л. Бетховен. 5 симфонія, 
17.00 — Всесоюзний турнір і 
боротьби дзю-до на призи 
Українського телебачення1. 
17.30 — «Любов і шана». 
стріч майстрів мистецтв 
УРСР з воїнами Радянської 
Армії. 19.00 ■- «Актуальні 
камера». 19.30 — «Назустріч 
XXVI з’їздові КПРС». ДокУт 
ментальний фільм. 20.20 
«Концерт радянської пісні*.
20.45 — «На добраніч, дітлі*
21.00 — - Час». 21.45 — Ху^
дожнін фільм «У зоні особ? 
лнвої уваги». По закінченні
— Новини.
А ЦТ (IV програма)

8.00 — Програма телеві
зійних документальних 
фільмів. 8.45 — Вальси 
Ф. Шопена. 9.15 — Міжна
родні змагання з фехтуван
ня «Таллінський меч». 9.45-^ 
«Очевидне — неймовірне*.
10.45 — «АБВГДсйка». 11.Щ
— Пісні 1 танці народів 
СРСР. 11.45 — «Велика аре? 
на юного спортсмена». 18.35.
— «Продовжуємо розмову;
про музику». 20.00 — «Ве
чірня казка». 20.15 — Мілсу 
народні змагання з лижного 
споргу. 20.45 — Концерт. 
21.40 — «Ті, що зберегли во
гонь» Телевізійний худож
ній фільм.

телеві- 
документальппх

8.35 — «Мамина
9.05 — «Ранкова
9.35 — «Російська 
10.05 — > «Шахова

10.35 •— «Веселі
про-

* Життя нау- 
ІГе-

«Полководець». Тє- 
документальний 
О.’В. Суворова, 

світу з 
споргу. 

Письменник і час», 
кіоск».

Неділя

Театр
«Мартин Боруля» (17—10 

лютого), «Дума про Бр«тані 
ну» (21 лютого) — о 49.30, 
«Свої люди — поінвнтає- 
мось» (22 лютого) — о 12.00. 
«Московські нанінули» (22 
лютого) — о 19.30.

Кіно
«КОМСОМОЛЕЦЬ». «Особ

ливо важливе завдання». '2, 
серії (17—22 лютого) —• о 
9.20, 12.00. 14.40. 18.20, 20.50.

♦ МИР». Хронікально-доку
ментальний фільм «Неско
рений «Спартак», художнім 
фільм «Ми смерті дивились 
в обличчя» (17—22 лютого) 
— о 9.30. 11.30. 13.00, 14 40. 
«Білий сніг Росії» (17—22 
лютого) — о 16.30, 18.40;
20.50.

«ХРОНІКА». «СпадкосглЦ 
перемоги», хронікально-дО-) 
кументальїпій (17—20 люто
го) — з 9.00 по 15.00, 18.201 
(21 — 22 лютого) — з 9 00
по 11.00. Мультфільм «Під
водна прогулянка» (21—-22 
лютого) — з 11.00 по 15.00‘. 
«Удар у спину» (17 лютого)’, 
«Мимо еікон ідуть ПОЇЗДИ’»! 
(18 — 19 лютого). «Рання іРт 
жа» (20—22 лютого) 
16.00, 20.00

каме-

u

і

У 
з

19.55 —
«Карп Маркс. Мо-

Газета 
виходить 
у вівторок, 
четвер 
: суботу.

316050, МСП

м. Кіровоград, 

вуя. Луначарського, 36.

Обсяг 0.5 друк. ери. Індекс 01107,- Зам. № 65. Тирад« 54000.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — Грає М. Сук. 
11.10 — «Вперед, орлята!» 
12.05.— «Палітра». 12.35 —

Редакторі
М. УСПАЛЕНКО.

>?**??*?х****<**>

до магазинів промислових товарів. Там до свята 23 лютого розгорнуто жва- £. 
і у торгівлю товарами под<юункового асортименту. Сувеніри й годинники, 
електробритви, обнови — вибирайте, що піднести воїнам-ветеранам, військо
вослужбовцям, солдатам Радянської Армії;

до магазинів та відділів кулінарії, де можна купити напівфабрикати, кулі
нарні й кондитерські вироби до святкового столу;

до кафе та ресторанів, де в колі рідних, друзів можне зідзначити свято — 
день народження Радянської Армії.

Кіровоградська облспоживспілка. 
Унсопторгреклама.

«Зоря»
ГОДИННИК

ДЛЯ жінок
Цей виріб Пензенського 

заводу давно завоював по
пулярність і в нашій країні, 
і за рубежем — майже 100 
країн світу охоче купують 
жіночі наручні годинники 
цієї марки. Щорічно з кон
вейєрів заводу сходить по
над 8 мільйонів годинників 
майже 100 моделей!

Сучасної форми, гарно оз
доблені жіночі годинники 
марки «Заря» відзначаються 
точністю ходу і довговіч
ністю механізму.

Вибирайте годинник до 
вподоби в магазинах спо
живчої кооперації Кірово- 
градіцини!

Кіровоградська 
облспсживспілка.

Уксопторгремлама.

аМолодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.
БИ 04188.

ТЕЛЕФОНИ: відділ листів І масової 
роботи, відділ пропаганди — 2-45-36; 
відповідальний секретар.-відділ учнів
ської молоді — 2-46-87; відділ комсо
мольського життя, відділ військово- 
патріотичного виховання та спорту — 
2-45-35; фотолабораторія — 2-56 65; 
нічна редакція — 3-03.53.

Друкарня Імені Г. М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України 
м. Кіровоград, пул. Гліики, 2.


	2905-1p
	2905-2p
	2905-3p
	2905-4p

