
60 УДАРНИХ ТИЖНІВ

Є У ДІВЧИНИ МРІЯ
Найбільше молока від 

коропи—3502 кілограми— 
надоїла в першому році 
одинадцятої п ятирічки 
молода доярка колгоспу 
імені Шевченка Любок 
Кожем яко. Дівчина пра
цює на молочнотоварній 
фермі № 4, змагається з 
Галиною Безпалою, керів
ником комсомольсько-мо
лодіжного колективу
МТФ № 2.

Коли трудівниці ферм 
господарства брали соціа
лістичні зобов’язання на 
нинішній рік, Люба, реаль
но оцінивши власні мож
ливості, дала слово надої
ти від кожної коров я по 
3600 кілограмів молока. 
Пізніше, коли колектив 
ферми вирішив присвяти
ти 60-річчю утворення 
СРСР 60 ударних тижнів, 
молода доярка внесла по
правку до власного зобо
в'язання: справитися з
планом до знаменної да
ти.

780 кілограмів молока 
від групи • корів — такий 
показник мала Любов 
Кожем.’яко в останній пе- 
редноворічний тиждень. У 
дні ударної вахти, присвя
ченої БРСРСР, було дссяг- 

нуто найвищої середньо
добової продуктивності 
корів з початку зимоео- 
стійлового утримання — 
7,2 кілограма. Ще вагомі
ший цей результат нині
— 7,4 кілограма. Зрозумі
ло, під час ударного тиж
ня, присвяченого Україн
ській РСР, Люба дала сло
во надоїти від групи не 
менше 800 кілограмів мо
лока.

Під час недавньої ра
йонної комсомольської 
звітно-виборної конферен
ції Люба Кожєм'яко поді
лилася заповітною мрією
— хоче створити ниніш
нього року на фермі ком
сомольсько - молодіжний 
колектив. Щоб працювати 
гуртом, як подруги Гали
ни Безпалої. Думаю, що 
перший крок до КМК дів
чина зробила: вийшла в
лідери колгоспного зма
гання, молодь потягнула
ся ДС) неї.

Хай щастить тобі, Любо!

Л. БУРЯК,
завідуючий відділом 

‘ комсомольських орга
нізації НоЕомкргород- 
ського райкому
ЛКСМУ.

Виходить
з 5 грудня 1939 р.

ВІКОПОМНЕ
Завтра на вулицях об

ласного центру ви зустрі
нете ветеранів у святко
вому одязі. На їхніх гру? 
дях — сяятимуть ордени і 
медалі. Вони, колишні 
фронтовики, прийдуть на 
«Уроки мужності» і згада
ють 8 січня 1944 року,- 
день, коли воїни 5-ї гвар
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дійської армії генерал- 
лейтенанта О. С. Жадовя, 
7-ї гвардійської армії ге
нерал-полковника М. С. 
Шумилова та гвардійської 
танкової армії генерал- 
полковника П. О. Ротміст- 
рова оточили і знищили 
вороже угруповання в ра
йоні Кіровограда. Вранці 

Кіровограді зустрічали 
дорогих визволителів.

Нині, коли весь радян
ський народ готується до 
знаменної дати — 60-річ- 
чя утворення СРСР, — 
«Уроки мужності» в шко
лах так і називаються: 
«Нас єднало братерство». 
Справді, тоді, в грізні ро

ки Великої Вітчизняної, в 
бій за Батьківщину пліч-о- 
пліч ішли сини всіх рес
публік Країни Рад. У боях 
за Кіровоград, наприклад, 
брали участь воїни почад 
ЗО національностей нашої 
Вітчизни. Тисячі з них від
значено високими урядо
вими нагородами. Росіяни

з молодечим
))>

Одним із найбільших під
приємств Новоукраїнського 
району вважається цунрозя- 
вод. Працює тут молодь з 
навколишніх сіл. Має Бона 
міцні зв’язки із землею, ад- 
я.е майже у кожного молодо
го виробничника в родині 
хтось зв'язаний з хлібороб
ським ремеслом.

Нині на цукрозаводі тру
дяться чотири КОМСОМОЛЬСЬ- 
І’.О-МОЛОДІЖНИХ колективи. 
Сезон цукроваріння вже за
кінчився, але часу на пере- 

' починок у робітників немає. 
Кожен комсомолець, мои- 
дий робітник готує своє ро
боче місце до наступного
сезону. Адже своєчасний
профілактичний огляд окре
мих технологічних дільниць, 
ремонт агрегатів, робочих 
вузлів — запорука чіткої, 
безперебійної роботи.

Теплоелектростанцію не- 
| дарма вважають серцем 
І усього заводу. Тож комсо

мольсько-молодіжна брига- 
| да електриків ТЕЦ, яку очо- 
I люс Андрій Тончук, на осо- 
К бливому рахунку. Ця брига- 
I да вже завершила необхідні 
І роботи — електростанція 
І повністю підготовлена до 

майбутнього сезону.
і Як без електроенергії не 
Е можна запустити завод, так 
І і без численної апаратури 
! неможливо простежити за 
в складними процесами цук

роваріння. Комсомольсько- 
молодіжний колектив цеху 
контрольно - вимірювальних

• приладів Миколи Болгароєа 
закінчує перевірку
тики, 
жуть 
лісти 

І саме 
Б у цьому цеху. Кожен із них 
І мйє суміжну спеціальність, 
8 що значно допомагає в ді- 
1. г.і. Тож не дивно, що конт

рольно-вимірювальна апа- 
■ ратура в дні роботи функці- 
В снує нормально.
В Найчисленніший КМК під- 
Ё приємства — комсомольсь
кі ко-молодіжна зміна Воло- 
I димира Олійничєнка. В її 

складі 60 чоловік. Кожна 
В четвеота тонна цукру, що її 
б виробляє заЕод, — справа 
І ■ цієї зміни.
Б Комсомольці дбають про 
В якість продукції, про те, 
* щоб кожен кілограм буря- 

ків використовувався спов- 
Г' на. З оператора Віктооа 
- Шевченка, який стежить за 
Й чистотою цукрової сирзви-

автома-
Робота копітка, її мо- 
виконати лише спеціа- 
еисокої класності. А 
такі хлопці працюють 

н.и, що надходить на пере
робку, починається склад
ний процес перетворення 
буряків у цукор. Здавалося 
б, важко щось удосконали
ти, втілити нове е техноло
гічну лінію цукровиробниц- 
тва. Але заводські раціона
лізатори постійно в пошуку. 
Завдяки їхнім старанням 
досягнуто значного ефек
ту від впроваджених нови
нок. Чимало рацпропозицій 
надходить від членів ком.- 
сомольсько - молодіжного 
колектису механічної май
стерні, де керівником Во
лодимир Грінний (групком- 
серг Микола Андрій ченко). 
До речі, групкомсорг по
стійно виборює першість у 
конкурсах професійної май
стерності, які часто влашто
вуються на підприємстві. 
Він — токар-універсал. Коли 
потрібно виточити складну 
деталь, то, як правило, 
звергаються саме до нього. 
Нині Микола працює в ра
хунок квітня, річне завдан
ня хлопець зобов'язався ви
конати до дня народження 
комсомолу, а колектив до 
65-ї оічниці Великого Жозт- 
ня. Слюсар Віктор Бо.потян
— теж неабиякий спеціа
ліст. Він має високий роз
ряд, але не тримає вироб
ничих секретів при собі, 
щедро ділиться ними з мо
лодими. Наприкінці минуло
го року колектив 
усю продукцію 
тільки з першого 
лення, за рік 
продуктивність 
процентів, 
впровадити ряд 
заторських пропозицій.

Хлопці довели, 
господарі свого 
Ставши на ударну 
вахту, поисвячену 
вони показали приклад ви
сокопродуктивної праці.

Нині КМК цукрозазоду 
продовжують трудову вахту
— тиждень ударної праці, 
присвячений УРСР. Напри
кінці кожної зміни керівни
ки комсомольсько-молодіж
них рапортують про пере
виконання норм, називають 
імена

вирішив 
здавати 

поед'яв- 
підвчщити 

праці на 5 
розробити і 

раціоналі-

ще ЕОНИ 
слоза. 

ТРУДОВ/ 
РРФСР,

передовиків. ,

О. КОСЕНКО.

НОВЕ ОБЛИЧЧЯ МІСТА
Напередодні нового, 

1982 року я зустрівся зі 
старим більшовиком Ав- 
рам.ом. Івановичем Щер- 
бею, членом КПРС із 1919 
року, ветераном праці, 
учасником трьох воєн — 
першої світової, грома
дянської і Великої Вітчиз
няної, який доегий час 
працював і мешкає в м. Кі
ровограді.

— Не впізнаю колиш
нього ЄлисаЕетграда, — 
сказав він. — Це зовсім 
нове містої Разом з усією 
країною зростає, крокує 
вперед Кіровоград — міс
то на Інгуйі, місто маши
нобудівників, харчовиків, 
меблярів, будівельників.

За Радянської влади во
но стало одним з промис
лових, культурних центрів 
республіки. Населення Кі
ровограда перевищує 240 
тисяч чоловік. Це вдвоє 

більше, ніж у колишньому 
Єлисаветграді. Нині в на
шому місті кілька парків, 
скверів, нових вулиць, 
проспектів, культурно-ос
вітніх закладів.

Виросли й розширилися 
заводи «Червона зірка», 
радіовиробів, головне під
приємство виробничого 
об'єднання «Дручмаш» та 
інші.

В місті є три вищих на
вчальних заклади. У вось
ми середніх спеціальних 
закладах і 12 професійно- 
технічних училищах набу
вають спеціальностей по
над вісім тисяч юнаків і 
дівчат.

У колишньому Єлиса
ветграді було всього 24 
початкових, вісім середніх 
і неповних середніх на
вчальних закладів. Сьогод
ні е обласному центрі в з8 
денних середніх ЗоГоЛЬНС- 

І. І. Зибін, М. і. Глзтов, 
В. І. Акимов, І. А. Машчов, 
І. Г. Шабанов, К. Д. Шати- 
ло, українець Г. І. Панеж- 
ко, білорус М. П. Котло- 
вець, татари Б. Г. Габдрах
манов, 3. Ш. Шаймарда
нов удостоєні звання Ге
роя Радянського Союзу.

За роки окупації фашис
ти зруйнували і пошкоди
ли понад 1300 житлоаих 
будинків, завдали місту 
збитків на загальну суму 
понад 602 мільйони карбо
ванців

Сьогодні КірсЕОграц 
знову помолодів. Місто 
будується, місто росте. А 
там, де гриміли бої в січ
ні 1944-го, стоять сбепіс- 
Хи.

Фото В. ГРИБА.

тепер тут ПОЯЕИЛИСЯ нові 
квартали багатоповерхо
вих будинків.

Виросли нові корпуси 
інституту сільськогоспо
дарського машинобуду
вання — одного з наймо
лодших вузів у країні, тех
нікуму механізації сільсь
кого господарства. Допс::- 
ьює архітектурний ан
самбль мікрорайону дев'
ятиповерховий корпус об
ласної лікарні.

Генеральним планом за
будови Кіровограда пе
редбачається значне зряс- 
та.ння його промислового 
потенціалу, розвиток усіх 
видів транспорту, розши
рення мережі навчальних 
і культурних закладів, по
бутових підприємств.

О. НА ГОРН МИ, 
зав. відділом облви
конкому.

ОСЕІГНІХ і вечірніх школах 
і шчелах-інтернатах навча
ється близько 30 тисяч чо
ловік.

Жителі міста постійно 
відчувають батьківську 
турботу партії та уряду 
про дальший розвиток на
уки, культури, охорони 
здоров’я і спорту. Допо
могу хворим подають по
над 700 лікарів.

Сьогодні не можна уя
вити обласний центр без 
філармонії і державного 
українського музично- 
драматичного театру іме
ні М. Л. Кропивницького— 
першого на Україні про
фесіонального реалістич
ного театру, якому 1932 
року виповниться 100 ро
ків.

Місто стає красивішим, 
розширяє свої кордони. 
Ще недавно е його захід
ній частині .були пустирі, а
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Семінар
пропагандистів

В обласному Будинку 
політосвіти проходить 
триденний семінар про
пагандистів шкіл сус
пільно-політичних знань. 
Відкрив його завідуючий 
Будинком політосвіти 
обкому Компартії Украї
ни М. Є. Сірик.

З доповіддю «Про під
сумки роботи листопадо
вого (1981 р.) Пленуму 
ЦК КПРС і завдання 
пропагандистів комсо
мольського політнавчан- 
ни» виступив секретар 
обкому комсомолу В. В, 
Мальцев.

«Молодь як об’єкт іде
ологічних і пропаган
дистських маніпуляцій 
сучасного імперіалізму» 
— такою була тема ви
ступу лектора обкому 
Компартії України В. О. 
Гори.

Про наукові методи 
надбання, шляхи поліп
шення засвоєння Інфор
мативного матеріалу 
розповів присутнім ви
кладач Кіровоградського 
вищого льотного учили
ща цивільної авіації кан
дидат філософських наук 
Р. М. Макаров.

(> січня відбулися сек
ційні заняття. Пропаган
дисти. як! вивчають зі 
слухачами теоретичні 
курси «Наш. соціаліс
тичний спосіб життя» та 
< Ідеологічна боротьба 1 
молодь», дістали мето
дичні рекомендації з ок
ремих тем своїх курсів, 
провели практичне занят
тя по використанню тех
нічних засобів у навчаль
ному процесі, перегляну
ли ряд нових науково- 
популярнії х кінофільмів.

С ьо год ні в і; (бу; щт ь с я 
конференція по обгово
ренню книги Л. І. Бреж
нєва «Спогади».

У нього багато учнів і 
послідовників — молодих 
хлопців і дівчат, піонерів. 
Його з првним правом на
зивають учителем.

Та все,, як кажуть, по 
порядку.

Живе в селищі Моло
діжному Долинсько<-о ра
йону Павло Омелянович 
Кнуренко. Працю свою, 
силу рук своїх віддаваз 
колгоспові, згодом — цук
ровому заводові, де во
див трактора, трудився з 
механічній майстерні.

Тепер він на заслужено
му відпочинку, але без 
праці не уявляє себе й те
пер. Захоплюючої праці 
для себе, важливої і пог
рібної для Вітчизни.

Батьківщина наполегли-

„Молодив комуялр“ —----- -------------------- 7 січня 1982 року-----------

Для рідної
во розв’язує продовольчу 
програму. Посильний вне
сок у цю справу роблять 
Павло Омелянович і його 
дружина, Ольга Василівна.

Торік вони здали дер- 
, жаві 150 кілограмів пер
шосортного кролячого 
м яса. Як і щороку, відко
ли господар пішов на пен
сію.

— Скільки ж у вас було 
кролів? — цікавлюсь я у 
Павла Омеляновича.

— Сорок.
— А чим ви годували їх’
— Хіба мало трав, — по

яснює чоловік, — на обо
чинах доріг, на пустирл/, 
на берегах ставів, на схи
лах яркіз, у лісосмугах? 
Накошую, сушу, везу, го
дую своїх вуханів.

Всликою перервою — тривалістю аж 
у десять днів — називають школярі свої 
зимові нанікули. Скільки хороших справ 
вони встигають зробити в дні цієї перер
ви! Приміром, у Новгородківській десяти
річці N? 1 нинішня канікулярна програма 
дуже насичена й захоплююча. Тут, зокре
ма, проходять зустрічі учнів з Дідом Мо
розом та Снігуронькою, з героями виста
ви за п’єсою Г. Квітки-Основ’янгнкд 
«Сватання на Гончарівці» (в ролі Улани 
— десятикласниця Наталка Ткачук), і з 
солістками шкільного ВІА «Імпульс» На
талкою Кушнір та Галиною Грозною.

Фото С, ФЕНЕНКД,

деряс ави
__ Пазле Омеляновичу, 

але ж кролик не прожуче 
травою єдиною...'

— Так. До трав потрібна 
й приправа — кукурудзя
не, ячмінне зерно, комбі
корм. . Необхідну кіль
кість нам виділяє Долин- 
ське районне товариство 
кролівників.

— Чимало мороки з пух
настими — і доглядати 
тоеба, і берегти... Чи не 
було такого випадку, щоб 
у вас гинули тварини?

— За всі роки — жодно
го. Кролі люблять до-ляд, 
ідеальну чистоту, свіжу 
їжу. Люцерну, деревій, 
полин, пирій — без жод
ної крапелини роси, щоб 
не вплуталися стебла по
витиці, лободи. Води кро

лі не п'ють улітку, а взим
ку — тим більше.

— І жодна тварина не 
хворіла? _

— Траплялось. Іноді по
чинають слинити. Тоді дру
жина засипає рот їм 
стрептоцидом, робить
стрептоцидні примочки. 
Одужують — не жаліють
ся на апетит. 1 ростуть, 
ростуть... Усі як один — 
по п ять, по шість кіло
грамів.

— Певна, породисті?
— Ні, сірі, звичайні. Але 

витривалі, бадьорі, веселі!
— Вибачте ще за одне 

запитання: що ж заробили 
ви за ті 150 кілограмів?

— Майже 350 карбован
ців. І для мене на м ясо 
лишилось чимало.

— Ви один такий ентуоі- 

аст у селищі? Воно ж — 
робітниче.

— Де там один! Усі 
кролівники селища заго
товили для держави ЗО 
центнерів м’яса. Десять із 
них — кролячого. До нас, 
ветеранів, по досвід ідуть 
комсомольці, піонери. До
помагають нам а ми охо
че вчимо їх доглядати ву
ханів, берегти їх, — секре
тів у нас немає ніяких.

А є у Павла Омелянови
ча бажання: цього року
здати кролячого м яса не 
менш як два центнери, 
залучити до вирощування 
кролів що більше комсо
мольців і піонерів. Бо це 
ж — для рідної держави!

То як його не назвати 
вчителем, доброта орцем 
на землі?

О. МИКОЛАЄНКО.
с. Молодіжне 
Долинського району.

МОЛОДІ ГВАРДІЙЦІ 
^І^^^ЯТИРІЧКИ

з
КОМСОМОЛЬСЬКИМ

значком
Нову овочеву сівалку 

СО-4,2, до виробництва якої 
приступає Кіровоградський 
завод сільськогосподарських 
машин «Червона зірка», 
прикрасить зображення
комсомольського значна. За 
рішенням звітно-виборної 
комсомольської конфеоенції. 
підприємства шефство над 
її випуском взяла молодь.

Виготовлення основних 
вузлів довірено кращим 
бригадам штампувальників 
Людмили Костецької, елек
трозварників Олексія Попо
ва та іншим. На складання 
вже відправлено перші де
сятки комплектів. Заводсь
кий комітет ЛКСМУ сгаорив 
оперативний номсзмольсо- 
кий штаб по шефству над 
будівництвом цеху метало
виробів і дослідно-експери
ментального заводу Кірово
градського проентно-кзнет- 
рукторського інституту по 
грунтообробних і посівних 
машинах. На цьому підпри
ємстві задуми конструкторів 
втілюватимуться в дослідні 
зразки сівалок. Спільно з 
виїзною редакцією заводсь
кої багатотиражки опера
тивний штаб проводить тут 
рейди-перевірки ходу будів
ництва і монтажу устатку
вання, порушує актуальні 
питання у листівках «Екран 
будови».

Діяльність комітету ком
сомолу, штабу по шефству 
над цими об'єктами схвале
но Кіровоградським обко
мом ЛКСМУ.

> В. МАЛИНОВСЬКИЙ, 
кор. РАТАУ.

1922 рік. Харцпзьк.
Іїа привокзальній алеї, як 

завжди в надвечірній час, 
було гамірно. Молодь спіка
лася сюди з усього міста, 
щоб прогулятися, розвіятись 
після нелегкої робочої ЗМІ
НИ.

Степан ловив на собі зди
вовані погляди дівчат. Тре
ба ж такс: в будній день 
вирядився, як на свято. Го к 
він ночував себе трохи нія
ково. Прогулюючись уз
довж алеї, він кілька разів 
уповільнював ходу біля бу
динку, де містився комсо
мольський клуб. Але ввійти 
'гуди не наважився. Раптом 
серед натовпу перехожих 
побачив знайоме обліцічя.

— Біловайпсґіко! Здоров 
був!

— Степан! Ог по гадав, 
що зустріну тебе... — Міц
ний потиск рук. — Куди не 
ти зібрався? — Білозачнеи- 
ко хитрувато оглянув свят
кове убрання юнака.

— Хочу до комсомолу 
потупи ги. А ось до кого 
звертатись і що казати — 
І!Є ЗНЙІО.

— Ходімо зі мною. — І 
Біловайпспко рішуче по
прямував до комсомольсь
кого клубу.

— -Ось товариша привів, 
•— сказав він, привітавшись 
іт секретарем комсомольсь- 
кого осередку. —’ Хоче стати 
комсомольцем.

ВЕТЕРАН
Мешканцям Долипської 

добре знайомий цей буди
нок, що стоїть на вулиці Кі
рова. Живе в ньому Степан 
Панасович Парасотка — 
комсомолець 20-х років. Ті,

— Василь Ніколаєз, — 
секретар подав руку юнако
ві.

—• Степан Парасотка.
•— Значить, вирішив ста

ти комсомольцем? Добре ді
ло задумав. Ну, розкажи 
про себе.

Що йому було розказува
ли?

Сни кочегара трубного за
воду Харцнзька. Став робіт
ником у 1920-му, коли ви
повнилося тринадцять. Пра
цював спочатку разом з 
батьком. Був обруб.піком 
заліза, потім нагрівальни
ком у котельному цеху. За
хоплюється спортом. Май 
чимало друзів.

На заводі Степан дачно 
приглядався до комсомоль
ців. Вій подружився з МО,- 
лодими активістами ВасиА 
лем Цшанком, Євгеном Зо- 

хю приїздить у невелике 
степове місто, нерідко звер
тають увагу на пам’ятну 
дошку з написом: «Тут живе 
знатний трудівник Доліін- 
ЩИНІІ».

лотухініїм, Іваном Я-хпен- 
ком, Анатолієм Дядюшкі- 
іг.ім, які становили на під
приємстві кістяк прогресив
ної молоді. Цікавився спра
вами першого в Харцнзьку 
комсомольського осередку.

— Оце, мабуть, і все про 
себе, — закінчив розповідь 
Стенай. 1 тільки тепер він 
побачив, що його слухає 
багато людей, — то прийш
ли всі комсомольці осеред
ку. Тут же відбулися збор і, 
і п'ятнадцятирічний Степан 
Парасотка став комсомоль
цем.

Наступного дня на заводі 
Степан захоплено розпові
дав про те, як його прийня
ли до комсомолу, про пи
тання, які розглядались на 
зборах.

■ Зі спогадів С. П. Парасог- 
киз

Сьогодні ми подаємо роз
повідь О. Товстухи про С. П. 
Парасогку, про його комсо
мольську юність, О. Товсту
ха — товариш і соратник 
С. Парасотки.

«31 грудня 1922 року ми, 
делегати осередку комсомо
лу, були па районній конфе
ренції в Макіївці. Вона за
кінчилася пізно. Ми виріши
ли навіть пішки, а все ж ді
статися па перший новоріч
ний вечір, організований у 
залізничному клубі комсо
мольцями. Ми їіні.пі по шпа
лах залі.пінці. Годиничк 
був лише у Васі Ніко.іаєва. 
Час від часу він поглядав 
па нього. Рангом він ско
мандував:

— 1 Ірпвал, хлопці!
Лін зупинилися. Годинник 

показував без кількох хви
лин дванадцяту. Ми заспіва
ли «Інтернаціонал:-, а коли 
стрілки зійшлися па цифрі 
«12», дали салют із гвинтіз- 
і-п, яку пес їй з ербоїо. 1923 

-рік ми зустріли в дорозі. 

Але на новорічний вечір все 
ж устигли».

Новий рік був знаменним 
для молоді Харцнзька. Піс
ля того святкового вечора, 
на який було запрошено чи
мало неспілкової молоді, но
сили- іася зацікавленість 
юнаків і дівчат роботою 
комсомольців. А в березні 
чого ж року до комсомолу 
вступило понад 60 чоловік, 
при партійній організації за- 
.чізпіічпрго депо було ство
рено комсомольський осере
док.

ДОРУЧЕННЯ
Якось у містечку появи

лися яскраві листівки, що 
запрошу вали підлітків всту
пати до організації юних 
спартаківців. Що то за орга
нізація. Піхто не знав. Та 
незабаром до залізничної 
школи став навідуватись 
.’.іолодіїй, веселіш хлопчина. 
Він (то був Степан) знайо
мився з учнями, ШВИДКО 
знаходив з ними спільну мо
ву, разом вони обговорюва
ли різні проблеми. Степан 
спілкувався з викладачами 
Навколо нього швидко 
згуртувалася юнь. З допо
могою шкільних активістів 
С. Парасотці вдалося за 
два місяці створити загін 
юних спартаківців. Багато 
цікавих справ знайшлося 
для них.

Зі спогадів Степана Пара» 
сотки:

«У комсомольському */ 
клубі нам виділили кімна- ; 
ту, де загін збирався. Ми 
вже мали свій прапор, з од
ного боку якою було виши
то: «Зміна зміні йде, сносіву 
батьків завершує», а па дру
гому — «Майбутнє нале
жить нам». Юні снартаківці, , 
потім уже й піонерські зато- *. 
ни з гордістю ходили ПІД 
цим прапором.

ІІі.і цим прапором ми ви
рушали в походи, за.їмати- 
С’Я спортивною ПІДГОТОВКОЮ, 

Снартаківці займалися 
художньою самодіяльністю, ? 
і рами в струпному орке-.іїй. 
»они давали концерти, ви- 
Сїави для дітєй у залізЯііч- . 
йому клубі, брали у чает.- у 
>■< ді.іьнпках. 1 незабаром З 
про наш загін пішла добра 
слава»,.. г І

?!. * *
Комсомольська біографія
и. Парасотки є частко-.» 

славного, насиченого яскрі- 
ЬНМН ПОДІЯМИ життя 1 ця 
»югр.афія ще не закінчена. 
Як і ранние, Степан Пана
сович у .с'гроіс. ВІН пост
но зустрічається з односель
чанами, зокрема молоддю, 
опечу пле З ДОПОВІДЯМИ, лек
ціями.

Комсомольський гарт
сьогодні відцурається!

О. ТОВСТУХА, < 
полковник у відставці.

м. Ленінград.
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КНИГА
НАДИХАЄ
До суспільно-політичних читань по 

книзі « і. 1. Брежнєва «Спогади» в Ьоб- 
ршіці готувалися старанно. і> Будин
ку культури влаштували книжкову впс- 
тавку: тут і зібрання творів ,1. І.
Брежнєва «Ленінським курсом», і 
г.оірнпки ного статей та виступів, і кип
ні «Мала Земля», «Відродження», «Ці
ліша >.

Читанн і відкрив секретар райкому 
комсомолу Володимир Момот Із вступ
ним словом про книгу Л, 1. Брежнева 
«Спогади? виступила викладач Кірово- 
гра іс.і.ого педінституту імені 0. С. 
Пушкіна О. Д. Брайченко.

— Книга Л. 1. Брежнєва — не прос
то спогади, не тільки розповідь про це- 

''режиге, а джерело життєвої мудрості, 
дороговказ для молоді.

— (і треба читати іак, щоб відчути 
серцем, що ти — продовжувач великих 
звершень старших поколінь, — 
чнв у своєму 
педінституту, ..... ...... .. ................. _____
кому комсомолу Юрій Воронов, виступ 
якого супроводили вдало дібрані фо
нограми, кіноепізоди.

— Л. 1. Брежнєв пише про початок 
своєї партійної роботи: спершу завіду
вав відділом, а в лютому 1939 року 
його обрали секретарем по пропаганді 
Дніпропетровського обласного комітету 
1\11(б)У, — так почав свою розповідь 
про зустріч із Леонідом Іллічем Бреж
нєвим член 1\ПРС із 1920 року Петро 
Назарович Радкевич. У травні 1939 ро-> 
ку йому, директорові школи в селищі 
Рибальському, запропонували посаду 
редактора газети. Леонід Ілліч Бреж
нєв особисто зустрівся з ним, погово
рив, висловив надію, що роботу буде 
поставлено якнайкраще. 1 не помилив
ся. Десять років віддав Петро Назаро
вич журналістиці перш, ніж знову по
верну гнея до роботи вчителя.

Комсомольці і молодь міста разом із 
тими, що виступали, ще раз перегорну
ли сторінки «Спогадів», відчули дадн- 
хаючу силу простих і мудрих слів ве
ликого борця за мир, Генерального 
секретаря НК КПРС, Голови Президії 

--^Верховної Ради СРСР Л. 1. Брежнєва.
О. БРАЙКО.

■

ві'фйіа-
виступі сгудент-ісіорик 
позаштатний лектор иб-

тзум:зта
МУЗИКУ

-------- ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ-----------
На полицях нашої бібліотеки юні лю

бителі музики знайдуть багато нових 
книг про радянських та зарубіжних 
композиторів, видатних митціз сучас
ної естради, про те, як навчитися розу
міти музику.

Осо рооота А. Кльонозз «Симфонія 
із сюрпризом». Про що розповідав ця 
книга, названа за однією із симфоній 
И. 1 айднаґ Про нелегку працю музи
канта, про пошук, боротьбу за ство
рення прекрасного, ім'я якому — Му
зика. Книга адресується школярам се
реднього і старшого віку,*але немало 
цікавого в ній знайдуть і дорослі.

Науково-художню книгу «ГІро трьох 
китів і про інші цікаві речі» (видав
ництво «Веселка») композитор Д. Ка- 
балезський написав для своїх юних 
доузів, з якими він часто зустрічаєть
ся і для яких багато пише. На сторін
ках книги вони зустрінуться з компози
торами різних країн світу, знайдуть 
відповіді на хвилюючі питання.

Великий інтерес молоді до естрадної 
музики. Під неї ми робимо гімнасти
ку, лягаємо спати, відпочизаємо. 8 по
їзді, на пляжі, у квартирі, навіть у лі
карні —> всюди гиожна почути естрадні 
мелодії. Про роль естради в сучасно
му житті людини й розповідає книга 
А. Коннмкова «Світ естради».

«Один проти долі» — так назива
ється повість А. Згсржа про життя ве
ликого композитора Людвіга ван пет- 
ховена. «Він найгероїчніша сила з су- 

Він найбільший і 
хто страждає і 

про

часном/ мистецтві, 
найкращий друг усіх, 
боретьсг», — сказав 
Ромен Роллан. Розповідь 
композитора розгортається 
історичних подій того часу.

Музика Д. Шостакозича — вічно жи
ве мистецтво. І скільки б років не ми
нуло, де б не звучала П'ята чи Сьомз 
симфонія, люди завжди казатимуть: 
< Це прекрасно». Його музика — літо
пис великої епохи. Про 
книзі Н. В. Лук’янова «Д.
вич».

Бетхозена 
про долю 

на фоні

це йдеться в 
Д. Шосгако-

в. КОЗЛОВА, 
зав. відділом нотно-музичної літе
ратури обласної дитячої бібліоте
ки імені А. Гайдара.

ЧИ ДАЛЕКО ДО ОЛІМПУ?ІііїИі 'ГТПШІГ'*- - -ІІІУМІЛМІ 
«ДЕЛЬФІН» ПОСМІХАЄТЬСЯ

Три дні під склепінням 
плавального басейну
ДіОСШ обласного спорт- 
комітету не вщухав різно
голосий дитячий гомін. Іш
ли Всесоюзні заочні зма
гання за програмою «Ве
селий дельфін» на призи 
газети «Советский спор г». 
У них узяли участь вихо
ванці дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл Олек
сандрії. Світловодська і 
Кіровограда (віком десять 
—одинадцять років).

Десять різних видів пла
вання розіграли хлопчик і 
і дівчатка. Із самого ио-

чатку лідерство захопили 
юні господарі басейну. Во
ни виграли всі вісім еста
фет 8X50 метрів віль
ним стилем, брасом, на' 
спині та батерфляєм. І з 
особистому заліку показа
ли непогані результати.

Набравши 4272 очка, 
команда кіровоградців 
стала переможницею тур
ніру. 3182 очка у олек
сандритів, 2379 — у свії- 
ловодців.

У сумі багатоборства 
перше місце серед дівча
ток старшої групи посіла 
світловодська плавчиха

Наталка Яценко, друге й 
третє — Кіровоградом Ок
сана Чухрай і їаня Щет- 
кіііа. і' хлопчиків пайсиль- 
нішими були Вадим Саха- 
рук та Олег Посредников 
(Кіровоград), Володимир 
Шаповалов з Олександрії.

У молодшій групі високі 
результати на всіх дис
танціях показали світло- 
водці Олена Резникова і 
Олексій Стахов, Кірово
граді Олена Чухає і 
Сергій Бершадський, олек- 
сандрійці Олена Оверче- 
това та Ігор Пструха.

, Р. ФІЛЬЧИК.

Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.
• *і ...і««..—-------------------- -------------—

О ЧУХРАЙ'МКаХ' пеРемоЖеЧь У багатоборстві В. САХАРУК; срібна призерка

РОЗДІЛ 
ЧЕТВЕРТИЙ.
ЧОРНА ТІНЬ

ся на фронт. У райвійськко- 
маті запропонували виїхати 
в глибокий тил — там по
трібні були хороші органі
затори виробництва. Але 
комуніст рвався в бій. На 
передову — туди де пліч-о- 
пліч стали сини однієї мате
рі —- Вітчизни.

І в військкоматі задоволь
нили' його прохання.

РОЗДІЛ
Морозівка потонула у 

пшеничному морі. З краю в 
край вигравала колгоспна 
нива ’ густими золотавими 
хвилями, і могутня хвиля 
радості сповнювала серця 
колгоспників. Артіль — по
па тоді називалась «Оборо
на країни* — успішно вико
нувала план хлібозаготівель. 
Дужче ;а всіх, мабуть, радів 
молодий голова. Значить, 
недаремно він стукався в 
людські душі! Як самовідда
но виборюва ні колгоспники 
цей урожай! Та й сьогодні 
село не знає ні дня, ані ночі: 
всі живуть одним прагнен
ням — швидше віджннвува- 
тись.

Заквітчали люди коням 
гриви, прикрасили вози по
льовими квітами. — потяг
лись до Олександрії валки 
підвід з добірним зерном. 
Скільки раз він. Іван Олексі
йович. споряджатиме такі 
червоні валкії! А та. моро- 
зівська. • найперша назав
жди в пам’яті зостанеться. 
І радісний гомін людський, 
і кінське хропіння, і поскри
пування возів на курному 
шляху до районного центру.

Тим шляхом ітиме він не
вдовзі ;; красивою селянсь
кою дівчиною Тетяною За- 
рецькою. йтимуть у гості до 
батьків, в Олександрію, по
бравшись на щастя, на дов
гі, чесні ліга. Не було у них 
ні бучного весілля, ні до
статків великих, а були щи
рі, закохані серця та ще ві
ра в те. що життя розцвіта
тиме. як колгоспна нива.

Лягали під ноги кілометри. 
Минали дні. спливали літа... 
І було у молодого подружжя 
велике щастя: квітчати ниву 
колгоспну для щастя Вітчиз
ни, ростити дітей.

А чорна тінь кошлатим 
крилом нависла над свігз.м 
із Заходу. Репродуктор біля 
контори «Оборони країни» 
дедалі частіше співав «Если 
завтра война, если завтра в 
поход.. * А війна вже йшла 
— невблаганна, жорстока, 
йшла, щоб справляти крива
вий свій бенкет...

РОЗДІЛ П’ЯТИЙ.
ЕВАКУАЦІЯ

Того дня Іван Олексійович 
виїхав у районний центр ма
ло не до сходу сонця. Повер
нувся пополудні — в до
рожньому поросі аж змар
нілий з лиці; не заїжджаю
чи додому, підігнав бричку 
до контори. А незабаром зі
брав тут людей для невесе
лої розмови.

— Товариші! Все госпо
дарство колгоспу евакую
ється. Наше завдання — не 
залишити фашистам ні зер
нини...

Вдень і вночі відправляли 
колгоспне добро на схід. 
Курним крутошляхом. яким 
так весело поспішали чер
воні хлібні валки, потяглися 
гурти колгоспної худоби. 
Дядьки, поганяючи коней, 
зле спльовували в дорожню 
пилюку допалені цигарки з 
болем поглядали на село, що 
тануло за горбами.

Та навіть жінки проща
лися з ним без розпачу: ві
рили. їдо настане світла дни
на, приндо край ворожій на
валі. А поки що далеке ка
захське село Мамонівка ма
ла поділити хліб сіль і дах 
над головою з евакуйовани
ми колгоспниками. І казах
ські жінки разом з українка
ми з тривогою чекали жада
них солдатських трикутни
ків.

Попова серед евакуйова
них не було. Давши лад гро- 
мадському добру, попросив-

(Продовження.
Лоч. у JV- 2 за 5 січня ц. р.).

КРУТА ЗИМА
Люта казахська зима по 

самі дахи засипала Мамонів- 
ку снігом. Він ішов уже кіль
ка днів —колючий, пекучий. 
Ішов, то на мить затихаючи, 
то знову і знову розкручую4 
чи світ, мов ярмаркову кару
сель. 1 почалося все несподі
вано, не так-. як дома, на 
Україні. В обід іще світило 
сонце, потім у небі високім, 
морознім, появилася хмара, 
вона росла на очах, і сонце 
за .мить заховалось V сніго
вій пелені. А ще за мить не 
стало видно й кошари на 
околиці села.

Навпомацки Тетяна Озсіїв- 
на та ще дві—три жінки, що. 
і азом з нею конячиною вез
ли до кошари сіно, відшука
ли шлях до мети. Кошара 
була стара, перехилена, але 
всередині можна було захо
ватися від снігу. Жінки — 
де й сила взялася — швидко 
перенесли сіно всередину; 
розпрягли коня й завели ;*.ю- 
ди ж. ДумАЛн, може вля
жеться віхола. ' А ввечері, 
коли сутінки, драглисті, мов 
кисіль, позаповнювали всі 
шпарини в даху. крізь які 
пробивався сніг. Зрозуміли, 
шо тут доведеться й ночува
ти.

У кутку кошари знайшли 
сіно, навпомацки постелили. 
Розмов майже не було. У 
кожної — свої думки, своє 
горе. 1 "Оре — на всіх одне: 
війна. У Тетяни на фронті 
чоловік. Як ВІН І де?.. І1І 
слуху, ні духу? У Айгю.ль на 
фронті батько. Теж нічого 
не знає. А от Павлина... В 
бою під Мінськом згорів у 
танку її чоловік. Одержала 
похоронку — і наче розучи
лася говорити.Мовчали жінки. Лютувала 
завірюха. Стиха озивалися 
овечки, в тісний гурт збива
лися. гріючи одна одне бо
ками. Ніч перемагала, і Те
тяна Овсіївна відчула, що 
поринає в сон. Запах сіна та 
овече бекання нагадали їй 
далеку Україну. Рідну Моро- 
зівку.Евакуювалися з неї 
втрьох: вона, син Гена і доч
ка Лі да. Гена — тут уже — 
дуже захворів: дифтерія під
косила. Лікарі так і не змог
ли нічим допомогти. Тут. па 
казахській землі, що стала 
їм другою домівкою, випос- 
ла невелика дитяча могил
ка...

Казахські жінки та сусід
ки евакуйовані спорядили 
дитину з останню дорогу. 
Як могли, втішали молоду 
матір...

Зимовий ранок пробивав
ся крізь шпарини в даху 
вже не сніговими струменя
ми. а пасмами темно-блакит
ного світла, і треба було ру
шати ДОДОМУ.

Жінки кинулись до две
рей. Та двері не відчиняли
ся. хоч як но налягала па 
1-их плечем тендітна Ай- 
гю.ль. На допомогу ста іа Те
тяна. потім Павлина, і лиш 
тоді між старими, видубілн- 
мя на степових вітрах дош
ками та одвірками появила
ся смуга світла. Айгю.ль 
щось сеодпто казала по ка 
захському і. зрозумівши за
питальні погляді- подруг, 
повторила вже по-російсько
му.

—. Замело пас,> дівчата. 
Всю ж ніч сніг ішов. Тепер 
не скопо виберемось...

Вибралися з кошари справ
ді не скоро. Добру годину 
смикали двері, здіймаючи 
снігову куряву. І аж коли 
вилами та лопатою розштур- 
ха.ли зсередини сніг і назов
ні вибралася тонрнька, мов 
лбзіїшц Айгю.ль. справи піш
ли швидше. Сніг від дверей 
відкидали, і заппяглп. в сани 
коняку і вже тоді озирну
лись навколо.

Пухнастим незайманим 
килимом сяяла степова рів
нина. Ген там, удалині під
німалися сизі дими над за
несеною по стріхи Мамонів- 
кою. Сснце, пробиваючись 
крізь високі смугасті хмари, 
обіцяло погідну днину.

Додому поверталися звесе
лілі. Аіііюль стиха заспіве гі 
якусь веселу' казахську* пі
сеньку. Переклала потім д іч 
подруг: «Сонце несе нам ра
дість. Коли світить сонце, 
степ оживає і взимку, і сер
це казаха співає про ра
дість. Про степ. Про те. що 
сонце ке боїться ніяких 
хмар...»

Стільки літ минуло а ме
лодія тієї символічної пі
сеньки й досі пам’ятається 
Тетяні Овсіївні. Поверну
лись тоді до села — забігла 
додому поснідати і погляну
ти на дітей, котрих залиши-і 
па на стару хазяйку-качаш
ку. Чиста снігова*' ковдра, 
на подвір'ї була „шке при
топтана, і все ж, їй одразу 
впали у вічі такі знайомі 
сліди. Обіч них нерівно пет
ляли ще два — мовби люди
на йшла, важко спираючись 
па милиці чи то на ціпки.

Тетяна Овсіївна стрімго
лов кинулась до хати і за
кам'яніла на порозі: на ста
рій табуретці сидів Іван 
Олексійович з милицями к 
руках.

РОЗДІЛ СЬОМИЙ»
У ДАЛЕКОМУ
ТИЛУ
Солдатська доля була при- 

хильною до Івана Олексійо
вича. Вважай, на фронті а 
перших місяців війни. Не 
раз ходив у розвідну і під 
кинджальним ворожим вог
нем повертався з «язиком* 
до своїх. Не раз під самим 
носом у фашистів пробирав-» 
ся з бойовими побратимами 
до залізничних мостів, щоб 
за мить злітали вопи горою 
металу. А кулі обходили 
стороною міцного, статечно
го чоловіка.

Та в 1913-му вони скосили 
його на полі .бою, щоб уже 
ніколи не зміг солдат повер
нутися в рідну роту. Пора
нення в ноги було дуже 
тяжким, постраждали кості. 
Довгі, болючі місяці по гос
піталях закінчилися свакуа-і 
цією в далекий тил. і

— Це остаточно. — втом
лено сказав голова військо-, 
вої медичної" комісії. — Піс
ля такого поранення її» 
фронт не повертаються.

І ще додав; І
— Знаю, воював ти. сол

дате. мужньо. Вірю: і в тичу 
ти строю не залишиш. Адже
— комуніст...

— Комуніст! — тихо від
казав Понов. І аж зуби зці
пив від болючої думки: — £
— інвалід! — Він же був го
ловою колгоспу. він же ті 
колгоспні поля знає, ліс 
власну долоню — обходив 
їх уздовж і впоперек. А те
пер?

З тими невеселими дум
ками приїхав і в Мамопівку. 
Добрі люди допомогли роз
шукати домівку, де зугіїїни- 
лась Тетяна Овсіївна з діг >- 
ми. Тут і дізнався, що Гени 
вже немає ..

Пекуче батьківське гор?.и 
Не так скоро його загасити. 
За тією бідою наче й болю 
ран не відчував. Тренував 
покалічену ногу до сьомого 
поту — хай аж сльоіч з 
очей — ані слова.

/V як тільки зіп’явся міц
ніше на шли. попросив 
якось Тетяну Овсіївну:

— Знаєш, мати, це ж сьо
годні партзбори в колгоспі. 
Ти мені допоможи, бо сам я 
не дошкандибаю... — і вину- 
і ато розвів руками, ніби по
чував себе винним чи то за 
свої рани, чи то за смеоть 
енна. — Час мені за роботу 
братися, а я...

І. помітивши, що дружина 
хоче щось заперечити. : пе 
дав нічого 'і сказати:"

— Ну. Тетяно, ходім, бо йти 
ж далеченько... ;-

(Далі буде).
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1982 рік — рік 60-річчя 
утворення СРСР. Тим-то 
кінематограф 
шого .місяця 
глядачам чимало 
які розповідають , 
лнкі завоювання Жовтня, 
про боротьбу радянського 
народу 
ідеали, 
силу дружби. В січні на 
екрані! вийде багато нових 
стрічок кіностудій Моск
ви, Ленінграда, Свердлов- 
ська, України, Азербайд
жану, Грузії, Литви, Лат
вії, Естонії.

З нг.х в окремий розділ 
молла виділити фільми, 
присвячені темі Великої 
Вітчизняної війни. Бо ні
коли не згасне в народі 

, нам’ять про своїх воїніз- 
внзволителів, не переста- 

I путь дивуватися народи 
і світу мужності і нсскори- 
I мості наших захисників.

Центральна студія доку- 
I ментальних фільмів вино

сить на суд глядачів кар
тину «Крах операції «Тай
фун», присвячену 40-річчю 
битви під Москвою. Автор 
сценарію і режисер — 
— В. Худяков.

Про подвиг простої рр- 
I сійської жінки, яка в роки 
І Великої Вітчизняної війни 
І ціною власного життя вря- 
■ і увала одинадцятеро Дітей 

від . ворожого полону і 
І смерті, розповідають дра

матург С. Поляков і режі'- 
сер-постановник 
Трощенко в 
«Комендантська 
Створено її на кіностудії 
«Лснфільм». У ній знялися 

І Галина Макарова, Ірина
Резникова, Андрій Толу
беев, Іван Сидоров.

Повнії фільм кіностудії 
імені М. Горького присвя
чений льотчицям, що їх 

І виховав Ленінський комсо-
' мол. Багато з них загину
ло смертю хоробрих.

У нашій області добре 
відоме Ім'я відважної 
льотчиці Героя Радянсь
кого Союзу А. Худякової. 

к Саме про таких сміливих 
та безстрашних дівчат, як

уже з пер- 
представить 

картин, 
про ве-

комуністичніза
про непереможну

І Іаталія 
кінодрамі 

година».

Худякова, розказує фільм 
«У небі «нічні відьми». Во
нн воювали на нічних бом
бардувальниках По-2, на
водячи жах па фашистів, і 
ті називали їх «нічними 
відьмами». Дівчатам це 
прізвисько було до вподо
би...

Режисер - постановник 
фільму — колишній ко
мандир ланки нічних бом
бардувальників Герой Ра
дянського Союзу Євгенія 
Жигулснко. В головних ро
лях — Ніна Меньшикова, 
Валерія ЗаклуКна, Вален
тина Трушена, Яна Друзі,, 
Сергій Мартинов, Ді.ма 
Замулій.

Глядачі ознайомляться з 
новою роботою .Литовсь
кої кіностудії — «Подо
рож до раю». За жанром 
не психологічна драма про 
кохання. Події відбува
ються в Литві наприкінці 
минулого століття. В осно
ву сценарію фільму покла
дено новелу Германа Зу
дермана «Подорож до 
Тільзіта». Поставив стріч
ку режисер Арупас /Кеб- 
рюнас, відомий по фільмах 
«Живі герої», «Дівчина і

X ЦТ
8.00 — «Час». 8.45 — < Ро

сійські візерунки». Фільм- 
концерт за участю Держав
ного хореографічної') ан
самблю «Берізка». 10.00 — 
Художній фільм «Тринад
цять». По закінченні — Но
вини. 1-1.30 — Новини. 14.50 
— Документальні фільми 
«Голова». «Наташа». «Діалог 
про майбутнє». 15.40 — Ро
манси О. Даргомижського 
да ЛІ. Лїусоргського у вико
нанні А. Привалова. 16.15 — 
Шахова школа 16.45 —■
Прем'єра художнього теле
фільму для дітей. «Павел 
втручається». 5. 6 і 7 серії. 
18.15 — Ленінський універ
ситет мільйонів. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 — На 
сімейну раду. 19.30 — Пре
м'єра художнього телефіль
му «По слідам безвісти лро- 
палого». 21.00 — ПпоГрама
«Час*. 21.35 — Чемпіонат
СРСР з фігурного катання. 
Парне катання: Коротка і 
довільна програма. По за
кінченні — Сьогодні у езіті.

А' ЦТ (IV програма)
18.35 — «Душі моєї- цари

ці». Фільм-балет. 19.45 —
«Вечірня казка». 20.00 — 
«Творчість народів світу». 
20.30 — Чемпіонат СРСР з 
водного поло. 21.00 — «Час».

П’ятниця

А УТ
16.00 — Новини. 16.19 -- 

«Срібний дзвіночок» 16.30 — 
«Трикутнії!; -. Молодіжна пе
редача. 17.20 —
досвід, проблеми». 
К. т. «Петрушка ...... ........
Д8є>. Лялькова вистава. (Кі
ровоград). 1В.15 — «День за 
Днем». (Кіровоград). 18.30 — 
К т. «Голубі конверти» (Кі
ровоград). 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 — Му
зичний телефільм «" 
сонце яснеє». 20.20 
церт. 20.45 — 
діти*, 21.00 -

Художній фільм «Не жу
рись!..» По закінченні — 
Новини.

«Галузь:
17.50 — 
розп 1ВІ

Ти зайди,
І — Коїї- 

На добраніч. 
«Час». 21.35

закінченні

А ЦТ
8.00 — «Час». 8.45 — Нові 

мулітс|.і тьми «Візерунчаста 
казка», «Халіф-лелека». «Мо
роз Іванович». 9.20 — Пісні 
і танці народів СРСР. 9.55 — 
Художній телефільм «По 
слідах безвісти пропалого». 
По закінченні — Новини. 
14.30 — Новини. 14.50 —
Документальний телефільм 
«ВАЗ: учора, сьогодні, зант 
ра». 15.40 — Російська мо
ва. 16.10 — Концертний зал 
телестудії «Орля». 17.00 -— 
Підмосковні зустрічі. 17.30 — 
Спор-клуб. 13.-15 — Сьогод
ні у світі. 19.00 — Співає
народний артист РРФСР 
Г. Васильєв. Фільм-концерт. 
19 15 — Життя науки. 19.45 
— Прем'єрі художнього те
лефільму «Перехідний вік». 
21.00 — «Час». 21.35 — Теат
ральні зустрічі. По закінчен
ні — Сьогодні у СВІТІ.

А УТ
10.00 — ♦Актуальна каме

ра». 10.35 — «Трикутник».
Молодіжна передача. 11.25 — 
Художнііі фі.льм «Не жу
рись!..» 12.55 — «Майстри 
мистсцтй». 1-1.00 — До 60- 
річчд утворення СРСР. Кіно- 
програма «По Радянській 
Вірменії». 16.00 — Новини.
16.10 — К. т. «Срібний дзві
ночок». (Кіровоград на Рес- 

. публі камське телебачення).
16.30 — «Рішення XXVI з’їз
ду КПРС у дії». -Ручну пра 
цю — на плечі машин».

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 
областного комитета 
ЖСМ Украины.

На унраяйсном языке.

Е
К
Р
А
Н СІЧНЯ

луна», «Маленький принц', 
«красуня», «Горіховий 
хліб». Ролі виконують 
Альгірдас Латснас, Рімаїь 
та Крілавічюте, Вітаугас 
Паукшта та інші.

Ще свіжі в пам’яті гля
дач ів-кіровоградців зустрі
чі з артистами кіностудії

імені О. Довженка, які не
щодавно побували в об
ласті. Всіх, безперечно, за
цікавила розповідь лауреа
та республіканської комсо
мольської премії імені 
М. Ост ровського Сепгія 
Іванова про його нову 
роль у фільмі «Ранок за

вечір мудріший». Приємно, 
що пя лірична комедія, 
створена на студії імені 
О. Довженка режисером 
О. Муратовим, ітиме в ба- 
гатьох кінозалах області,, і 
глядачі знову зустрінуться 
з улюбленим «к'оіінко.м- 
стрпбунцсм».

Иова зустріч із популяр
ною актрисою Людмилою 
Гурченко чекає шануваль
ників кіно в ліричній тра
гікомедії «Кохана жінка 
механіка Гаврилова». В 
ній — і глибокі почуття, і 
палкі пристрасті, і справж
нє кохання, і викрадення 
нареченої. У фільмі зніма
лися також Євген Євстиг- 
нєєв і Сергій Шакуров. 
Поставив картину на 
«Мосфіл і> м і» реж псер
II. Тодоровськіпі, паш зем
ляк.

Па екрани області та- 
кож виходить- повий іта
лійський художній фільм 
«Христос зупинився в Ебо- 
лі» одного з найвизначні
ших італійських кінорежи
серів Франческо Розі. 
Стрічка удостоєна Золото
го призу XI Московського 
міжнародного кінофести
валю. Це ’— своєрідна роз
повідь антифашиста, за
сланого в одне із сіл півд
ня Італії в ііору напуван
ня в країні фашизму. В 
картині знімалися Джач- 
Марія Во.тонтс, Паоло Бо- 
начеллІ, Франсуаза Сімон.

С. ІЛЛЯШЕНКО, 
редактор обласного 
управління кінофіка
ції-

з 7 по 10
січня

1982 року

17.05 — ФІЛЬМ-КОНЦ-2ОТ.
17.30 — «У пас у колективі». 
18.00 — «Країна комсомо
лі;!». 18.30 — «День за
днем». (Кіровоград). 18.45 — 
Оголошення. (Кіровоград). 
П .55 — Фотохвилинісд. (Кі
ровоград). 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 — До 
60-річчя утворення СРСР. 
Творчий звіт майстрів мис
тецтв і ХУДОЖНІХ ко.лект1.!-, 
ьів Чернігівської області. 
Трансляція з Палацу куль
тури «Україна». В псоепві 
— «На добраніч. діти!» По 
закінченні — Новини.

А ЦТ (IV програма)
20.35 — Концерт. 21.00 — 

«Час». 21.35 — Художній 
телефільм «День моїх си
нів».

Субота
А ЦТ

8.00 •- «Час» 8.40 — Вис.- 
тєвка Буряті но. 9.10 —
Фільм концерт «Струни сер
ця« 9.40 — Для вас. батьки. 
10.10 — Ради .і життя. 10.45 
— Веселка. IV Міжнародний 
фестиваль телепрограм на
родної творчості. Чи довго 
поїтимуть старовинні пісні’

(Норвегія). 11.20 — Коло чи
тання. 12.05 — 2-й типаж-
«Спортлото». 12.10 — Комо
ра сонця. 12.55 — Ро.іачсі
С. Рахманіиова у виконанні 
О. Масленникова. 13.15 — 
Переможці. Клуб фронтових 
друзів. Зустріч ветеранів 1-і 
ударної армії. 14,30 — Нови
ни. 1-1.45 — Художні теле
фільми. 15.15 — Тележур
нал «Снівдпужність». 15.-15 
— У світі тварин. 16.55 — 
Бесіда політичного оглядача 
Л. Вознесенського. 17.25 — 
Чемпіонат СРСР з фігурного 
катання. Довільна програми. 
17.55 — «За вашими листа
ми». Музична програма. 
18.35 — Документальний те
лефільм -Панама». 19.35 — 
Вперше на екрані ЦТ худож
ній фільм «Зоря принад іиво- 
го щастя» 1 серія 
«Час». 21.35 
СРСР з Фігурного 
Жінки. Довільна 
22.15 — Мелодії І 
1 -убіленої естради, 
ченпі — Поьпііи.

А УТ
10.00 - «.Актуальна каме

ра». 10,35 — «Радянська піс- 
н::». 11.20 - Доброго вам
здоров’я». 12.00 — Циркова 
програма 12.15 — «Імпульс». 
Науково-популярна переда
ча. 12.15- Для дітей. -Свято 
новорічної ялинки». 1-1.15

• Погляд у майбутнє». 15.15
— Мультфільм для дітей
«Пригоди капітана Врунге- 
ля». 1 — 6 серії. 16.10 —
А. Хачатурян. «Спартак». 
Вистава. 18.45 — «Скарби 
музеїв України-. 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30
— Переможна естафета ки
ївського -Динамо». 20.4.5 — 
«На добраніч, діти!» 21.00 -- 
«Час». 2135 — Художній
телефільм «Здрастуйте. я 
приїхав-. По закінченні — 
Новини.

А ЦТ (IV програма)
8.15 — «Якщо хочеш бути 

здоровим». 8.25 — Науково- 
популярний фільм. 8.-10 — 
«День моїх синів». Художній 
телефільм. 9.45 — «Ранкова 
пошта». 10.15 — <Вес"еііі
старти». 11.00 — Концерт. 
11.25 — «У сім’ї єдиній».
11.55 — Концерт. 12.35 —
Художній фільм Д ія дітей 
«Зірігоокпіі». 13.55 — Про
грама телебачення Білорусь
кої РСР. «Білоруські картин
ки». 1-1.25 — Телефільм.
14.55 — Концерт. 18.55 —
«ЕрМітДж». 19.30 — «Вечір
ня казка». 19.45 — Спор
тивна програма. 21.90 — 
«Час». 21.35 — Художній
фільм «Дванадцята ніч».

мистецтв у Колонному чалі 
Будинку спілок, 16.-10 —
Клуб кіпоподорожеії. 17.40
— Мультфільми. 18.00 
Міжнародна панорама. 18.45
— Чемпіонат СІ’СР з фігур
ного катання. Спортивні 
танці. Довільна програма.
19.-10 — Вперше на .екрані 
ЦТ художній фільм «Зоря 
принад.іпвого щастя». 2 се
рія. 21.00 — «Час». 21.35 - 
Чемпіонат СРСР з фігур
ного катання. Показові ви
ступи. По закінченні По
вніш.

А УТ

21.00 — 
Чемпіонат 

кагчч-ія. 
програма, 
питми за- 
По заь-іп-

Неділя
А ЦТ

8.00 — «Час». 8.15 - К щ.
церт. 9.30 Будильник. 10.00 
— Служу Радянському Сою
зу! 11.00 - Програма «Здо
ров'я». 11.45 - ■ Ранкова
пошта». Музична програм і. 
12.15 Хочу псе-’ знати,

ч. 12.30 — Сіїьсь« 
13.30 — Му ііі'і-

— Свято 
у Крем- 
з'їздіч.

Н ЖИТТЯ, 
майстрів

Кіножу рна. 
на година, 
ний кіоск. 
НОВОРІЧНОЇ 
іівському 
15.00 
15.55

14.00 
ялинки 

Палаці 
Путівка 

Концерт
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10.00 — «Антуачшін каме
ра». 10.35 — «В ефірі —
пісня». 10.40 -- <Ігрогг'іа».- 
11.25 — Мультфільм для ді
тей «Приводи капітана Вр.уч- 
ге їя». 7—1!) серії. 12.3,0 — 
•Народні таланти». 13.05 —■ 
Для дітей. Художній фі и,м 
«Дубравка». 14.25 — -Слана 
солдатська». 15.25 — «ЮГ- 
82». 16.15 — Зустріч у моло
діжному клубі. 17.20 —
«Знімається кіно». 18.20 — 
«Пісня скликає. друзів». 
19.00 — «Актуальна ким- - , 
ра». 19.30 -• МувіїчііиЇГ
фільм. 1*9.50 — В. ПІеій-інр, 
«Річьрд НІ». Вистава. 20.45
— «Па добраніч, діти! - 21.00
— - Час». 21,35 - Продов
ження вистави «Річард 1П >. 
У перерві Новини.

А ЦТ (IV програма)
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