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ПРАВДОЮ, СОВІСТЮ, ВІРОЮ!
КІРОВОГРАД

— Спасибі, дівчата, що 
не забуваєте. — Володи
мир Серафимович розчу
лився. — А що, Григоро
вичу, згадаємо моло
дість?..

Закипіла робота. До си- 
вочолого малоземельця 
Володимира Серафимови
ча Трополенка приєднали
ся Іван Григорович Олій* 

.^йщченко, ІІегро Олександ
рович Маслов ‘—теж вете
рани Великої Вітчизняної 
війни.

— Ти ба, й осколки пе
рестали ворушитися, — 
зкартував під час перерв 
між роботою головний лі
кар госпіталю . Леонід 
Олександрович Нагориий. 
Він раз по раз поглядав 
па своїх підопічних.

А дівчата? Вони не вга
вали, розпитуючи ветера
нів яро ті важкі, пезабут-. 
ні дні...

. Ідея народилася не від
разу. Довго міркували 
члени вашого колективу 

-о рад простим, здавалося б, 
питанням: як спланувати 
свою роботу в день Все
союзного комуністичного 
субот пика? Вихід знайшли 
комсомолки. Наталія Ли
хач енська, Надія Кумпан, 
Ольга Теленкова і Наталія 
Ипатьева — продавщиці 
магазину -.Будинок одягу > 
~ запропонували: в субо
ту вранці рбзбити клумбу 
ііа території госпіталю, а 
в неділю працювати на ро
бочих місцях. Усі гроші, 
зароблені в день «черво
ної суботи», перерахувати 
до Фонду миру. На тому й 
порішили.

... Запалають улітку на 
нашій клумбі троянди. 
Милуватимуть зір ветєра- 
лів-визволителів. А може, 
нагадають про юність, об- 

дгиалену війною...
Л. ГЛИНКІНА, 

іолова місцевкому 
профспілки магазину 
«Будинок одягу».

Всесоюзний кому
ністичний суботник... 
Він справді став дяк 
нас святом праці! Та
ким був він і 18 квіт

ня, присвячений 111-й 
річниці з дня народ
ження В. І. Леніна.

Прагнучи працю
вати в цей день з 
найвищою продук
тивністю, комсо
мольці, всі юнаки і 
дівчата Кіровоград- 
щини виконували 
тим самим заповіт 
В. І. Леніна, який 
назвав комуністичні 
суботники фактич
ним початком кому
нізму..«

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ОРГАН КІРОВО
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ОЛЕКСАНДРІЯ

Сьома рамну. Біля про
хідної корпусу № 90 заво
ду «Червона, зірка» вилис- 

»куе урочистою міддю духо
виті оркестр. Під багряними 
крилами заводських знамен 
вишикувались в урочистій 
варті кращі комсомольці- 
уервокозорівці. Та за тра
дицією тут започаткувався 
комуністичний суботшік, 
присвячений 111-й річниці з 
дня народження В. І. Лені
на.

У всіх цехах «червона 
субота» розгорнула напру
жені сторінкн-годшш, які 
заводчани виповнили удар
ною працею і трудовим за
палом змагання. Па робочих 
місцях — ветерани підпри
ємства і зовсім молоді ро
бітники...

Восьма ранку. В меха
носкладальному цеху № З 
комсомолка токар Людмила 
Сигнда святкує свій пер
ший суботшік на заводі. Во
на обслуговує два багато- 
різцевих автомати. Людмила 
обточує втулки для редук
торів зернових сівалок. її

зобов'язания — 310 деталей 
за зміну.

За першу годину субот
ника Л. Сигида обточила 
80 втулок.

Поруч неї подібні втулки 
обточує секретар комсо
мольської організації це
ху Микола Новак. За пер
шу годину він обточив 120 
деталей.

Ударні темпи!
Одинадцята ранку. Ком

сомольсько-молодіжний ко
лектив верстатників Анато
лія Скарбового з механо
складального цеху № 2 ви
конав змінне завдання па 
1 і2 процентів.

Хлопці працюють з комсо
мольським вогником. Влас
не, в цей день не було на 
заводі жодного колективу, 
який би не справився зі сво
їм завданням...

*
Із самого 

град почав 
лет». Тисяча 
шого міста « 
го газони, обкопували дере
ва у сквері імені Ленінсько
го комсомолу, парну культу
ри імені В. І. Леніна, місько

* *
ранку Нірово- 

наводити «туа- 
мешканців на- 

вичісували» но-

му саду тощо. і дуже при
ємно, що »туалетом» міста 
займались переважно моло
ді ніровоградці: студенти,
учні, школярі...

Одинадцята ранку. Ден
дропарк. Обабіч централь
ної алеї барвистими вервеч
ками розтягнулись наймо
лодші учасники «червоної 
суботи» — п’ятикласники 
середньої школи № 9. їхнє 
завдання — до обіду повніс
тю привести в порядок 
алею, газони, кущі. Ділянка 
чимала. І роботи г”-—-- 
для всіх. Але за годину до 
визначеного часу ------
своїм завданням 
ся з честю.

І тут найкраще потрудив
ся 5-й «А». А заспівачем у 
них була наптендітніша. не
висока на зріст відмінниця 
навчання Віта Хорошко 

т « -
Цей день був 

марш трудових 
Марш, під який 
зупиняючись, 
наше пренрасне 
сьогодення.

В. ВАСИЛЕНКО. 
Фото Р. ЄПЕИКІНА 

т» В^ГРИ БА.

вистачає

піонери зі 
справили-

*

схожий на 
::с годин.

крокус, не 
У майбутнє 

радянське

В приймальні Леніна простій. 
Мнучи бриля широкі криси, 
Можливо, вперше у ЖИТТІ 
Мужик сидить в м’якому кріслі. 
Він мучить зморшками чоло, 
Свої думки простоволосить: 
«З комбіду я. Моє село 
В нової влади поміч просить». 
І дядько голову схиля, 
Короткозоро мружить очі. 
Незручно дядькові: мовляв, 
Вождеві голову морочу. 
А Ленін зна мужицьке горе. 
А Ленін ссе відчути може.
еНу ніс ж, товаришу, — госсрить, — 
Вам неодмінно допеможе/л». 
Летять хеилини, ссятсм ставши. 
День за вікном пала, як мак. 
А Ленін раптом: «Очі ваші. 
Здасться» хворі, чи не так!» 
Селюк здригнувсь. За ким трнаога! 
За бідарем, що тільки гнувся.
«Те ні, нічого. Тільки трохи 
Недобачаю», — мимрять вуса. 
Всміхнувся Ленін, і моторні 
Рядки забігали, мов ртуть. 
«Візьміть записку. Хай сьогодні 
Вам окуляри підберуть...» 
Вертаєсь ходак в старій сеитині, 
Минав мости, прогнуті кладки. 
! окуляри, мов святиню, 
Зашив надійно за підкладку. 
Він плавав ріднею землею, 
Він бачив обрії років, 
Мов не очима, а душею 
Від окулярів тих прозрів.

Валерій ГОНЧАРЕНКО.
м. Кіровоград. ’ \-х

У шефів на заводі
Протягом двох тдекніц. 

я що передували суботннку, 
• комсомольців Олександрій

ського ремсптио-мсханіч но
го заводу Укрремтресту 
можна було особливо часто 
бачити в підшефній Прото- 
попівській сільській школі. 
Тут вони разом з учнями 
обладнали географічний 
майданчик. Молоді робітни
ки та школярі вирішили ра
зом працювати і п день ко
муністичного суботника. 
Тільки на цей раз старшо
класники з Протопопівки бу
ли вже гостями олександ- 
рійців.

Свято праці на заводі по
чалося з .мігангу. Серед 
промовців були й комсо
мольці слюсар-складальшпс 
Віктор Карамзін та бригадно 
зварників Анатолій Танков- 
ський. Вони закликали мо
лодих попрацювати в цей 
день з особливим напружен
ням і відремонтувати 14 ав
томобілів. За пропозицією 
секретаря комсомольської 
організації • підприємства 
Ігоря Білоконя всі члени 
комітету комсомолу теж бу
ли зайняті на робочих міс
ця:-:, показуючи приклади 
ударної праці.

А школярі допомагали за
водським спортсменам об
ладнувати містечко здоров'я, 
де молоді робітники готува
тимуться до складання 
норм ГПО.

В. ЛОГВИНОВ, 
фрезерувальник ре
монтно - механічного 
зазоду Укрремтоесту.



ЩОДЕННИК ЗМАГАННЯ

----- З^м^^на^щ^різн^тЕам Комуністичної партії комсомол зав 
жди У_п^рщ»іх _рядая_ будівників комунізму. І сьогодні масштаби і ве
лич н3крЄсПЄ^х^ХУі_з2здом СТРС--ЗВДІ7

знання, ініціативу іштурм нових висот, «Х9 п’ятирічці — ударну працю»?___________
під таним давізом працює сьогодні молодь Мзозотворчість молодих!»

ФЭДЩИНИ

ЇЛАР-НІ ПРАЦЮ,
«Соціалізш не тільки не гасять змагання, а навпаки, вперше створює можливість застосувати 

його дійсно ШИРОКО, дійсно в МАСОВОМУ розмірі, залучити дійсно більшість трудящих на 
арену такої роботи, де вони можуть проявити себе, розгорнути свої здібності, виявити талани!, 
яких в народі — непочате джерело». ЧЕНіН

Корпункт «МК» у Добровеличнівському районі по
відомляє: соціалістична змагання ---- -----
дів за право носити ім’я газети 
набрало широкого розмаху.
Колгосп імені Шевченка 

квітня. Вийшов черго- 
номер СТІННІВКИ <fX.il-

молодих буряково- 
«Молодий комунар»

і недисциплінова-
вий 
бороб» — органу партійної 
і комсомольської організа
ції тракторної бригади 
№ 1. «Комсомольсько-мо.із- 
дінсний колектив буряковв- 
дів, очолюваний Олек
сандром Москаленком, 
продовжує готувати грунт 
під посів цукрових буря
ків, — розповідає газета. 
— На 110 —120 процентів 
трактором Т-74 виконує 
денну норму виробітку 
С. М. Соболевськпй. Не 
відстають від досвідченого' 
механізатора комсомольці 
Віктор Крисеико та Віктор 
Сазін. Але. поряд із сум
лінністю знаходить місце в 
колективі молодих бурччо-

подів 
ність. Члени ланки повинні 
повести серйозну розмо
ву про трудову дисципліну 
0. К. Говоруна».

8 квітня. Цими днями 
комітет комсомолу 
ну перевірив 
комсомольсько -молодіжної 
ланки до сівби „ . 
буряків і дійшов висновку: 
ланка не зможе оператив
но провести сівбу — не 
повністю > коми.іекто.ваиа 
необхідною технікою (бра
кує 110У, мало котків, ін
шого причіпного інвента
ря). Вихід? Його слід шу
кати на місці. Пропозиція 
комітету комсомолу — 
об’єднати КМК Олександра 
Москаленка з механізова
ною ланкою по вкрощу-

КО.ТГОС- 
ГОТОВНІСТЬ

цукрових

ОПЕРАЦІЯ Спеціальний

випуск

«Молодого

комунара:»

ЦУКОР
Продовжуємо розпові

дати про учасників опе
рації «Цукор». Сьогодні 
розповідь друга — про 
КМК по вирощуванню 
цукрових буряків колгос
пу імені Жданова.

Тут сонце, здається, най
дужче пряжить, але й віт
ри заповзятливі — мов

пинок. Лише полудень пе
реступили. а прапорець — 
відмітка на гінкому пругі 
— вже оно' близько майо
рить (гнеться, пручається 
під шарш-им вітрюганом). 
Прапорцем позначено ден
ну норму« Сьогодні мо
жуть подвійне завдання 
подужати, аби лишень не 
трапилось чого непередба
ченого. Всяк буває. І те
пер. третього дня сівби.

вашио цукрових буряків 
В. І. Шаповала, щоб проб
лема перестала бути гост
рою. Пропозицію комітету 
розглянуто на засіданні 
правління колгоспу, сьо 
годні правління господар
ства і комітет комсомолу 
затвердили новий склад 
комсомольсько -молодіжної 
ланки по вирощуванню 
цукрових буряків. 17 ме
ханізаторів доглядатимуть 
260-гектарний лан буряків. 
Урожай, який планується 
одержати, — 250 центне
рів.

11 квітня. Вчора на псо- 
шому буряковому полі (79 
гектарів) комсомольсько- 
молодіжна почала вносити 
гербіциди. Завтра агрега
ти перебираються на іншу 
площ\ •

13 квітня. Червовий пра
пор соціалістичного зма
гання на флагштоці біля 
будинку механізаторів під
нято на честь члена КМК 
В. 1. Шаповала — три дні 
поспіль його агрегат вно
сить гербіциди на площі

10 гектарів щодня, 
годні — перший день сів
би.15 квітня. Вирівняно 
площі під посів — 250
гектарів, внесено гербіци
ди на 190 гектарах, посія
но цукрові буряки на пло
щі 98 гектарів.

Колгосп імені Карла 
Маркса

15 квітня. Комсомольсь
ко-молодіжна 
очолює " 
сьогодні поклала 
клубочки Е "ІД-'-' 
до сівби грунт. 140-гектар- 
ну площу добре вирівняно, 
на кожен гектар внесено 
7 кілограмів тхану і півто
ра кілограма нінацилу.

Колгосп імені Горького
16 квітня. За перші два 

дні сівби буряководи впо
рали 63 гектари. За кер
мом посівного агрегату — 
ланковий Валерій Зачепа. 
Сьогодні механізатори ком
сомольсько-молодіжної за • 
лінчують посівну кампа
нію.

ланка, яку
Петро Назаров, 

перші 
в підготовлений

ГАЗЕТИ 
КОМУ

З перем*!-

ТЕЛЕГРАМА
ДОБРОВЕЛИЧК І В 

СЬКОМУ РАЙКОМО
ВІ ЛКСМУ

РЕДАКЦІЇ 
«МОЛОДИЙ 
НАР»

У зв'язку
ною місця проживання 
Володимира Романова 
комсомольсько - моло
діжну ланку по виро
щуванню цукровик бу
ряків очолив Валерій 
Ч Д <4 ЇГ її А

КОМІТЕТ комсо 
МОЛУ КОЛГОСПУ 
ІМЕНІ ГОРЬКОГО.

Нз знімку: третьокурсниця Кіровоградського педінсти ■■ ■ ~е 
— Ленінський стипендіат. Фото В.

ЗНАННЯ,
а... СПІЛКА МОЛОДІ І ВСЯ МОЛОДЬ ВЗАГАЛІ, ЯКА 

ХОЧЕ ПЕРЕЙТИ ДО КОМУНІЗМУ, ПОВИННА ЗМИТИСЯ 
КОМУНІЗМУ«.

МІЗІН 
ГРИБА.
як усе передбачено, вра- 
і.-ю в експлуатації заліз- 

ко.ісктив делегата 
І з’їзду Компартії Ук-

М. Орленка зобо- 
------ виконати річне 
а пня достроково — до 
[1ІЧНІІЦІ Великого Жовт-

0. І. ЛЕНІН.

Донесім до серця і розуму трудівника багате і во ідей 
найвищого форуму, перетвори!и роз’яснення і внвчееЖ 
рішень XXVI з’їзду КПРС на одну з найзажливншік 
умов їх здійснення — іаке завдання стоїть сьогодні пе
ред кожним пропагандистом системи політичної й еко- 
комічної освіїи, перед усім ідеологічним активом. І во
ни з честю справляються з ним.

КОНКРЕТНА
РОЗМОВА

ПОЛ1ТЗАНЯТТЯ ВЕДЕ ДЕЛЕГАТ ПАРТІЙНОГО З’ЇЗДУ

— то й досі без ІІП.
Отак і сіється. Віктор 

Григорович уже засмаг на 
сонці, обличчя обвітрене...

— Сьогодні тепліше 
сдпінулнся. ніж учора, -■ 
стинає плечима (у фуфай
ці, мовляв). — Ніяк не мо
жемо ми з погодою подру
житися, все вона нам 
шкодить. Таке щось цими 
днями закрутило, аби ще 
сніг чи град не впав. Ото

За Сухою балкою
найнялися сьогодні. Бо — 
на белебні.

Ще зранку хлопці мог
ли вносити " гербіциди — 
погода сприяла. Дощик то
ді пройшов дрібненький, 
Скропив землю, і ще довго 
небо хмурилось, переганя
ло бахматі сизі хмари на 
південь, аж поки під обід 
ураз із північного краю не 
хлюпнуло глибокою синя
вою, і та синява стала ро ї 
тіпатися — спочатку пово 
лі. далі впевненіше, безбо- 
ронніше. А коли розтули
лась пройма і для сонця, 
то вродився вітер — оцей, 
що зараз зриває порохня
ву з під агрегату і несе її 
аж па той бік лану.

«От і вгадай, як його 
краще! — думав Віктор 
Григорович. — Завтра. щ> 
б там не було, аі регат для 
внесения іербіцпдів треба 
заводити в загінку. як- 
тільки досвіток засіріє. І 
грунт з ночі зволожений. І 
затишно. Бо ж хіба можна 
при такому вітрі — тільки 
грош. колгоспні він аар.гі 
би хвацько підмів. Добре, 
що хо і сівачів не дуже 
турбує».

Сьогодні сіється бел :и

доводиться зупинятись — 
камінця забачать попере
ду (десь там глибше, ка
жуть, великі запаси каме 
ию в наших краях прпча 
їлись), то обов’язково при
беруть у кабіну, щоб до 
правити до кінця загінки; 
насіння убуде — стають, 
заправляються, : іа пасають- 
ся; а то іі так, щоб поміня
тися місцями з дружиною, 
Марія воді ть трактора не 
згірш од нього, дарма, що 
сгаж менший. Отож дово
диться й сьогодні зупиня
тись. Але це ненадовго — 
раз, два і далі — весняний 
день рік годує.

А позавчора зупинялись. 
Часто й надовго. Якщо 
вчора за ЗО гектарів носія 
.чи. сьогодні — на ще біль
ше надіються, то першого 
дня ледве до півтора де 
сятка дотяглії Регулювали 
агрегат, щоб установити 
потрібну ілпбпну висіву, 
норму висіву... Зупинялись, 
бо гідравліка підводи іа 
— тричі масляний насос 
виходив з ладу. Цього не 
передбачимі. Гадали, що 
райсільгосптехніка ремон 
тує так, як і запевняє. А.к 
не так. Новий поставили

буде вибрик!
■ — Як комсомольцям у 

ланці працюеться? — за
питую Віктора Григорови
ча і бачу, як одразу за
цвітає він па виду:

* що комсомольці.’ 
пнеться по полю, 

нема, 
став до 
:. Моло- 

Нам, не вперше до 
•"*г. иин.-атп. а 

Тува. котро 
не спіши, а 

накоїш Цс так, 
Не охота ж 

ними, 
їда

’ — А 1........
— роззирається ж 
Трудяться. Ледачих 
У нас усі, як один: с 
роботи — віддайся, 
ді хлопці, беручкі, 
старшим, і г - 
сучасних темнії 
все ж кортить, 
мусь сказати: 
то лиха 
для годиться 
признаватись перед 
що у спритності вже 
єм потроху. Роки...

Віктор Григорович 
глядає иа агрегат. 
Марія Миколаївпа 
кінчує з хлопцями 
ляти агрегат і зараз і 
не рукою. А як махне, 
це значить — поїхали, 
рога ще ж далека. .. ._ 
дружчпін псе порається бі 
ля сівалок, і Осадчий сні 
шить сказати те, що наду
мав:

— По НОВОМУ перший 
рік засіваємо йоло. Земля 
у нас не дун.е до бурлкі/.

лагідна — щороку крути
мось біля двохсот центне
рів. Хіба цс врожай, та ще 
коли буряки вручну оброб
ляєш .’ Хочемо двісті трид
цять мати цього року. Так 
і в договорі пообіцяли 
правлінню. Восени рахів
ниця покаже. Не будемо 
заручатися — перший же 
раз, — а приз вашої газе
ти забрати хочеться...

Ланковий хотів -іще щось 
додати, але ного вже кли

кала дружина, кликало по
ле. Вш пішов, не встиг до 
кінця розказати про колек
тив. То я розпитав у ін
ших. До складу КМК вхо
дить іще одне подружжя
— молоді Аидрушкевпчі, 
Аитоніна і Володимир. Ше 
солдатом нагледів Володі 
мир Гоню (хліб збирали в 
їхньому’ колгоспі), а коли 
відслужив, то подався не 
на рідну Житомирщину, а 
в Любомирку, Третій рік
— відтоді — степовиком 
себе вважає...

Толю Осадчою де колек
тиву запросив дядько 
(«Хай учиться хліборобсь
кого ремесла. — Анатолії, 
після восьмирічки кіль-щ 
років працював у місті. — 
перед- армією, там згоди
ться. А меже, оця робота 
й назад його сюди вер 
не.’>). ІІого я в полі не за
став — того дня вія про 
ХОДИВ КОМІСІЮ у ВІЙСЬКК'.’-

по 
Там 

вже за 
заправ 

мах 
то

А»Але.

маті..
Для Анатолія 

ця весна стала 
ще й тим. іцо 
мсндуваиі і 
члени КПРС...

... Сонця за Сухою бал
кою — очі- сліпить. вітоу 
— слова гроти нього н? 
вимовиш. похлинешся. А 
ще — робота кипить, діло 
робиться. Комсом ' ІЬСЬКО- 
милодіжнию, яку очолює В. Г. Осадчий.

Шла паї.-і 
знаменною 
ного реко- 

кнндндатом у

В. 5ОЯДЛР.

ПРО ТЕ, їдо відбудеться 
чергове полії заняття* 

повідомляли оголошення. 
Як завжди — в понеділок, 
як завжди — в комітеті 
комсомолу. Лише після наз
ви теми — великими літера
ми; «Заняття веде В. М. 
Орленко, делегат XXVI з’їз
ду Компартії України»,

У зазначений час молоді 
залізничники поспішали ця 
заняття. Воин її раніше із 
задоволенням відвідували 
свій гурток. Бо кожне занят
тя там неодмінно виливало
ся а конкретну іі зацікавле
ну розмову.

З (звалося б, ну як мож
на пов’язати вивчення тео
ретичного курсу «Основи 
наукового атеїзму» з вироб
ничими справами 
Адже віруючих

І колективі нема.
! гаидіїсг Валентина Супря
га запровадила у практику; 
на закінчення заняття обо
в’язково обговорювати на
сущні питания. 1 .хоча це за
бирало час. ніхто не нарі
кав, усі із 
включалися 
скорб у слухачів увійшло у 
звичку -приходити на но.тіт- 
заняття зі своїми пропози
ціями,»■міркуваннями.

Гордяться .хлопці з меха
нічного, що їхнє зауважен
ня щодо формалізму у зма- 
ігині «Кращий но професії >. 
вчелон ’ене на занятті, було 
враховано комітетом комсо
молу, що ініціатива — за
вершити двомісячне завдан
ня до дня. відкриття XXVі 
з’їзду КПРС — народилася 
ю:к па одном\ із іаняіь.

... Сьогодні ж молоді ви
робничники чекали Володи
мира Миколайовича Орлен
ка. В гиі іобре з.и? По 
то. ТріРіцять ро.;і'‘. іі;)зц.:. 
ВІН V ЇХНЬОМУ .ІО-; ; •іі'З-

сау ха іів? 
У ЇХНЬОЮ} 
Та пропа-

задоволенням 
в розмову. І

Починав кочега- 
слюсарем, тепер 
електровоза. Всі 

машиністи в 
Сід.іовськщї, 

Володимир 
вихованці, 
слухачі від 
З’ЇЗДУ К^- ред 
конкретні, брн 

нового

му депо, 
ром, був 
машиніст 
прославлені 
депо: Борис 
Степан Басов, 
Мазур — ного 

Тож чекали 
делегата XXVI 
партії України 
цікавої бесіди, 
роз’яснення тих завдань, що 
випливають з рішень пар
тійних з’їздів.

З виступу з. 
«Незабутні 

справила на 
XXVI з’їзду Компартії Украї
ни, делегатом якого мені 
пощастило бути. Глибокий 
аналіз економічного й соці
ального розвитку республі
ки дано у доповідях пер
шого секретаря ЦК Компар
тії України й. В Щербицл- 
кого, Голови Ради Міністрів 
УРСР О. П. Лишка.

Всі думи, вся робота з’їз
ду були спрямовані на ге, 
як зробити нашу Батьківщи
ну ще багатшою, красизі- 
шою. «

Велику програму вироби
ли XXVI з'їзд КПРС і XXVI 
з’їзд Компартії України. Те
пер головне — її реалізації- __
А це залежить від сунл«^іг,ар 
професійного рівня кож - у

UH3.no ЖИТИ, ’’-Не ї. п

М. Орленка: 
враження 

мене робота

го з нас. Щоб краще жити, 
треба більше й краще пра
цювати».

Здається, зовсім недавно з 
ЛОКОМОТИВНОМУ (ЄНО ТІ.ІЬк-і 
й мріяла про тс. як би пе
ресісти на електровоз В. і-

хоч 
хов
НІШ 
XX 
раї В. 
в’я ВСЯ
зав і.
64-:
НИ. „з виступу 3. М. Орлеика: 

«3. З- Щербицьний у до- 
пов-дз на АХУІ з їзді Ком
партії України наголосив иа 
ааж.іиаості оновлення ма
шин та устаткування, їх мо
дернізації. Для зас, молодих, 
— це безмежне поле ДІЯЛі»- 

ті...» ’ •
• ОВ.-ІЮЄТЬСЯ, МІЦНІЄ Ї.-.І1Є 

ю деко. Лише за остаи- 
«а роки замінено бата-. 

_тарих верстатів в ін- 
ыемтальиому цеху, де 
■.:г:еть слухачі гуртка; 
ко Грузенко і Гена Аиі-

• ген ко. Став до ладу
т технічного обслугозу-

• я —- новий, сучасний, 
ччується створення ЯО- 
*>«ої лінії в акумулятор-

цеху... А скільки ще 
жить зробити! І нову 
іьшо якнайшвидше тре
звости, і в механічних 
герцях почати рекон- 
кцію...

ВИСТУПУ- СЛУХАЧА 
____ ДО_Ь23Рвольсьного,

нос
С 

рід 
НІ 
то 
стр 
пра і і.юіоть 
Саг. 
стр 
пуп 
ван 
Заі. 
ток 
ном 
кал 
КО’І 
ба 
май 
стр

з
ГРУ П КОМСОРГА ”мЕХЦЄХУ: 

думаю, ми не лозинні 
сиді ги енлазши руки і чека
ти чозих машин. Багато 
при строїв та обладнання 
мсН'+ча виготозити безпог.е- 
■ц^и-іьо в. наших цехах. 
Приклад? 'ть-,—

Стільки г.' 
механізацію 
ця металу, ■’ 
ли — все не те. А 
мир Кузьмич ( 
елю сар нашого 
взлзст за справу, 
нре лення і схеми 
ьоїого верстата, 
стр / іозаз. Ми, і;„ліьмми.іьиі, 
доп »могли змонтувати само
робний верстат, і тепер опе- 
рац -< різання займає ніль-хл 
секунд. до -гОГО ж — ніякої 
руч неї --- :

З
м.
КА

машин, 
та 

виготовити 
наших 

ласка.
і ми говорили про 
,:.з процесу різан- 
, що не прндумуоа- 

— Л аолоди- 
Долгий — 

Цеху — 
Розробка 

зовсім 
Сам скок- 

КОМСОМОЛ Ь'ДІ,

праці».
ВИСТУПУ СЛУХАЧА 

ОТОЗСЬКОГО, РОБіТНИ-
■ АВТОМАТИЧНОГО ЦЕХУ: 
» .ЧОМСОМОГ.ЬСЬКО -МОЛОДіНЇ- 

іригада власними сила- 
зиготовила стенд дна 

-т...----- нлапаніа. ЇАо-
стенд для зи- 
датчиків. Тепер 

виноку
ру ч мої 

ТОЧНІСТЬ 
пристрою 

пропозиція: нож- 
- подвійну га- 

вийшовши з 
він міг слугу- 
___з, ніж пе- 

технічними нор- 
Одна лише тема. А на 
її народжувалися нові 

н думки. Обговорення 

пристрасним.
• ям. Присутні на заняї- 
<ретар парїкому В. П. 
яап і секретар комі'е- 

»■мсомолу г. Жемна за
бували ділові ідеї, иід-
• а.іц шляхи втілення 
яіі.ч задумів. Уміло 
яовувала розмову -з 
''•дтие русло нронаган-
В. Супряга.

тривало.
Н. ЧЕРНЕНКО- 

Зналл янка

на
ми ----- --
про тяранннн 
дерчізуаали 
проб/ванння 
і у нас ці операції 
кія.са без затрат 
пр^ці. А гопозне 
аат .»матимного 
чао ----------

НОГ. у с. 
рантін> ’ 
нашого пат Vi е _

аУ злу 
Щоб, 
чеху

А°визе,
И-зами ,

an
60. Це ж була наїїновіи.-!. Й і' - » л
найсучасніша .машина. їх
згодом кожен машиніст пе па- <н
реконався па власному Д°с' ті г-ек
віді. що для великовагози’ Ш.
составів електровоз ма.ю- ГУ *<<.>
потужнпй. Як ЗуШШНТЬся "* ноі
: МІСЦЯ не зрушиш. кал (5

Тепер у ДСЦО ОН СіИ XOj». >и
НО’ШХ електровозів — І ‘ енр v
псревсзеншія пасажирі 1 KOI ><D
для перевезення .кародік' ДИ - • .
господарських вантажів 1 І 1

З на.»

LH-
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Д® 64-ї річниці Великого Жовтнясправляться з виробничою програмою нинішнього року члени комсомольсько-молодіжної бригади обкач}вальннць (групкомсорг Наталія Локошко) з Долинського птахокоаібінату.Про це дівчата заявили на Всесоюзних комсомольських зборах «Рішення XXVI з'їзду КПРа — виконаємо!»

З планом першого кварталу молоді трудівниці справились на 135,5 процента. Перед в індивідуальному соціалістичному змаганні на підприємстві ведуть '/лени бригади Любов Зінченко І Наталя Ткач.
В. ВАЛАНТИР, 

другий секретар Долинського 
райкому комсомолу.

Почесний член бригади-льотчик-космонавт

ЗЕМЛЯКА, ЛЬОТЧИ КА-КОСМОН АЕ- 
НА СРСР ЛЕОНІДА ІВАНОВИЧА 
ПОПОЗА. За цей час заробіток по
чесного члена бригади досяг біль
ше тисячі карбованців. Усі гроші, 
за згодою льотчика-носмонавта, 
перераховано до Фонду миру.

Н. МИКОЛАЄНКО.

На знімку: члени КМК Любов 
РОЗДОБУДЬКО (ліворуч) і Любов 
ПАЩЕНКО.

Фото С. АНДРУСЕНКА.

16 ударнинів комуністичної пра
ці трудиться в комсомольсько-мо
лодіжній бригаді слюсаріз-снла- 
цальникіо з Олександрійського 
ег.ентромеханіч’хого заводу. Колек
тив зибороз право називатися іме
нем XXV! з’їзду КПРС.

— Усе так, — погодилися б із 
цими словами дівчата, очолювані 
Вірою Поліщук. — Тільки ударни
ків у нас сімнадцять...

ПІВРОКУ ТОМУ ЗОНИ ЗАРАХУ
ВАЛИ ДО СКЛАДУ СВОЄЇ БРИГАДИ

ІНІЦІАТИВУ
«СТУЛКА КОМУНІСТИЧНОЇ МОЛОДІ ПОВИННА БУТИ 

УДАРНОЮ ГРУПОЮ, ЯКА 8 УСЯКІЙ РОБОТІ ПОДАЄ 
СВОЮ ДОПОМОГУ, ПРОЯВЛЯЄ СВОЮ ІНІЦІАТИВУ, 
СВІЙ почин».

3. І. ЛЕНІН.

П'ятирічку—за чотири рокизобов’язався виконати комсо- мольсько-толодіжннй колектив слюсарів-ремонтників з Побузь- кого нікелевого заводу.Працьовитість, висока професійна майстерність дають змогу Миколі Лозинському, Віталієві Дуцепку, Володимирові Щербині, Леонідові Іїорчинсь- кому, Петрові Олійнику і Вікторові Вільчииському справлятися зі змінними нормами виробітку на 115—120 процентів. Це й
РАДІСТЬ, 
ПОДІЛЕНА

наближає хлопців до заповітної мети.А молоді апаратники киснево-компресорної станції, очолювані Дмитром Дїиколайчуком, висі уші ли з іншою важливою ініціативо.'р перерахуватиденний заробіток до Фонду миру, Комсомольці підприємства гаряче відгукнулися на цю пропозицію.
М. ПОЛІЩУК.

Голозанівськмй район.

ІПойсГІЇ ; йрлв/Л
МИТЬ, ВИХОПИТИ НАЙХАРАКТЕРНІШЕ В ОБРАЗІ

СВОГО СУЧАСНИКА ПРАГНЕ МОЛОДИЙ ХУДОЖНИК СТАНІСЛАВ КУЙ&ІДА«Жодиого Дуя без ма- т люнка», — ці слова записав художник у зошит (з власним конспектом книги ІО. Аксьонова та Г.1- Левідова «Колір і лінія» Тут же, на столі, —. кілька’ альбомів. І в кожному__малюнки, малюнки малюнки... Людські обличчя постаті, окреслені кілько' ма штрихами, ескізи деталей майбутніх і вже закінчених картин. Найбіль ше — людських облич— Малюю рідних і знайомих, по пам'яті і з натури— каже Станіслав __ •’Змальовую типажі з екрана телевізора, стараюся «зупинити» летючу мить вихопити найхарактерніше В образі, що промайнув на екрані, і передати йою одним розчерком...Цікавий, багатий, особливий світ проглядає зі сторінок звичайних шкільних альбомів із цими ескізами. Новизна давно здавалося б, знайомих облич— Аркадія Райкіна, Юрія Гуляева, Вахтанга Кікабід зе... Політичний оглядач В. Зорій... Космонавт Л І Попов, а поруч — прославлений хлібороб О. В. Гіта- лов... і зовсім незнайомі обличчя, що в якусь мить чимось вразили художника, заполонили його УЯВУ іь4 АНС і ЕРНЯ — це пев- ™ пою мірою дзеркало душі її господаря, адже нд всьому тут лежить МИМО
ВІЛЬНИЙ відблиск його присутності. Білила, трафаие- т<(, гуаші, замашні щітки сусідять із тонкими пензлями, рідкісними книжковими виданнями про-живопис І живописців, щойно виставлена «натура» для натюрморту — з уже закінченим агітплакатом. 1 одне зовсім не суперечить іншому, а разом вони є на-' чв доповненням до творчої характеристики автора.Станіслав Куйбіда — ху- дожннк-оформлювач колгосп}' імені Жовтневої революції. В робочий час він малює засоби наочної агітації для господарства. І тільки після роботи береться за свої картини.Ми говоримо про мистецтво. Власне, більше говорить Станіслав — з&- коплоно, з ЯКОЮСЬ. я б указав, вистражданою переконаністю:**• Коли, беруся за кар-

тину, такс враження, ніби до цього не писав... Щось подюне відчував перед стрибком з парашутом — це ще коли в армії служив. Якась особлива зібраність, зосередженість і... трохи страху. Страшно, що не зумію зобразити те. що побачив, відчув вн>т- рішнім зором, не зумію показати його людям так, як хотілося б... Як появляється задум картини чи просто ..іл.іюнкаг Щоразу по- різному. Буває, мелодія якоїсь пісні наштовхне — сучасної чи давньої, — пам'ятаєте «Цвіто терен...»? А може бути — просто людський погляд, як ось у цьому портреті вчительки, виконаному в дещо абстрактному плані....Класичну музику люблю більше. Працюю завжди під музику — допомагає зосередитись, - ЯКЩО хочете — одухотворяє... Так само н поезія. Люблю Єсеніна... Але, звичайно, для того, щоб рухатися вперед, зростати. — ніяк не обійтися без невпинної чорнової роботи. Це як і в усякій іншій справі — поет ти чи хлібороб — без валеного труда не обійтись.Один час я вважав, що багато втратив, коли не пішов одразу після школи вчитися на художника, хоча змалку про це мріяв. Лише кілька років тому взявся по-справжньому, за малювання. Але тепер щораз більше переконуюся, що і армійська служба, і навчання на природничому факультеті Уманського педінституту багато дали мені якщо не в плані мистецькому, то в плані розуміння життя, у філософському підході до нога явищ...З УСМІШКОЮ на устах •* Станіслав розповідає, як він спершу морочився з там малюванням. Хоча тоді, по правді сказати, було не до сміху.. Адже не мав майстерні, доводилось працювати дома. Дружина спочатку не дуже схвально зустріла ту його затію, та й тісно — мольберти, етюдники, фарби, пензлі... Працював у школі вчителем удень, увечері — готувався до уроків, а малював уночі, бо не малювати вже не міг — це стало по-

требою. І поволі перско навел, що без цього не м і- ікс жити. Заради малювання залишив школу.— ДУже мені допомогли, — згадує він, —• голова нашого колгоспу А. М. Васильєв та секретар партійної організації В. Д. Ковальчук. Завдяки їм я макт власну майстерню, маю можливість віддаватися сповна улюбленій справі...Французький художник Камінь коро казав; «Я бачу серцем так само, як і очима». Побачити серцем можна тільки тоді, коли не шкодуєш для цього себе, — такого висновку дійшов самодіяльний художник. через власні муки творчості. «Я вирішив докопатися до істини», — написав він на одному зі своїх , альбомів.Істина... Та, над якою думало стільки поколінь людей, — вона захована в самій Людині... Так у ньо- ' го виникли задуми, а по- і гім і самі картини «Там і вдаліші, за рікою», «За І владу Рад», «Рідна земля», ; «На Малій землі; Після бою...» Особливим настроєм відзначається його картина «Жнива». і вже як вершина цієї серії про Людину, як закономірний її підсумок і як звіт перед- самим собою появився «Портрет вождя».Мінімум деталей, зобрл-’ жальних засобів. В. і. Ленін сидить за столом — у коротку мить перепочн.ч- і ку, перед повою великою роботою. («Я писав його таким, яким уявляю, — простим, щирим" близьким, мудрим...»)...І раитом я згадав про один з альбомів, що ле і жать на столі в майстерні художника. І про написані на ньому слова, що тепер зовсім по-новому! звучать в устах самодіяльного маіістра:А всего иного пущеНе прожить навернякаБез чего'.’ Без правды• сущей,Правды, прямо в душу бьющей...
П. СсЛЕЦЬКИ'Я, 

спецкор «Молодого 
комунара».
Новоархэнгельський 

район.

І ТВОРЧІСТЬ МОЛОДИХ!
«МИСТЕЦТВО НАЛЕЖИТЬ НАРОДОВІ».

— Вітаємо! — Дівчата поспіша
ли мені назустріч. — 3 орденом
тебе!

Розгубилась я. А Надія Вовко- 
брунь простягнула газету декла
муючи з пафосом:

— Читайте, заздріть...
Справді, серед нагороджених 

орденом «Знак Пошани» значи
лось і моє пріззище. «За успіхи, 
досягнуті...» — зчитувалась у 
рядки Указу.

Успіхи... Бони не прийшли від
разу. Ні до мене, ні до діамат, 
об'єднаних у комсомольсько-мо
лодіжний ко.пектиз доярок. По 
зернині нагромаджували ми дос
від. Той, без якого не обійтися 
доярці в ЇІ повсякденній роботі. 
Успіхи прийшли лише кілька ро-
ніз тому.

Ну, а завершальний рік десятої 
п’ятирічки — ТО, так би мовити, 
наш зоояний час. Від кожної ко
рови ми надоїли в середньому 
3192 кілограми молока. На дер
жавні приймальні пункти відпра
вили його 14662 центнери.

Активно готузались ми до XXV. 
з’їзду КПРС. У день відкриття фо- 
суму комуністів країни з гордістю 
йпортуз»..и: є 400 кілограм.аі
Скільки, як і зобоа язуаапись, иа-

НА ВСІХ
доїли молока від корови з почат-« 
ку року,

Нову хвилю трудового й патрі« 
этичного піднесення викликали у 
членів нашого колективу рішення 
XXVI з’їзду КПРС, постанови ЦК 
КПРС, Ради Міністрі^ СРСР» 
ВЦРПС І ЦК ВЛКСМ «Про 8с9с$! 
юзне соціалістичне змагання $3 
успішне виконання і перевиіїбнаф 
ня завдань одинадцятої . п’ятиріч, 

ки». На комсомольських зборах 
ми вирішили: сягнути тритисячно
го рубежу до 29 жовтня — дня 
народження Ленінського комсо
молу. Я особисто прагнутиму ни
нішнього року надоїти від коро
ви по 4,5 тисячі кілограмів моло
ка, Таке ж зобов’язання взяла й 
Надія Возкобрунь.

Поки що державну нагороду з 
нашому колективі маю тільки я. 
Але не раз подумки приміряла 
орден усім дівчатам. Як би личиа 
він їм! Думаю, за цим справа но 
стане, адже подруги трудяться на 
слазу.

В. ЄПІШЕВА, 
групкомсорг комсомольсько- 
молодіжного колективу доя
рок колгоспу «Перше трав
ня».
Малозискіаський район.

В. І. ЛЕНІН.

Щойно минуло 50 років з дня відкрит
тя Кіровоградського технікуму механіза
ції сільського господарства. Близько и 
тисяч спеціалістів середньої ланки - 
механіків та бухгалтерів — дав оін на
родному господарству за цей час. У різ
них куточках України працюють випуск
ники закладу.П’ятдесятиріччя рідного технікуму ко
лектив викладачів та учнів зустрів нови
ми успіхами в праці і навчанні. З кож
ним роком зростає рівень підготовки спе
ціалістів середньої ланки, вдосконалю
ються методи виховної роботи, робиться 
все для їхнього гармонійного розвитку.

Навчаючись у технікумі, молоді люди 
набувають тут не тільки теоретичних 
знань, а й практичних навиків роботи. 
І не останню роль у цьому відіграють 
гуртки технічної творчості. Загалом У 
таких гуртках тут учиться щороку 209 
учнів, Під керівництвом досвідчених ви
кладачів.та майстрів гуртківці змайстру
вали сотні різноманітних пристосувань і 
механізмів.

На знімках: у кабінеті технічної
творчості викладач П. В. ЛАУШ консуль
тує молодих раціоналізаторів четверто
курсників Станіслава ЛУНЬОВА та Васи
ля ОЗЕРУГУ, випускник тохнікуму Пая
ло ОЗЕРУГА — переможець минулоріч
ного змагання членів спеціальних сту
дентських сільськогосподарських заго
нів, один із кращих раціоналізаторів тех
нікуму. ... „7 Фото Р. ЄЛЕИІІІНА.



1 СШОр«

Сотні, тисячі, мільйони туристів з усіх 
країн світу цілорічно відвідують ленін
ські місця: Москву, Ленінград, Улья
новськ, тушинське,'Проніно, Женеву... 
Хочеться доторкнутися ‘ до речей, які 
слугували Іллічеві, перенестися на ціле 
с.оліттл назад і збагнути, в яких умовах 
працювала ця людина.

і так не один десяток ліг. Усе нові 
покоління торують до Леніна стежку, 
есе більшому числу народів щасливиться 
дорога, освітлена Великим Жовтнем...

На знімка х: Ленінський меморіал; 
будинок-садиба Ульянових у місті Улья
новську.

Фото Г. ХАЩИНІНА.

П^ОЛОДЯІ комувлра 21 квішнл 1881 рожу

Звітують 
аматори сцени

У минулу неділю в-Кірова* 
градському Палаці культури 
імені Жовтня вїдбуЕся зак
лючний концерт переможців 
обласного огляду-нонкурсу 
художньої самодіяльності.

Проходив від під девізом 
«Партійному з’їздові — на* 
родні таланти». Ця тема ц 
визначила ідейну спрямова
ність його репертуару.

Палкими оплесками наго
роджували присутні висту
пи хору — лапки Калантаїв- 
ського сільського Будинку 
культури СвітловодськогО 
району, танцюристів Комиа- 
ніївського районного Будин
ку культури, сімейного дуе
ту — Меланії та Леоніда 
Челашвілі з Аджамського 
сільського Будинку культу
ри.

Нотатки нашого нореспон-. 
дента із заключного концер
ту буде опубліковано.

Вівторок
Ж ЦТ

8.00 — «Час», 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Умілі руки.
9.35 — Телефільм «Муж
ність». 1 серія. 10.50 — Кон
церт Державного духового 
оркестру РРФСР. По закін
ченні — Новини. 14.30 — 
Новини. 14.50 — До 35-річчл 
створення Соціалістичної 
Єдиної партії Німеччини. Кі- 
иопрограма. «По НДР*. 15.55
— Творчість юних. 16.25 —
Російська мова. 16.55 — Рі
шення XXVI з'їзду КПРС — 
у життя. КамАЗ. 17.10 —
Концерт Державної заслуже
ної капели бандуристів 
УРСР. 17.40 — «Петроград. 
Жовтень сімнадцятого...» 
Документальний телефільм. 
Фільм 2. «Ми новий світ збу
дуєм». 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Життя науки.
19.30 — «Ромео і Джульет
та». Фільм-балет на музику 
П. 1. Чвйковського. 19.50 — 
Телефільм «Мужність». 2 се
рія.'21.00 — «Час». 21.35 — 
Коннерт народного артиста 
СРСР Б. Штоколова і росій
ського народного оркестру 
їм. В. Андреева Ленінградсь
кого телебачення і радіо. У 
перерві — Сьогодні у світі.

А УТ
10.00 — « Актуальна каме

ра». 10.35 — ’ Молодіжна 
програма «Трикутник». 11.25
— «Людина і її справа».
11.45 — «Майстри мис
тецтв». Народний артист 
УРСР С. Олексеико. 13.00 — 
«Адреса досвіду: Красно-
гвардійський район Кримсь
кої області». 16.00 — Нови
ни. 16.10 — «Срібний дзві
ночок». 16.30 — «1ОТ-81».
17.15 — С. Франк. Симфонія. 
18.00 — « День за днем». (Кі
ровоград). 18.15 — Оголо
шення. (Кіровоград). 18.20— 
Телефільм. (Кіровоград).
18.40 — «Ударні справи
^червоної суботи». (Кірово
град). 19.00 — «Актуальна
камера». 19.30 — «Тележур
нал «Старт». 20.15 — «Міфи 
і дійсність». 20.45 — «На
добраніч, діти!» 21.00. — 
«Час». 21.35 — Ю. Мейтус.
«Брати Ульянова». Вистава 
В перерві — Новини.

А ЦТ
8.00 — «Час». 8.40 — Гім

настика. 9.05 — Науково-по
пулярний Фільм «Революція 
триває», «Ленін, діти і час».

З 21 квітня 

по 26 квітня

9.45 г* Телефільм «Муж
ність». 2 серія. 10.50 —
Грає квартет ім. Д. Шостако
вича. По закінченні — По
вний. 14.30 — Певний. 14.50 
— Документальний фільм. 
15.00 — Фільм «Сім'я Улья- 
иових». 16.20 — Г. Свири
дов. «Патетична ораторія» 
иа вірші В. Маяковського
для солістів, хору й оркест
ру. 16.55 — Урочисте засі
дання, присвячене 111-й річ
ниці з дня народження В. І. 
Леніна. Концерт. Трансляція 
з Кремлівського Палацу 
з’їздів. 21.00 — «Час». 21.45 
— ІІісні революції і гро
мадянської війті у виконан
ні Московської о камерного 
хору. 22.00 — Кубок волода
рів кубків, з футболу: 
«Фсйєноорд» (Голландія) — 
«Динамо» (Тбілісі). В перерві 
і по закінченні — репортаж 
з Гетеборга з чемпіонату 
світу і Європи з хокею. 
Матч учасників фінальної 
групи.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — Документаль
ний телефільм. 10.50 —
10. Мейтус. «Брати Ульяяо- 
ги». Вистава. 16.00 — Нови
ни. 16.10 — «Срібний дзвічо- 
чок». 16.35 — Документаль
ний телефільм. 17.20 — 
І. ІПамо. Кантата-ораторін 
«Ленін». 17.55 — Урочисті
збори, присвячені 111-й річ
ниці з дня народження В. І. 
Леніна. Концерт. Трансляція 
з Палацу культури «Украї
на». В перерві — «Актуаль
на камера». 21.00 — «Час».
21.45 — «Театр історичного 
портрета». І. Шведов. «Ранок 
нашої революції». По закін
ченні — Новини.

А ЦТ (IV програма)
19.00 — Чемпіонат світу і 

Європи з хокею. Матч учас
ників фінальної групи. 2 і З 
періоди. 21.00 — Концерт.
21.40 — Художній фільм
«Балада про комісара».

Четвер
А ДТ

8.00 — «Час». 8.50 — Гім
настика. 9.15 — Мультфільм 
«Казка про Бачо і його ма
му». 9.35 — У світі тварин.
10.35 — Пісня далека й 
близька. По закінченні — 
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Твій труд — твоя 
висота. Кінопрограма. 15.30 
— «Роби з нами. роби як 
ми, роби краще за нас».
16.30 — Шахова школа.
17.00 — Відгукніться, сур- 

I мачі! 17.30 — Концерт аф-

ганських артистів. 18.00 -- І 
Ленінський університет 
мільйонів. 18.30 — Веселі І 
нотки. 18.45 — Сьогодні у
світі. І9.00 — Подвиг. 19.45
— Концерт. 19.55 — Теле
фільм «Мужність». З серія. 
«1.00 — «Час». 21.35 — «По 
сторінках опер композитора 
с. Прокоф’єва». в перерві— і 
Сьогодні у світі.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — «Голосую за
професію». 11.35 — «Театр 
■сторичного портрета». 12.45
— «Імпульс». 16.00 — Нови
ни. 16.10 — «Срібний дзвіно
чок». 10.30 ■— «На допомог,' 
школі». Російська мова, 
17.00 — «Ліричні мелодії». 
1/.10 — Для дітей. «Старти 
надій». 18.00 •— «День за
днем». (Кіровоград). 18.10 -- 
Телефільм. (Кіровоград).
18.15 — «Весняному полю — 
Ударний ритм». Виступ се.’<- 
рєгаря Знам’янського міськ
кому Компартії України

Бесняний етюд. Мал. В. ШУЛЬГИ.

А С. Чулюкова. (Кірово
град). 18.30 — «Актуальна 
камера». 19.00 — Чемпіонат 
СРСР з футболу: «Динамо» 
(Київ) — «Чорноморець» 
(Одеса). 20.45 — «На добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час».
21.35 — Художній фільм
«Дума про Ковпака». 1 се
рія («Сполох»). 23.10 — Но
вини. 23.20 — Чемпіонат
СРСР з футболу: ЦСКА — 
«Шахтар». 2 тайм.

А ЦТ (IV програма)
19.00 — Футбол: ЦСКА — 

«Шахтар». «Зеніт» — «Спар
так. 21.00 — Концерт.

П’ятниця
А ЦТ

0.00 — «Час». 8.40, — Гім
настика. 9.05 — Відгукніті»-.
ся, сурмачі! 9.35 — Теле
фільм «Мужність». З серія.
10.50 •- Музичний теле-
фільм «Світ, схожий па каз
ку». По закінченні — Нови
ни. 14.30 — Новини. 14.50 — 
До національного свята Пор
тугальської Республіки — 
Дня свободи. Кіьоппогпама 

■ По Португалії» 15.20 —
Знай і умій. 16.05 — Грає
Ю. Вострелов (баян). 16.30— 
.Москва і москвичі. 17.00 —
Веселий оркебтр». 17.30 —

Адреси молодих. 18.30 — У 
кожному малюнку — сонце.
18.45 — Сьогодні V світі. 
19.05 — Пісня-81. 19.55 — 
Телефільм «Мужність». 4 се
рія. 21.00 — «Час». 21.35 — 
Концерт молодих артистів 
балету. 22.00 — Чемпіонат 
світу і Європи з хокею. 
Матч учасників фінальної 
групи. В перерві — Сьогодні 
у світі.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — Документаль
ні фільми. 11.15 — Музич
ний фільм. 11.40 — «Шкіль
ний екран». Фізика. 9 клас.
12.10 — Концепт. 12.50 — 
Художній фільм «Дума про 
Ковпака». 1 серія («Сполох»). 
14.25 — «Комсомольський 
автограф». 16.00 — Новини.
16.10 — «Срібний дзвіно
чок-«. 16.30 — «На допомогу 
школі». Російська мова. 
17.00 — «Івтсрклуб». 18.00 
— «День за днем». (Кірово
град). 18.15 — К. т. «Голубі 

конверти». • (Кіровоград). 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — Товариський 
матч із хокею: «Сокіл» — 
«Спартак» (Москва). 2 і 3 пе
ріоди. 20.45 — «На добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час». 21.35 
— Художній фільм «Дума 
про Ксвпака». 2 серія («Бу
ран»). По закінченні — Но
вини.

А ЦТ (IV програма)
19.00 — Чемпіонат світу і 

Європи з хокею. Матч учас
ників фінальної групи. 2 і З 
періоди. 21.00 — . Концерт. 

, — Художній фільм «Дои-Кіхот».

Субота
А ЦТ

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9 05 — Пісні наших 
батьків. 9.35 — Телефільм 
^Узкність». 4 серія. 10.40 — 
АБВІДейка. идо .— Для 
вас, батьки. 11.40 — Більше 
хороших товарів. 12.10 — 
Переможці/ Клуб фронтових 
Друзів. 13.35 — 17-й тцраж 
«Спортлото». 13.М5 — Кота 
’»нтення. 14.30 -- Новин,і.

4-45 — Фільм «Щоденник 
карлоса Еспіноли». 16.00 — 
Г-ппІІДНе„ “ неймовірне.— Концерт оркестру

симфонічної й естрадної му
зики ЦТ і БР. 17.25 — Бесі
да політичного оглядача 
Ю. Летунова. 17.55 — 
Мультфільм «Стьопа-мо- 
пяк». 18.20 — 9-а студія. 
19.20 — Виступ Державного 
хореографічного ансамблю 
«Берізка». 19.55 — Теле
фільм «Скандальна історія в 
Брікміллі». 1 і 2 серії. (21.00 
— «Час»), 22.40 ■— Вечірні
мелодії. По закінченні — 
Новини.

А ут
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — Ранкова сюїта.
10.50 — «Ленінським курсом 
творення 1 миру». Докумен
тальний фільм «ГІа XXVI 
з'їзді КПРС». Випуски 4-й і 
5-й. 11.30 — Концерт. 11.50 
— «Діалоги». Передача для 
батьків. 12.15 — Художній 
фільм «Дума про Ковпака». 
2 серія (Буран»). 13.50 — 
«Доброго вам здоров'я». 
14.20 — Музичний фільм.
11.35 — Пошта передачі «Га
лузь: досвід, проблеми».
15.10 — «Щаслива сторін
ка». 16.10 — Камерний кон
церт. 17.00 — Кіноогляд 
«Образ і документ часу».
18.30 — '«Актуальна каме
ра». 19.00 — ■ Товариський
матч із хокею: «Сокіл» — 
«Спартак» (Москва). 2 і З 
періоди. 20.15 — Музичний 
фільм. 21.00 — «Час». 21.35 
— Телетурнір «Сонячні
кларнети». Самодіяльні ху
дожні колективі: 
та Житомирської 
По закінченні —

Київської 
областей.- 
«Знайом!

обличчя».
А ЦТ (IV програма)

8.00 — Документальні
фільми. 9.10 — «Наш сад».
9.40 - «Народні мелодії».
9.55 — «Російська мова». 
10.25 —' «Ранкова пошта».
10.55 — «Людина і закон». 
11.25-— Чемпіонат Свпопи з 
вільної боротьби.; 12.00 — 
«Клуб кіиоподорожей». 13.00
— «Супутник • кіногляда
ча». 13.45 — «Окриленість». 
Концертна програма. 15.00
— Чемпіонат світу і Євнопи 
з х,окею. Матч учасників фЬ. 
пальної групи. 17.15 — 
«Життя науки». 17.45 — 
«Музичний кіоск». 18.15 — 
«Здоров’я». 19.00 — Чемпіо
нат світу і Європи з хокею. 
Матч учасників фінальної 
групи. 21.15 — Концерт.
21.40 — І. Дунаєвськнй. 
«Шляхи до щастя» Еистага.

Неділя
А ЦТ

6.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Ф. Мендель
сон. Квартет № 1. 9.30 — 
Будильник-. 10.00 — Слс-’я.’у 
Радянському Союзу! 11.00— 
Пошта програми «Здоров’я». 
.’1.45 — «Ранкова пошта».
12.15 — Наука і техніка.
12.30 — Сільська година.
13.30 — Музичний КІОСК'.
14.00 — Сьогодні — Всесвіт
ній день поріднених міст.
14.10 — Екран збирає дру
зів. Концерт до Всесвітнього 
дня поріднених міст. 15.00— 
.Чемпіонат світу і Європи з 
хокею. Матч учасників фі
нальної групи. 17.15 —
«Клуб кіиоподорожей». 18.15 
— Міжнародна панорама. 
19.00 — Чемпіонат світу і 
Європі; з хокею. Матч учас
ників фінальної групи. 21.15 
-- «Час». 21.45 — «Цс було 
недавно...» 23.15 — Футболь
ний огляд. По закінченні —■ 
Новини.-

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — «Все найкраще
— дітям».-11.05 — Концерт 
радянської пісні. 11.35 —» 
Для дітей. Короткометраж
ний художній телефільм 
«Ральф, здрастуй!» 12.00 — 
Програма документальних 
фільмів. 13.15 — Грають 
юні музиканти. 13.45 
«Компас туриста». 14.30 -~ 
«Ведмежата в місті». Ляль
кова вистава. 15.25 — Пош
та «Сатиричного об'єктивах^-
15.55 — «Слава солдатська/;
16.55 — Виступає вокально»
інструментальний ансамбль 
«Браньо Гронець». 17.25 
«Грані пізнання». 18.15 
Музичний фільм. 19.00 -т 
«Актуальна камера». 19.30 — 
Художній фільм «Дума прі} 
Ковпака». З серія. «Карпати; 
Карпати». Фільм 1-й. 20.45
— «На добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 21.45 — Художній 
Фільм «Дума про Ковпака». 
З серія. «Карпати, Карпати»^ 
Фільм 2-й По закінченні -т* 
Новини.

А ЦТ (IV програма) <
11.45 — Документальний 

фільм, 12.10 — «Горизонт»!
13.10 — «У світі тваринні
14.10 — Бесіда на міжнарод-
ні темп. 14.55 — Тслеклуб
молодожонів. 16.25 — «Білій 
театральної афіші», 17.25 — 
Чемпіонат Європи з вільної 
боротьби. 20.15 — Докумсцї 
тальний фільм. 20.35 — Коні 
церт. 21.40 — Художній 
фільм «Місяць на роздуми»*,'

«Талан». 21. 23 квітня 
о 19.30. Концерт вокально; 
інструментального аисамб- 
ліо «Веселые ребята» Ленін
градської філармонії. 24—28 
квітня — о 19.30.

К і н о----------- :—
«КОМСОМОЛЕЦЬ». «Хліб, 

золото, наган». 20 — 26 квіт
ня — о 9.20, 11.00. 13.00,
14.50, 16.40, 18.20, 20.50.

. «МИР». 20—26 квітня’ 
«Серце матері» — о 9.30 1 
14.25; «Тигри в житті друго
класника Семенова» — об 
11.20, 12.20, 13.20: «Вам і не 
снилося» — 16.20, 18.30,
20.40.

«ХРОНІКА». 20 — 26 квітня: 
«В. І. Ленін і Н. К. Крупен- 
на» — з 9.00 по 11.30: 
мультфільми (збірник № 5) 
— з 11.30 по 15.00. «ДоЕга 
ніч». 2 серія. 21, 23 квітня — 
с 15.00 і 20.00. -Надія». 22 
квітня — о 16.20. «Любимий 
Раджа». 2 серії. 24—28 
квітня — о 15.00 і 20.00. -

Редактор В. СТУПаК.
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Чудовий додаток до 
святкового подарунка для 
ваших рідних та близь
ких — білет «Спортло
то». по якому можна ви
грати від 3 до 10000 кар
бованців

КУПУЙПЕ БІЛЕТИ 
«СПОРТЛОТО»,

Кіровоградським 
відділ реалізації 

«Спортлото».
Зам. ЗО. ,

«Мелодий коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.

Ла украинском языке.

НАША АДРЕСА:

316050, МСП
м. Кіровоград, 
вул. Луначарського, 36.

ТЕЛЕФОНИ: відділ листів і масової 
роботи, відділ пропаганди — 2-45-36; 
відповідальний сенретар, еідділ 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.

ЁК 05081. Індекс 61107. Обсяг 0.5 друк. арк. Зам. № 200. /Тираж 54000.

Газета виходить у вівторок, 
четвер І суботу
Друкарня імені Г. М. Дкмктрива 

видавництва 
«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України
м. Кіровоград, пуп. Глінки, Iі


	2932-1p
	2932-2p
	2932-3p
	2932-4p

