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Сьогодні — День Радянської Армії та Військово- 
Морського Флоту. Ось уже 66 років Радянські Збройні 
Сили непорушно стоять на варті соціалістичної Бать
ківщини, її державних інтересів, захищають мирну твор
чу працю радянського народу. В горнилі революції за
кладались славні традиції армії і флоту, примножува
лись на полях громадянської війни. Під керівництвом 
Комуністичної партії, при підтримці всього радянського 
народу наші Збройні Сили в роки Великої Вітчизняної 
війни в жорстоких битвах перемогли німецький фашизм, 

відстояли свободу і незалежність Батьківщини.
(Матеріали, присвячені 66-й річниці Радянських 

Збройних Сил, публікуються на 3-й стор.).

» НА ЗЕМЛІ, В НЕБЕСАХ І НА МОРІ

ДОСВІД

МОЛОДІЖНІ
ВЕЛИКОВАГОВІОбОЧІИЗ дозволу 

адміністрації
Дещо про стиль роботи 
комсомольських активістів 
кіровоградського заводу 
«Червоний Жовтень» в плані 
зміцнення дисципліни

ХВЙЛИНІ-СУВОРИИ
ПІНИ
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ЛІК!
УВАГА! ТРИВАЄ ОБЛАСНИЙ ОГЛЯД ГРОМАДСЬКОГО

ШТАБУ «РОБОЧІЙ ХВИЛИНІ — СУВОРИЙ ЛІК»

5172 кілограми молока 
від кожної корови — та
кий показник групномсор- 
га молочнотоварної ферми 
колгоспу «Первое мая» 
Маловисківсьного району 
Валентини Іванової. Вмін
ня економно витрачати 
корми і правильно готу
вати їх до згодування, 
дбайливе ставлення до 
тварин, продуктивне вико
ристання ножної робочої 
хвилини — ось що є за- 
поруною у.спіху в роботі 
молодої доярки. Валентина 
творчо підходить до роз
в’язання всіх виробничих 
проблем. В. Іванова — од
на з кращих доярок облас
ті.

З секретарем комсо
мольської організації під
приємства Олександром 
Вороновим ми зустрілися 
перед початком першої 
зміни.

— Кількість спілчан у 
нашій комсомольській ор
ганізації порівняно неве
лика — всього 18 чоловік,
— розповідає Олександр.
— Від начальників цехів 
нарікань на роботу комсо
мольців немає. Та все ж 
трапляються порушення 
трудової дисципліни.

— І яку боротьбу веде
те з порушниками? — за
питуємо.

— На вітрину поста 
«КП» виносимо, роз’ясню
вальну роботу проводимо,
— не зовсім упевнено од- 
казав О. Воронов.

— А скільки ж рендів- 
перевірок за останні пів
року провели?

— Здається, один... Зате 
ми часто проводимо рейди 
з інших питань, — і Олек
сандр почав
про проведення заводськи
ми дозорцями перевірок по 
економії нафтопродуктів, 
електроенергії, сировини 
тощо...

— Зміна вахтерів на 
контрольно - пропускному 
пункті проводиться від пів 
на восьму до восьмої, — 
продовжив Олександр. — 
Тобто тоді, коли перша 
зміна починається. Отож 
усіх, хто запізнюється, взя
ти на олівець просто не
можливо. Не проводити ж 
кожного дня рейди...

Через п’ять хвилин після 
початку зміни па порозі 
прохідної появився Олек
сандр Висоцькин — робіт
ник із механічної дільниці.

— Автобуса довелося 
довго чекати, тому н за
тримався, — відказав.

Зварник .все тієї ж меха
нічної дільниці Микола 
Кошкін своє п’лтнадцяти- 
хвилинне запізнення пояс
нив просто — адміністра
ція заводу буцімто дозво
лила йому • приходити на 
півгодини пізніше.

Ше простіше («Проспали, 
от і все»!) пояснили свою 
затримку молоді робітники 
ливапної дільниці Вячес
лав Потапов та комсомо
лець Сергій Кобзар.

І, нарешті, о восьмій 
годині на порозі прохідної 
з’явився сімнадцятирічний

робітник дільниці 
них ліжок Віталій

— Хронічний 
пик, — коротко охаракте
ризував ного Олександр 
Воронов.

— Розраховуватись при
йшов... — Віталій 
посміхнувся.

Старший майстер діль
ниці розкладних лі:::::: 
Сергій Федорович Хайчел- 
ко не приховував свого 
незадоволення:

— Скільки я з. цим Пуіі- 
ловпм уже розмовляв, 
скільки переконував! Па
м’ятаю, прогуляв він пер
ший раз — у табелі цс не 
зафіксував. Думав: випад
ковість, опам'ятається 
хлопець, візьметься за ро
зум. Та де там!

І Сергій Федорович ки
нувся підписувати заяву 
про звільнення з роботи 
В. Пуйлова.

— А за допомогою 
комсомольських активістів 
звертались? Досвідченого 

розповідати наставника за хлопцем за
кріплювали? — запитали 
ми.

— А про це ми якось, 
не подумали, — дещо роз
губився старший майстер.

Вразила байдужість до 
подальшої долі молодого 
робітника. Так, само бай
дужість, бо пізніше у від
ділі кадрів з'ясувалося, що 
Віталія на роботу прийня
ли незаконно: не було на
правлення з райвідділу 
внутрішніх справ (як для 
неповнолітнього, що немає 
професійно-технічної осві
ти).

Ніяк не виправдовуючи 
поведінки В. Пуйлова, ми 
хотіли б усе ж. щоб комсо
мольські активісти підпри
ємства допомогли хлопце
ві, а С. Ф. Хайченко за
кріпив за ним досвідчено
го наставника.

Разом з Олександром 
Вороновим, членом поста 
«Комсомольського про
жектора» Людмилою Пс
ковською, а також В. II. 
Поцпкайлом, який зали
шився за начальника діль
ниці, ми вирішили переві
рити наявність робітників 
механічної дільниці. Нас
лідки підрахунків просто 
вразили: на робочих міс
цях були відсутні 19 (!) із 
40 (згідно табелю) чоло- 

ли-

розклад- 
Пуйлов.
прогуль-

сумно

ліжок

до

40 (згідно табелю) 
вік. В. II. Поцнкайло 
шс руками розвів.

плановому 
збитків за-

Звичайно, про наслідки 
всього побаченого і почу
того у цей день ми повідо
мили директору заводу 
Г. А. Прищепу. Він пообі
цяв вжити заходів до тих 
робітників, що запізнили
ся, розібратися зі справою 
Віталія Пуйлова, подбати 
про перенесення на інший 
час зміни вахтерів прохід
ної. А от про відсутність 
на механічній дільниці 
значної кількості робітни
ків директор здивувався.

— Начальник відділу 
кадрів Раїса Таран пода
ла мені вранці табель, де 
було вказано, іцо на робо
ту прийшло 37 чоловік. 
Можливо, те раз треба 
перевірити.

Найкраще тут,- вважає
мо, слід було ’б директору 
уточнити в 
відділі, яких
знає підприємство через 
вкрай низьку трудову дис
ципліну.

Не на висоті виявились 
і комсомольські активісти 
заводу, яким варто було б 
перебудувати свою діяль
ність. Насамперед навести 
порядок у внутріспілковій 

. роботі, поставити всіх на 
комсомольський облік. На
лежну увагу приділяти пе- 
спілковій молоді, яка чо
мусь випала з поля зору 
секретаря. Рішуче взятися 
за викорінення фактів 
прогулів, запізнень. Повес
ти цілеспрямовану роботу 

* по впровадженню в прак
тику як колективної, так і 
особистої відповідальності. 
Викриваючи і висвітлю
ючи, пост «Комсомольсь
кого прожстора» повинен 
створити атмосферу нетер
пимості навколо порушни
ків. Отже, не на словах, а 
на ділі підійти до вирішен
ня питань зміцнення тру
дової дисципліни. А адмі
ністрації заводу — допо
могти їм у цьому.

В. ДрБРОБАТЬКО, 
заступник начальника 
обласного штабу 
«КП»;

О- РУДЕНКО, 
інструктор Ленінсько
го райкому комсомо
лу;

А. БЕЗТДКА, 
спецкор «Молодого 
комунара».

їЬсто В. ГРЯ5А.

ДІЄВІСТЬ

За підсумками і983 ро
ку комсомольсько-моло
діжна колона, яку очолює 
комуніст М. П. Гаврилен
ко, зайняла перше місце 
по цеху експлуатації По- 
мічнянського локомотив
ного депо. 13 локомотив
них бригад провели 648 
великовагових поїздів 
(при плані 400), перевезли 
додатково до норми 457 
тисяч тонн народногоспо
дарських вантажів. За ра- 
хунок застосування пере
дових методів праці і вмі
лого водіння поїздів зеко
номлено 286649 кіловат- 
годин електроенергії.

У складі колони Гаври
ленка, крім досвідчених, 
чотири молодих комуністи 
і сім комсомольців. Саме 
вони — передовики ви
робництва, ударники ко
муністичної праці — зада
ють тон у змаганні за 
звання кращої локомотив
ної бригади у своїй коло
ні. Молоді залізничники 
добре розуміють «секрет» 
швидких кілометрів. Зда
валося б, усе просто: чим 
швидше ведеш свій локо
мотив, тим кращі показни
ки роботи. Та це погляд 
неспеціаліста.
— не завжди добрий по
радник. І спеціальні швид- 
костемірні стрічки відразу 
виявляють 
перевищення 
швидкості, 
користування
ми чи перевитрату елек
троенергії. Для того, щоб 
дотримуватись норм ек
сплуатації поїздів, потрі
бен не тільки досвід, а й 
особиста сумлінність і 
дисциплінованість. У хлоп
ців Гавриленка протягом 
останніх років не було 
жодного порушення тру
дово? і технологічної дис
ципліни. А вправності і 
кваліфікованості під час 
рейсів завжди приділяєть
ся належна увага.

Тож нині члени моло
діжної колони енергійно 
працюють над реалізацією 
зобов’язань. Лише в січні 
машиністи локомотивів ко
муністи М. П. Гавриленко 
і М. І. Манженко провели 
г.о сім великовагових по
їздів і перевезли понад 
завдання відповідно 5719 
та 4190 тонн вантажів. Мо
лодий машиніст Олек
сандр Загорулько, беручи 
приклад із старших, про
вів 5 
Дів і 
3319

Швидкість

«ТАКА ДІЛОВА
ОБСТАНОВКА...»

щонайменше 
допустимої 

неправильне 
автогальма-

У відповідь на публікацію під таким заголовком 
(«Молодий комунар» від 10 грудня 1983 року) Нов- 
городківськнй райком ЛКСМУ повідомив громадсь
кому штабу «Робочій хвилині — суворий лік»: кри
тичні зауваження, висловлені у виступі газети, роз
глянуто на засіданні районного штабу «КП». Началь
нику штабу С. Богомолову вказано на недоліки в ро
боті Штаб «КП»лобов’язав секретаря комсомольсь
кої організації райсільгоспхімії В. Мішуровського 
вжити дієвих заходів по поліпшенню діяльності ком
сомольських дозорців у цій організації.

На виступ газети відповів також Новгородківськии 
райком Компартії України. Причини недоліків, про 
які йшлося в публікації, обговорено на нараді апара
ту райкому комсомолу. Критику визнано справедли
вою вжито заходів щодо підвищення діловитості в 
роботі працівників райкому комсомолу, їх відпові
дальності за стан справ у первинних комсомольських 
організаціях. . ...

ІЛгіб «КП» райсільгоспхімії провів реид-перевірку 
використання паливно-мастильних матеріалів в орга
нізації Підсумки рейду обговорено на засіданні шта
бу У плані роботи районних «прожектористів», роз
робленому па 1984 рік, такі перевірки передбачається 
проводити систематично.

У бесіді, проведеній у райкомі парти, першому 
секретареві райкому комсомолу С. Богомолову вка
зано на послаблення організаторської роботи та 
контрочю за діяльністю первинних комсомольських 
організацій, штабів «Комсомольського прожектора».

великовагових поіз- 
додатково перевіз 
тонн вантажів.

О. КОРНИЦЬКИЙ.
Добровепичкіпський 
район.



2 стор. «Молодий комунар» 23 лютого 1984 року

доВЕРХОВИОІ
Ради СРСР

Вони — 
молоді 
господарі

В агітпункті виборчої 
дільниці № 95/811 по вибо-

■ рах до Верховної Ради 
СРСР, яка міститься в Лис- 
топадівській сільській біб-

; ліотеці, у Ці Дні Дуже люд
но. Тут трудівники села зби
раються, щоб взяти участь

■ у черговій бесіді, яку про
водять агітатори, послуїати 
лекцію, ознайомитися зі 
свіжою кореспонденцією; 
можуть просто зустрітися 
з односельцями, обговори
ти останні події, висловити 
власну думку.

Напружено працюють 
агітатори Вже уточнено 
списки виборців, з яких 
одинадцять чоловік вперше 
візьмуть участь у виборах. 
Всі вони недавно почали 
працювати у місцевому кол
госпі «Комуніст». Серед 
них — Василь Тимошенко, 
який ще перед службою в 
армії закінчив курси шофе
рів. Нині він працює на пе
ревезенні будівельних ма
теріалів, інших вантажів, і 
працює вміло. На шофера 
вивчився і Сергій Тимошен
ко, а Василь Дерев'янко, 
який після курсів тракто
ристів працював механіза
тором, потім за порадою 
керівництва колгоспу пішов 
навчатися до зоотехнікуму.

ЇХ ОБ'ЄДНУЮТЬ 
ШАХИ

Село Орлове невеличке 
і знаходиться далеко від 
центральної садиби кол
госпу імені Будьонного, 
але це не заважає тутеш
нім мешканцям жити ціка
во і змістовно. Багатьох їх 
об'єднує шаховий клуб, 
який недавно створено. 
Більшість його членів — 
молодь.

Чимало хорошого можна 
розповісти про комсомолок 
Галину Процько, Аллу Вів- 
чаренко та про інших. Вони 
беруть участь у художній 
самодіяльності. До дня ви
борів готують цікаву кон
цертну програму. В цьому 
їм допомагають директор 
сільського будинку культу
ри Д. Д. Балінський, голова 
дільничної виборчої комісії 
директор Листопадівської 
восьмирічної школи, член 
КПРС В. В. Вовк, заступник 
голови колгоспу по роботі 
з молоддю М. А. Федорова, 
яка й сама є активним учас
ником художньої самоді
яльності. Останнім часом у 
Листопадовому добре пра
цюють гуртки аматорів; ма
буть, найбільшої похвали 
заслуговує хоровий колек
тив, у складі якого більше 
40 чоловік. У день виборів 
він теж виступить перед ви
борцями.

У приміщенні агітпункту є 
також стіл довідок, куто
чок молодого виборця, не
обхідна література.

— Незабаром вибори до 
Верховної Ради СРСР, — 
сказав у розмові зі мною 
Сергій Дорошенко. — Як і 
мої ровесники, я голосува
тиму вперше. Це право нам 
дала Конституція нашої 
країни. У дні, що переду
ють виборам, я не раз за
мислювався над життям 
своїм і своїх товаришів. Ми 
маємо все — і цікаву, доб
ре оплачувану роботу і 
змогу вчитися, ми маємо де 
й відпочити. Ми впевнені у 
своєму завтрашньому дні. 
Чи можуть похвалитися тим 
же наші ровесники у краї
нах капіталу? Ні, не можуть!

Так, радянські люди зна
ють, що вони — творці і 
господарі всіх багатств рід
ної країни. Наприклад, ком
сомольцю Сергію Доро
шенку колгосп надав мож
ливість вчитися, оволодіва
ти професією, яка йому до 
Душі.

В. АНДРІЙЧЕНКО.
Новомиргородський 
район.

Днями в Орловському 
шаховому клубі відбувся 
турнір на першість Поко- 
тилівської десятирічки.

Найбільшу кількість 
очок набрав восьмиклас
ник Анатолій Павленко. 
Друге і третє місця поді
лили Сергій Коваль і Во
лодимир Донцов.

Н. ГОНЧАРУК.
Новоархангельський 
район.

Допомагає семінар
Якось на одному з пер

ших занять школи комсо
мольської політосвіти ком
сомольці нашої бібліотеки 
поставили таке запитання: 
заради чого вчитися? На 
мою Думку, воно не таке 
вже й наївне, аби залиши
тися без відповіді. Отож: 
заради чого треба вчитися 
8 комсомольській політ- 
школі?

На грудневому (1983 р.) 
Пленумі ЦК КПРС було під
креслено, що успіхи всіх 
галузей нашого народного 
господарства будуть багато 
в чому залежати від мобілі- 
зованості мас, ставлення лю
дей до дорученої справи, 
дальшого розвитку соціа
лістичного змагання.

Ці питання й лягли воско
ву заняття «Формування в 
радянської молоді відда
ності справі партії, справі 
комунізму» теоретичного 
семінару для комсомольців 
і молоді «Соціалістичний 
спосіб життя і молодь», очо
люваного комуністом, за
відуючою бібліотекою-фі- 
ліалом № 4 В. Д. Харченко.

Заступник пропагандиста 
Л. М. Урбіна у своєму ви
ступі на цьому занятті роз
повіла про те, які завдання 
було поставлено перед тру-

ЯК ПРАЦЮЮТЬ
На скаргу молоді села 

Злинки надіслав редакції 
відповідь завідуючий від
ділом культури Маловис- 
ківського райвиконкому 
В. 3. Туз.

«Факти, викладені у лис
ті молоді, підтвердились. 
У Злииському сільському 
будинку культури за два 
місяці не відбулося жод
ного вечора відпочинку 
для молоді через те, що 
керівник та учасники во
кально -інструментального 
ансамблю — студенти, які 
навчаються на стаціонарі 
у вузах. Нині вечори від
починку проводяться що
суботи.

На засіданні ради відді
лу культури директора 
Злинського СБІ\ І. К. Па
хомова суворо поперед
жено. Йому вказано на 

дящими країни на грудне
вому (1983 р.) Пленумі ЦК 
КПРС. Вона підкреслила, 
що основою всіх наших до
сягнень є постійне підви
щення продуктивності праці 
кожної радянської людини 
і, зокрема, молоді, творче 
ставлення і зацікавленість у 
виконанні дорученого. Ак
тивну участь в обговоренні 
питання взяли комсомолки 
Ольга Скляниченко, Люд
мила Лаврентьева, Наталія 
Грушеаська, Любов Петрен
ко.

Йшлося про риси харак
теру, в яких виявляються 
кращі морально-політичні 
якості радянських людей: 
радянський патріотизм, со
ціалістичний оптимізм, вір
ність комуністичним ідеа
лам, відданість справі ко
мунізму; про те, в чому по
лягає активна життєва пози
ція кожної МОЛОДОЇ люди
ни нашого суспільства. В 
основу вивчення теми вві
йшли праці Ф. Енгельса 
«Принципи комунізму», В. І. 
Леніна «Завдання Спілок 
молоді» та «Про значення 
войовничого матеріалізму», 
Програма КПРС, матеріали 
XXVI з'їзду КПРС, Пленумів 
ЦК КПРС, постанови партії 
та уряду.

серйозні недоліки в робо
ті з молоддю».

У відповідь на. -Лист 
Юрія Грузина, Івана Ля- 
шенка, Василя Власенка 
та інших хлопців і дівчат 
з с. Диківки надіслав від
повідь завідуючий Зна- 
м'янським райвідділом 
культури А. Шганюк. Він 
визнав, що справді для 
молоді села не організова
но елементарного дозвіл
ля. Правда, протягом ос
танніх трьох місяців у 
клубі пройшли огляд ху
дожньої самодіяльності і 
новорічне свято, однак в 
їх підготовці взяли участь 
лише працівники контори 
місцевого колгоспу
«Дружба» і вчителі шко
ли.

У лютому райвідділ 
культури направляє в Ди- 
ківку нового директора з

Багатьох питань торкну- 
лис’й в своїх виступах учас
ники заняття. Розповідали 
про те, як виконує постав
лені партією завдання мо
лодь нашого краю. А потім 
якось ніби сама собою роз
мова перейшла на життя 
бібліотеки, на практичні 
справи самих її комсомоль
ців. Так вони самі знайшли 
вичерпну відповідь на оте 
запитання: для чого вчаться. 
Переконалися, що вчаться 
для того, аби знати і вико
ристовувати здобуті знання 
на практиці.

Це було вже п'яте занят
тя з' курсу «Соціалістичний 
спосіб життя і молодь». На
вчаються в цьому семінарі 
12 комсомолок, котрі ма
ють середню спеціальну ос
віту. Всім їм набуті тут 
теоретичні знання вже зго
дилися. Вони плідно вико
ристовують їх у повсякден
ній пропаганді радянської 
книги. Але чи тільки цим об
межується користь від за
нять? Самі комсомолки ка
жуть: ні! Семінар допоміг 
їм також краще зрозуміти 
себе, ще більше полюбити 
рідну Вітчизну.

Двадцять вісім комсомо
лок із вищою освітою на
вчається в університеті су

ХОЧ ЛИСТА І НЕ БУЛО НАДРУКОВАНО

КЛУБИ
числа випускників Олек
сандрійського культосвіт
нього училища. Для клубу 
на кошти колгоспу закуп
лено новий комплект для 
духового оркестру. Спеці
алісти - культпрацівники, 
які прибудуть на роботу в 
Диківку, будуть забезпе
чені житлом.

Про те, що факти, ви
кладені у скарзі пенсіоне
рів села Мощене, не під
твердились, повідомили 
редакцію інспектор відді

лу культури Гайворонсько- 
го райвиконкому Т. Ма- 
лаховська та другий сек
ретар райкому комсомолу 
В. Пилипишип, які переві
ряли роботу Мощенського 
будинку культури в при
сутності голови виконко
му Мощенської. сільради 
Д. Бойка, голови соціаль
но-культурної комісії при 

спільних знань, що діє. при 
бібліотеці. Його очолює ко
муніст, досвідчений пропа
гандист Т. О. Недашківська. 
Курс «В. І. Ленін про літе
ратуру і мистецтво», який 
тут вивчається, теж тісно 
пов’язаний із практикою ро
боти слухачів університету. 
Набуті знання вони вико
ристовують в індивідуально
му керівництві читанням, в 
масовій пропаганді книги, 
лекційній пропаганді.

В. КОЗЛОВА, 
секретар партійної ор
ганізації обласної на
укової бібліотеки іме
ні Н. К. Крупської.

Від редакції. Публікуючи 
листа В. П. Козлової, ми 
сподіваємося, що до роз
мови про ефективність’ ВИХ 
вчення кожної теми, про 
ефективність кожного за
няття -зокрема підключа
ться інші наші читачі —• 
слухачі шкіл, пропагандисти, 
комсомольські й партійні 
працівники, журналісти об
ласті. Підключаться з тим, 
щоб розповісти про здобут
ки комсомольських І1ОЛІТ- 
шкіл, а також проблеми й 
резерви у системі комсо
мольського політнавчання.

сільській Раді Г. Греча- 
нюк, секретаря комсо-; 
мольської організації кол
госпу О. Бондаренка. Зо< 
крема, у листі говориться:

«При Мощенському бу-, 
динку культури працюють 
гуртки художньої самоді-і 
яльності, драматичний, хо
ровий, духовий, художньо
го читання, танцювальний 
та інші. Заняття в них 
проводяться щодня, крім 
понеділка. Наприклад, 
драматичний гурток відві
дує 20 чоловік. Торік гурт- 
ківці 26 разів виступали 
на сільських сценах райо
ну. З їхньою творчістю оз
найомилося близько 5 ти
сяч чоловік Колектив не 
раз перемагав у районних 
оглядах-конкурсах на кра
щу постановку одноакт
них п'єс. Став перемож
цем в 1983 році. Взяв 
участь у зональному огля
ді, де показав виставу 
«Мій син».

* * *•* • • * •

ТУТ БУДЕ ЗАТИШНО МУЗАМ
«Кожен, хто виочає нау- 

ни, хто заходить сюди, не 
грюкай дверима і не тупо- 
ти ногами, — це неприєм
но музам...» — таким за
стереженням стрічала сво
їх читачів 
століття, 
зустрічає 
ласної 
юнацтва імені 
ка, що днями 
свою адресу, 
розмістилася 
Декабристів, 
щенні, що 
пам’ятником 
тя.

Стіни цієї 
будівлі звикли до шелесту 

до обста- 
тиші І 30- 
Вісімдесят

бібліотека XV 
Цей же напис 

і відвідувачів об- 
бібліотеки для 

О. Бойчен- 
і змінила 
Тепер вона 

по вулиці 
6/5 в примі- 
є історичним 
XIX століт-

оригінальної
сторінок книг, 
новий робочої 
середженості. 
шість років тому тут була 
створена перша 
ка бібліотека, 
становив усього 
ловиною тисячі 
годні обласна 
для юнацтва має близько 
80 тисяч книг, 150 найме
нувань газет І журналів, 
більше тисячі грамплаті
вок, багату фільмотеку. 9 
тисяч юнаків і дівчат 
спроможна обслуговувати 
вона зараз, а в читальних 
залах одночасно може пра
цювати 200 читачів.

Більше року тривали ре
монтні і реставраційні ро
боти. Будівельники з РБУ-3

губернсь- 
фонд ЯКОЇ 

ДВІ З ПО- 
нниг. Сьо- 
бібліотека

зберегти стиль 
відновити ЛІП-

намагалися
приміщень, ..... .............
ну, підібрати кольори, яні 
б створювали спокійну, за- 
тишну і головне — творчу 
обстановку. Кожен, хто 
зайде до будинку на розі 
вулиць Леніна і Декабрис
тів відчує, що їм це вдало
ся. У цьому храмі знань 
приємно буде поселитися 
музам, творчо працювати- 
меться читачам. Хороші 
побутові умови створено і 
працівникам бібліотеки.

НА ЗНІМКАХ: гут розта
шувалась обласна бібліоте
ка для юнацтва імені 
О. Бойченка; одними з 
перших відвідувачів стали 
у день новосілля бібліоте
ки дев’ятикласники СШ 
№ 23 Сергій Живицький та 
Олег Шангін; такий вигляд 
має читальний зал бібліо
теки; штат бібліотеки пе
реважно жіночий, тож у 
вільну годину ----------- •’
практиканти 
бутуправління 
створити їм гарний наст
рій, зробивши модну за
чіску — у побутовій кім
наті для цього створено всі 
умови; у бібліотеці чимало 
затишних куточків, де 
можна залишитися один на 
один з книгою.

перунарі-
ПТУ оилпо- 

можуть

Л. ЯРМОЛЕНКО. 
Фото В. ГРИБА.



З стор«Молодий комунар»

З ІСТОРІЇ ПІСНІ

Червоноармійський
гімн

НЕСУТЬ

ГЕРОЇВ НАШИХ ІМЕНА вав в одному з підрозді-

ВИСОТА

£ &

■

бесідував з 
агітаторами, 

зустрітися з

Ж
■

— Залиш 
гранату.

ков після стройової підго
товки покликав молодих 
воїнів у ленінську кімнату. 
Відбулась розмова про 
Корсунь - Шевченківську

кілька годин він мав за
ступити в караул. Ретельна 
підготовка почалась зав
часно.

Лейтенант Олексій Кот-

23 лютого 1984 року

СЛУЖБУ 
СИНИ

Директор автобази 
тресту «Кіровоградсіль- 
буд» Микола Юхимович 
Єрещенко збирався на 
урок мужності. До Дня 
Перемоги залишалося 
трохи більше двох тижнів. 
І він, колишній старшина 
роти 73-ї гвардійської 
стрілецької • ДИВІЗІЇ, по
стійно отримував запро
шення виступати перед 
школярами, молодими 
робітниками, воїнами гар
нізону.

Про що він розкаже 
сьогодні десятикласникам 
СШ № 4? Спочатку, ма
буть, про бої на молдав
ській землі. Тоді про те, 
що на берегах річки Дніс
тер його рота відбивала 
за день по п’ять—шість 
атак гітлерівців. Біля села 
Гура-Бикулуй бій, здаєть
ся, був найбільш жорсто
кий. На наші позиції воро
жі піхотинці пішли в ос
танню контратаку. На пра
вому фланзі їх стримував 
вогонь кулеметника, і а 
раптом він змовк. Єре
щенко біжить туди, а ку
леметник уже убитий. Фа
шисти за кілька метрів від 
окопів. Микола лягає по
ряд з убитим товаришем 
і починає косити озвірілих 
фашистів. І вони не про
йшли...

Микола Юхимович,
склавши в папку фронтові 
фотознімки, переглядає 
щойно отриману пошту. 
Бере в руки свіжий номер 
«Правды» і одразу натрап
ляє на замітку під заго
ловком «Це було в Бел
граді». її автор — учитель 
історії із села Ахсі Наман- 
ганської області X. Аб
дуллаев: «Шістнадцятиріч
ним хлопцем добровільно 
пішов я на фронт. Про
йшов з боями Україну, 
Молдавію, брав участь у 
визволенні Румунії, Болга
рії, Югославії. В Белграді 
билися з ворогом за кож
ний будинок. Пам'ятаю, на 
четвертий день битви на
ша рота знаходилась у 
зруйнованому приміщенні 
школи. Рано-вранці одер
жали наказ почати наступ 
на черговий квартал міста. 
Вулицю безупинно прочі
сували чергами фашистсь
кі кулемети. В атаці я був 
тяжко поранений.

Коли упав, старшина 
Єрещенко, теж поранений, 
підняв мене і заніс у під
вал будинку...»

Микола Юхимович вра
жений:

— Та це ж він, Хасан. 
Живий!

І одразу 
міста, щоб 
телефону з 

їде о центр 
зв’язатися по 

Туракургансь- 
ким районом, з Ахсі, з Ха
саном Абдуллаєвим, бойо
вим побратимом.

Водій повільно веде ав
томашину вулицями міста 
Кіровограда, а перед очи
ма Єрещенка — Белград. 
Весь у полум’ї...

...Вони біжать разом із 
Хасаном до будинку, з ві
кон якого б'ють фашист
ські кулемети. Залягли. І 
знову ривок. Нараз щось 
гаряче і гостре вп'ялося 
в тіло старшини. Він га
дає. Але тут же підводить
ся — є ш,е сили, рана не 
смертельна. А де ж Ха- 

ІЛ Той лежить на бруст-

оері, схопившись руками 
за ногу. Єрещенко вже в 
безпечному місці, а Хасан 
у зоні обстрілу. Як же ви
ручити Абдуллаева? Стар
шина кидається до зруй
нованого будинку. Через 
кілька хвилин знову з’яв
ляється — тягне за собою 
матрац і якесь мотуззя. 
Але він і сам поранений. 
І всюди кулеметний за
слін. Прив’язав Абдуллае
ва до матраца і поповз до 
руїн. Затягнув у підвал 
школи пораненого Хасана. 
Скинув із себе гімнастер
ку. Перев’язав йому рану.

Аж після цього зробив 
перев’язку і собі. Та й од
разу до пройми в стіні. 
На вулиці вже з'явилися 
самохідки. На одну з них 
Єрещенко кидає гранату і 
біжить до Хасана, щоб за
лишити йому свою бакла
гу з водою. Абдуллаев 
крізь стогін, промовляє: 

мені одну
Я не дамся їм 

живим. А ти йди, товари
шу старшина. Пометися за 
мене.

На розмірковування ча
су немає. Бо там, за сті
ною бій ведуть солдати 
його роти. Але шлях їм 
перетнули самохідки. Єре
щенко кидає гранати, ви
бігає на вулицю.

У цю мить з будинку 
почулась автоматна черга. 
І вибух. Все. одразу там 
стихло. А тут, на вулиці, 
справжнє пекло.

Рота захопила квартал, 
пішла знов у атаку...

*
тридцять 

після того

* *
І ось через 

п’ять років 
бою... Яка радість.

Завжди врівноважений, 
з виду спокійний Микола 
Юхимович бере телефон
ну трубку. А рука злегка 
тремтить. Він чує голос 
Абдуллаева:

— Брате мій!.. Яка це 
радість — ти живий!.. До
рогий мій старшина, спа
сибі тобі, що ти вижив у 
тому пеклії А я думав...

— І я теж../
У травні вони зустрі

лись. А потім ще і ще бу
ли зустрічі — в Узбекиста
ні і Кіровограді. Хасан Аб
дуллаев повернувся додо
му інвалідом першої гру
пи, але закінчив педаго
гічний інститут, став учите
лем історії.

$ * *
У Туракурганському від

крили будинок-музей сла
ви. На одному зі стендів 
тут виставлено два порт
рети — гвардії сержанта 
у відставці узбека X. Ю. 
Абдуллаева і гвардії ма
йора у відставці Героя Ра
дянського Союзу українця 
М. Ю. Єрещенка.

Йде сьогодні на урок 
мужності учитель Хасан 
Юлдашевич . Абдуллаев. 
Перше його слово про 
свого рятівника з України. 
Виступає перед допризов
никами комуніст Микола 
Юхимович Єрещенко. 
Перше слово— про свого 
друга з Узбекистану, з 
яким майже вісім місяців 
був в одному окопі і пліч- 
о-пліч ішов у наступ на 
ворога. То — незабутнє. 
Вікопомне.

М. ВІНЦЕВИЙ.

показника- 
і політичній 
зустрічають 
Радянських 
воїни Кіро- 

гарнізону. 
вдоскона- 
майстер- 

сьогодніш- 
нього свята наш фотоко-

З високими 
ми в бойовій 
підготовці 
66-у річницю 
Збройних Сил 
воградського
Вони невпинно 
люють бойову 
ність і виучку.

Напередодні 
Ньиіи иолю .
респондент В. Гриб побу
вав в одному 3 підрозді
лів гарнізону. Один ІЗ офі
церів Сергій Чепіга пред
ставляв йому кращих 
кращих.

Перше знайомство —— 
відмінником бойової і по
літичної підготовки
І. Ельбертом. Він — член 
комітету комсомолу,
спортсмен-розрядник, Від
значається високою дис
циплінованістю. Через

ДО ОТЧОЇ СЛАВИ

Добрі 
традиції

Рада кімнати бойової 
слави Кіровоградської 
восьмирічної ніколи № 7 
(керівник О. Є. Сафатіна) 
очолила групу пошуков- 
ців, які включилися в опе
рацію «Згадаймо всіх по
іменно».

У всіх класах тривало 
змагання за право бути 
включеним* до списку тих, 
хто перед днем народжен
ня Радянської Армії поїде 
до шефів у військову час
тину. Цс право може здо
бути тільки один із кож
ної п’ятірки кращих учнів 
школи, який добре вчить
ся, бере участь у громад
ській роботі, активно зай
мається спортом. Серед

з пошти цих днів

ЗА ЧІТКОЮ СИСТЕМОЮ
Підвисоцька середня 

школа багата традиціями 
по військово-патріотично
му вихованню молоді. 
Ось і в дні місячника обо
ронно-масової роботи 
проводили різні масові 
заходи. Керівник початко
вої військової ПІДГОТОВКИ 
І. Д. Писаренко і керівник 
10 «А» класу О. Бевзенко 
організували цікаву зуст
річ із ветераном Великої 
Вітчизняної війни, колиш
нім військовим пілотом 
І. О. Мельниковим. У шко
лі відбулися також зма
гання серед старшоклас
ників з кульової стрільби. 
Непогані показники в Те
тяни Грабової, Василя Гон- 
тарука, Станіслава Зозулі 
Оксани Плахотної, Анато
лія Коренчука.

Торік червоні слідопити 
ПІД керівництвом учителя 
історії Д. І. Фартушняка 
надіслали учасникам боїв 
У районі Підвисокого по
над 400 листів. у дні мі. 
сячника пошуковці активі

«щасливчиків» уже Слава 
Кравцов з 4 «А», Віта Ма
зурова і Костя Загрівець 
з 4 «Б», Оксана Кузьміна 
та Валерій Різпиченко з 
З «А» класів, а також чле
ни ради кімнати бойової 
слави.

До шефів учні поїхали 
не тільки з рапортами про 
свої успіхи в навчанні і 
суспільно корисній _ праці, 
а й з піснями. У військо
вому підрозділі школярі 
ознайомилися з життям 
воїнів.

Учні запросили своїх 
шефів відвідати їхню шко
лу па День Перемоги — 9 
Травня. Разом вони підуть 
на меморіальне кладови
ще, де височить обеліск 
Невідомому солдату. По
несуть вінки і гірлянди, 
проведуть лінійку Слави.

Д. ЧИБІСОВ, 
ветеран Великої Віт
чизняної війни.

зували свою роботу. 
Дмитро Іванович націлює 
вихованців на збирання 
матеріалів про воїнів вій
ськових частин, які брали 
участь у визволенні Ново- 
архангельського району і 
Підвисокого У березні 
1944 року.

А учні молодших класів 
закінчують вивчення про
грамового матеріалу з ци
вільної оборони. Керівник 
початкової військової п.д- 
готовки І. д. Писаренко, 
провів також заняття з ци
вільної оборони з учите 
лями і техпрацівниками.

Цими днями В школ, 
відбувся мітинг У підтрим
ку борців за мир. Вчите; і 
та учні школи перерахува
ли у Фонд миру 554 кар
бованці.

Г. СИМОНЕНКО, 
директор Підвисоць- 
кої середньої школи 
імені Т. г. Шевченка. 
Новоархангельськии 
район.

битву, 40-річчя якої від
значається в ці дні.

А в інших підрозділах 
тривали спортивні змаган
ня з багатоборства ГПО, 
аматори готувалися до 
святкового концерту, на 
якому будуть присутні ко
лишні фронтовики, учні, 
підшефної школи.

Старший лейтенант Сер
гій Чепіга 
молодими 
Вони мали 
воїнами, котрі 4 березня 
віддадуть свої голоси за 
кандидатів у депутати 
Верховної Ради СРСР.

На знімках: молоді 
воїни готуються заступити 
в караул (на передньому 
плані — Ілля ЕЛЬБЕРТ); в 
години дозвілля триває ша
ховий турнір — зліва на
право: рядовий Василь

ТЕЛЕЖНИКОВ, лейтенант 
Олексій НОТКОВ, рядові 
Віктор ТОЛКАЧОВ та Ва

силь ПРОПОДІЄВ.

Крупській, яні часто слу
хали її у виконанні черво
ноармійців Кремля. Вели
кого значення надавав Іл
ліч змістові приспіву, який 
подібно «Інтернаціонало
ві», закликав іти у вирі
шальний бій:

Так пусть же Красная 
Сжимает властно
Свой штык мозолистой 

рукой,
И все должны мы 
Неудержимо
Идти в последний 

смертный бой!
У травні 1923 року на 

демонстрації в Петрограді 
проти ультиматуму Керзо
на разом з багатьма інши
ми революційними піснями 
звучала й «Красная Армия ■ 
всех сильней».

Минули роки. Закінчи
лась громадянська війна. 
Не стало ні білої армії, ні 
«чорного барона», а пісня 
Григор’єва — Покрасса 
продовжувала жити в нас, 
перетинає кордон і потрап
ляє в інші країни світу 
під назвою «Марш Черво
ної Армії».

Наші зарубіжні друзі на 
чудову мелодію радянсь
кої пісні створюють свої 
тексти. Так. у Польщі була 
етєорена пісня, присвяче
на пам’яті Гарнама, якого 
вбили фашисти під час 
робітничої демонстрації. 
Вона дістала назву «Това
риш Гарнам».

Австрійські антифашис
ти назвали свою пісню 
«Маршем віденських робіт
ників», а в Угорщині вона 

звалась «Маршем червоних 
резервів». Під час грома
дянської війни в Іспанії 
славнозвісна бойова ра
дянська пісня стала похід
ним маршем батальйону 
імені В. і. Чапаева, який 
входив до складу інтерна
ціональної бригади, і нази
валась «Чапаєвською пі£- 

нею».
Пісня «Красная Армия 

всех сильней» була однією 
з найулюбленіших і в ро
ни Великої Вітчизняної 
війни. Вона зігрівала сол
датські серця, надихала 
воїнів на бойові ратні под
виги. кликала до перемоги. 
У 1944 році, коли наша ар
мія визволяла від окупан
тів Північну Норвегію, на
шу бойову пісню співав 
перший загін норвезької 
армії, сформований з мо- 
ряків-нитобоїв.

Загартована в боях піс
ня «Красная Армия всех 
сильней» і зараз в солдат
ському строю на почесно
му місці. Вона не втратила 
популярності і в мирні дні.

В. СЛЮСАР, 
музикознавець.

м. Світловодськ.

Наітень 1920 року. Моло
да Червона Армія в суво
рих боях проти контрре
волюції самовіддано захи
щає завоювання Великого 
Жовтня, Країну Рад.

«До зброї, товариші!» — 
з такими словами зверта
ється Центральний Комі
тет партії до народу. 
Близько восьми тисяч ко
муністів і понад дві тися
чі комсомольців поповню
ють лави Червоної Армії. 
Молода Радянська держава 
кидає всі сили для бороть
би з «чорним бароном». 
Одним з проявів патріо
тичного піднесення і Від
гуком на заклик оартії 
стає поява нової бойової 
пісні-маршу «Красная ар
мия всех сильней».

Мужній, бадьорий, жит
тєствердний червоноармій- 
сьний гімн, створений за 
завданням Політичного уп
равління Київського війсь
кового онругу, загримів по 
всіх фронтах, закликаючи 
до боротьби, зміцнюючи, 
гуртуючи й гартуючи лави 
червоноармійців, знищую
чи ненависного ворога гні
вом незабутніх рядків:

Белая армия, черный 
барон

Снова готовят нам
- царский трон, 

Но от тайги до 
британских морей

Красная армия всех 
сильней.

Молодий київський літе
ратор Павло Григорович 
ґригор’єв (1895 — 1961) був 
відомим автором п’єс-одно- 
актівок, скетчів, нонфе- 
рансів, інтермедій, часті- 
вон, сатиричних куплетів... 
В 1920 році він створює 
кілька текстів бойових пі
сень. Одним з кращих його 
творів у цьому жанрі і був 
вірш «Красная Армия всех 
сильней», покладений на 
музику Самуїлом Яковичем 
Покрассом (1897 — 1939) — 
старшим братом відомих 
номпозиторіз Дмитра й Да
нила, блискучим естрад
ним піаністом, композито- 
ром-піснярем.

Першими виконавцями 
пісні були воїни Київсько
го гарнізону, а невдовзі 
розлетілась вона по всіх 
фронтах: «форсувала» Си
ваш. «штурмувала» Ту
рецький вал. «визволяла» 
Крим і Далекий Схід, вті
люючи впевненість у мо
гутності й непереможності 
Червоної Армії.

її суворий маршовий 
ритм та окремі інтонації 
нагадують знамениту «Вар
шав’янку».

Дуже подобалась ця піс
ня В. 1. Леніну та Н. К.
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Тиждень
лижника

А Старти за програмою 
Тижня лижника, що почав
ся 19 лютого в Кірово
градському льотно-штур
манському училищі ци
вільної авіації, проходять 
у два етапи. В першому, 
наймасовішому, на лижі 
стали понад 350 курсантів, 
з яких чимало вже вико
нали розрядні нормативи. 
'Понад 120 чоловік змага
ються із зимового багато
борства комплексу ГПО. 
Хороші результати пока
зують курсанти Володи- 
мир Гуща, Володимир 
Афанасьєв.

А Понад 250 учнів Кі-

ФІЛЬМ

«ЛЕВ ТОЛСТОЙ»
МОСКВА. На Централь

ній ніностудії дитячих і 
юнацьких фільмів імені 
Горького режисер Сергій 
Герасимов закінчує зйом
ки кольорового двосерій
ного фільму «Лев Тол
стой». Головний опера
тор Сергій Філіппов, ху
дожник - постановник 
Олександр Попов.'

У ролі Льва Толстого 
знімається народний ар
тист СРСР Сергій Гераси
мов.

На з н і м к у: на зйом
ках фільму «Лев Тол
стой».

Фото В. МАСТЮКОВА.
Фотохроніка ТАРС.

0

ПОКЛИКАННЯ-

ровоградського медично
го училища за останні чо
тири дні вийшли на лижні 
доріжки, прокладені в 
парку імені Павлика Мо
розова. Нормативи друго
го спортивного розряду 
виконали третьокурсниця 
Марія Довгаль, її товари
ші Микола Настусенко та 
Володимир Шаповалов.

А Вдало продумана 
програма лижних стартів 
у Гайвороні. Райспортко- 
мітет разом із райкомом 
комсомолу в ці дні прово
дять лижний пробіг з 
участю ветеранів Великої 
Вітчизняної війни, присвя
чений 40-річчю визволен
ня району від німецько- 
фашистських загарбників.

А Минулої неділі на 
лижні старти вийшло біль
ше 20 тисяч жителів
ловодська. В парку куль
тури і відпочинку 
Т. Г. Шевченка змагалися 
колективи фізкультури 
«Чайка», заводу чистих 
металів, вихованці дитячо- 
підліткових клубів, спор
тивні сім’ї.

НАШІ ЗЕМЛЯКИ

пройшов крізь вогонь

Світ-

імені

Днями виповнюється 70 
років вашому землякові 
письменнику Г. А. Кареву, 
який нині живе в Одесі.

Народився він у с. Беж- 
байракп ІТовоукраїнського 
району, учасник Великої 
Вітчизняної війни. Член 
КПРС з 1943 року . Почи
нав воювати молодшим по- 
літруком, закінчив — капі
таном; вині — підполковник 
у відставці.

Ось іцо розповідає про 
своє життя Г. А. Карєв у 
листі до юних читачів об
ласної дитячої бібліотеки 
імені А. Гайдара: «Сам я 
закінчив у 1928 році Рів- 
иянську семирічку № 2 іме
ні Луначарського (зруйно
вана окупантами під час 
війни, відбудована, тепер— 
школа імені І. Мнкнтенка), 
вступив до Кіровоградсько
го педагогічного технікуму,

але згодом у зв’язку з ма- й наступних творів Г. А. Ка- 
теріальнимн труднощами рева, члена Спілки письмен- 
перейшов до Аджамського ликів СРСР, автора двадця- 
сільськогосподарського тех- ........""
пікуму — там платили сти
пендію і можна було заро
бити па селі харчів... З 1935 
по 1960 рік служив у Вій
ськово-Морському Флоті 
СРСР, спершу рядовим, по
тім політпрацівнпком. Учас
ник Великої Вітчизняної 
війни. Після тяжкого пора
нення і довгого лікування 
був призначений в нар
комат Військово-Морського 
Флоту, а потім (до кінця 
війни був редактором газе
ти військово-морського учи
лища) .

Першою 
книжкою Г. А. 
збірка віршів 
яка вийшла 
Знання життя 
видно визначило тематику

самостійною 
Карєва була 

«Вымпел», 
у 1945 році, 

моряків, оче-

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

А ЦТ (І програма)
8.00 — Новини. 8.20 — 

Док. телефільм «У печорські 
Альпи». 8.35 — Творчість 
народів світу. 9.05 — АБВГ- 
Дейка. 9.35 — 8-й тираж 
«Спортлото». 9.-15 — Більше 
хороших товарів. 10.15 — 
Коло читання. 11.00 — «По 
Кувейту». 11.20 — По музе
ях і виставочних залах. Ог
ляд. 12.00 — Док. телефільм 
«Автор — Георгій Федосе
ев». Із циклу «Люди великої 
долі». 12.30 — Переможці
Клуб фронтових друзів. Зу
стріч ветеранів 4-ї гвардій
ської армії. 14.00 — Сім’я і 
школа. Тележурнал. До 115- 
81ччя з дня народження

. К. Крупської. 14.30 — Но
вини. 14.45 — Тележурнал
«Співдружність». 15.15 —
Очевидне — неймовірне. 
16.15 — Бесіда політичного 
оглядача Л. Вознесенського. 
16.45 — Фільм — дітям. - По
вість про лісового велетня». 
18.00 — 9-а студія. 19.05 — 
Телефільм - Невідомий Чап
лій». 1 1 2 серії. 21.00 — 
«Час». 21.45 — Пісні А. Ост- 
Вовського. По закінченні —

.овини.
УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
ІСонцертний зал - Дружба». 
10.45 — Художній фільм із 
субтитрами «Смак хліба». З 
серія. 12.00 — «Признача
ється побачення». Естрадна 
розважальна передача. 12.30 
— --Наука і чаоЛИкробіо- 
логія—сільському господар
ству. 13.00 —Новини. 13.10 
— Концерт української піс
ні. 13.35 — - Доброго вам
здоров'я». 14.05 — Телеклуб 
киянок. Щедрість». 15.05— 
«Закон і ми». 18.25 — Між
народна студія УТ. 18.55 — 
Е. Золя «Спадкоємні Рабур- 
дена». Вистава. 18.45 ' — 
«Скарби музеїв України» 
19.00 - Актуальна камера.

«Молодой коммунар» 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины,

На украинском языке.

АКТОР
У Кіровоградському об

ласному українському му* 
зично-драматичному теату 
рі імені М. Л. Кропивниць- 
кого відбувся творчий ве
чір заслуженого артиста 
УРСР І. В. Терентьеве. 
Один з провідних акторів 
театру, він давно здобув 
своєю творчістю визнання 
кіровоградського глядача. 
І цей творчий вечір став 
для Івана Васильовича не 
лише до деякої міри під
сумком, але й результатом 
його багаторічного слу
жіння мистецтву. f

Протягом вечора, який 
відкрив І ВІВ ГОЛОВНИЙ per 
жисер театру, заслужений 
артист УРСР В. 3. Савчен
ко, шанувальники таланту 
І. В. Терентьева побачили 
фрагменти вистав «Шель- 
менко-денщик» Квітки-Ос- 
нов’яненка, «Обочина» 
М. Зарудного, «Зачарова
ний вітряк» М. Стельмаха 
за участю Івана Васильо

вича. Він читав також 
уривки з прозових творів 
радянських письменників. 
Всіх присутніх зачарували! 
пісні українських та ро
сійських композиторів, ук
раїнські народні пісні у 
виконанні Катерини Іва
нівни — дочки І. В. Те
рентьева. У вечорі взяли 
участь заслужені артисти 
УРСР І. В. Кравцов, Н. С. 
Ігнатьєва,' артистка театру 
В. А. Гладенко та інші.

Наш кор.

пики і розвідники викопува
ли найризнкованіші завдан
ня. Так, піонер Павло Ла- 
рпшкіп повторив подвиг 
Івана Сусаніна. Хлопчик за
вів загіїґ фашистів у ката
комби, де ті по-звірячому 
вбили його. Яша Гордієнко, 
відважний партизанський 
розвідник, теж був розстрі
ляний фашистами. Цілий 
розділ книги присвячено йо
го листам із тюрми. А Саша 
Бондарчук допоміг знищи
ти далекобійну німецьку 
гармату «Дора», за що був 
нагороджений орденом Чер
воного Прапора.

У новому році автор на
діслав нам нове видання 
свого роману «Пылающий 
берег». З нетерпінням чекає
мо появи нового роману 
Григорія Карєва «Зеленые 

словами 
письменника, написаний ціл
ком па матеріалі Кірово- 
градщнпи.

ти книг художньої прози, 
віршів, публіцистики. Серед 
них: романи «Пылающий 
берег», «Хлеб мой, моя во
да», повісті «Синес безмол
вие», «Твой сын, Одесса!» 
та інші.

Серед наших юних чита
чів особливою популярністю 
користується книга Г. А. 
Карева «Шли мальчишки в 
огонь...», на якій дарчий на
пис: «Юним моїм землякам, 
читачам 
обласної __ „___=__
А. Гайдара. Хорошого вам .орехи», який, за 
плавання в бурхливому й 
прекрасному морі, котре на
зивається життям». У кинзі 
розповідається про оборону 
від фашистів Одеси і про 
те,, як допомагали у цій бо
ротьбі піонери. Юні підпіль-

Кіровоградської 
бібліотеки імені

В. ДЕМА, 
старший бібліограф об
ласної бібліотеки імені 
А. Гайдара.

Обговорює-
КПРС про

19.20 — 
— Ве-
Якось

г ____ КОІІ-
— «Час». 21.45—
Я і мої сусіди».

СРСР з 
Матч

Незабутні». І. Тобі- 
(Карпенко-Карпй) 

На добраніч, діти». 
■Час». 21.45 — «І 

23.15 — Но-

церт «Зустріч з Марком Рей- 
зеном». 16.25 — Телефільм 
«Пауль Куусберг — народ
ний письменник Естонії».
16.50 — Так починається му
зика. Передача 1. «Джере
ла». 18.05 — Супутник кіно
глядача. 18.50 
мо проект ЦК 
шкільну реформу. 
Музичний кіоск. 20.00 
чірня казка. 20.15 — 
ввечері... Естрадний _ 
церт. 21.00 
Телефільм
22.50 — Чемпіонат 
баскетболу. Чоловіки, 
за 1 і 2 місця.

курсу на кращу передачу 
про ПТУ. 15.10 — Клуб
мандрівників. ЮЛ0 — Нови
ни. 16.15 — Короткометраж
ний телефільм «Тягар». 
16.45 — Народні мелодії. 
17.00 — «Щоб пишатися міс
том могли...» Із циклу «Вирі
шується на місці». І8.00 — 
Міжнародна панорама. 18.45 
— Мультфільми. 19.10 — 
Для вас. ветерани. Муз. пе
редача. 20.05 — Телефільм 
«Невідомий Чаплій». З серія. 
2100 - «Час». 21.35 — 
Світ і молодь. 22.10 — Фут-

19.40
левпч
20.40
21.00 
любов і шана 
впин.

д ЦТ (1 програма)
8.00 — Новини. 8.20 — 

Док. телефільм: «34 хвилини

про Грузію».*8.55 — Джере
ла. 9.30 — Будильник. 10.00 
— Служу Радянському Сою
зу! 11.00 — Здоров'я. 11.45— 
«Ранкова пошта», 12.15 — 
Зустрічі па радянській зем
лі. 12.30 — Сільська година. 
13.30 — Музичний кіоск. 
14.00 — Путівка в життя. 
Підсумки Всесоюзного кон-

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Якщо хочеш бути здоровим. 
8.30 — Науково-популярні
фільми - Хабаровський край
— проблеми і рішення». 
«Природи віщої зміни». 9.15
— «Ранкова пошта». 9.45 — 
Телефільм про садовопарко- 
ву архітектуру (Фракція). 
10.15 — Міжнародні змаган
ня з автомобільного спорту. 
10.45 -т Програма Узбецької 
студії телебачення. 12.15 — 
• Йдучи, оглянься!». Фільм- 
впстава. 14.30 — «Ми з-бло
кади. Зі спогадів фронтово
го кінооператора». Док. 
фільм. 15.20 — Міжнародний 
огляд. 15.35 — ФІльм-кдаї-

Природа спочива. Весну чекає...

больнпй огляд. 22.40 — Но
вини.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
«Загартуйте дитину». 10.50
— Концерт гуцульського ан
самблю пісні і танцю. 11.35
— «Ігротека». Ділова толе- 
гра. 12.10 — «Компас турис
та». 12.40. — Естрадні мело
дії. 12.50 — Новини. 13.00 — 
Слава солдатська. 14.00 — 
Грані пізнання. Нові досяг
нення теоретичної сучасної 
фізики. 14.30 — Катрусин 
кінозал. 15.30 — Програма 
«Братерство». 17.30 — Теле- 
туриір «Сонячні кларнети». 
19.00 — Актуальна камера. 
19.30 — Продовження теле- 
турніру «Сонячні кларнети». 
20.45 — «На добраніч, діти». 
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній фільм «Кохана жінка 
механіка Гаврнлова» 22.50
— Новини.
А ИТ (ТІ програма)

8.00 — На зарядку, ста
вай! 8.20 — Виступ оркестру 
російських народних Інстру
ментів Кишинівського уні
верситету ім. В. І. Леніна. 
9.00 — Російська мова. 9.30
— Док. телефільм «Рейс у
відкрите море». 10.00 —
Концерт. 10.50 — Наука І 
техніка. 11.00 — У світі тва
рин. 12.00 — Стадіон для
всіх. 12.30 — «В гостях у 
казки». 14.00 — Чемпіонат
СРСР з хокею з м’ячем «Ди
намо» (Москва)— «Зоркий» 
(Краспогорськ). 2 тайм. 14.45
— Розповідають наші ко
респонденти. 15.15 — Ест
радний концерт. Передача 
з Кемерова. 15.45 — «Роби 
з нами, роби, як ми. роби 
краще за нас». 16.45 — Те
лефільм «Ад’ютант його 
превосходптельства». 4 се
рія. 17.55 — «Співає Зара
Долуханова». 18.30 — Дер
жавний Російський музей. 
Фільм 2. Живопис Стародав
ньої Русі. 19.00 — Кубок 
СРСР з футболу. 1 /8 фіна
лу. В перерві — 19.45 — Ве
чірня казка. 21.00 — «Час» 
21.35 — Телефільм «Прода
ється ведмежа шкура».

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

Олександрійське 
середнє сільське 
профтехучилище 
№ 1 
ПРОВОДИТЬ 
набір учнів

па спеціальності: - 

машиніст бульдозера, 
скрепера, грейдера (строк 
навчання — 3 місяці).

Приймають воїнів, звіль
нених у запас із лав Ра
дянської Армії, віком до 
25 років. Стипендія для 
них — 85 крб. Для нап
равлених на навчання пе
ресувними механізованими 
колонами . тресту «Кіро- 
воградводбуд» провадить
ся доплата — 35 крб.;

водій автомобіля (строк 
навчання — 5 місяців, сти
пендія — 75 крб.).

Початок занять — у мі
ру комплектування груп.

Адреса училища: Кіро
воградська обл., м. Олек
сандрія, Корпстівськс шо
се, 6. їхати автобусами 
№№ 4, 4-а, 9 до зупинки 
«Училище».
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