
Юнаки і дівчата!
Відзначимо 114-у річни
цю з дня народження 
В. І. Леніна ударною 
працею!

контрольный экземпляр!

УСІ— !
НА КОМУНІС
ТИЧНИЙ 
СУБОТИ И К!

Виходить з 5 грудня 1939 р. СубОТЯ, 21 КВІТНЯ 1984 ₽ОКу • № 48 (3399). «

УРОЧИСТЕ 
ЗАСІДАННЯ В КРЕМЛІ

Молоді трудівники області сповнені рішимості гід
но пронести естафету Великого почину, ознаменува
ти ленінський комуністичний суботник, присвячений 
114-ій річниці з дня народження В. І. Леніна, само
відданою працею. Про це переконливо свідчать 
листи і телефонні дзвінки до редакції.

Символом революційного 
оновлення світу увійшло в 
історію людства безсмертне 
ім’я Володимира Ілліча Ле
ніна. Відзначаючи дорогу 
дату — 114-у річницю з дня 
його народження, радян
ський народ, усі прогресив
ні люди землі висловлюють 
знов і знов свою безмежну 
повагу і любов до Леніна — 
мислителя і революціонера, 
натхненника Великого Жовт- 
ня, засновника Комуністич
ної партії і Радянської дер
жави.

Звіряючи свої діла і пла
ни по Леніну, партія і народ 
розв’язують величезні твор
чі завдання будівництва ко
муністичного суспільства. 
Вірністю заповітам вождя 
пройнята вся діяльність 
КПРС, її Центрального Ко
мітету.

Втілюючи в життя рішен
ня XXVI з’їзду партії, на
ступних Пленумів ЦК КПРС, 
радянські люди прагнуть 
ударною працею зміцнюва
ти економічну та оборонну 
могутність Батьківщини, пра
цювати високоефективно, з 
повною віддачею сил і 
енергії. Ленінська ідея про 
соціалізм і комунізм як сві
дому творчість мас знахо
дить сьогодні свій яскравий 
вияв у величезному підне
сенні політичної і трудової 
активності нашого народу,

Ленінізм — прапор
* комуністичного

оновлення
З ім’ям Леніна пов’язані 

найвизначніші події нашої 
епохи. Прапором комуніс
тичного оновлення світу ста
ло всепереможне ленінське 
вчення. Торжество ідей Во
лодимира Ілліча — у вели
ких звершеннях радянських 
людей, тісно згуртованих 
навколо Комуністичної пар
тії. Трудящі України, як і 

ТЕЛЕГРАМА В НОМЕР

Бюро Кіровоградського обкому ЛКСМ України, 
редакція газети «Молодиіі комунар» сердечно вітають 
Новоукраїнську районну комсомольську організацію 
з десятиріччям з часу нагородження її орденом Тру
дового Червоного Прапора.

ЮНАКИ І ДІВЧАТА!

З гордістю несіть цю високу нагороду Батьківщини 
па своєму прапорі, примножуйте славні трудові тра
диції своєї комсомольської організації, Ленінського 
комсомолу. Творчих успіхів вам, дерзань, трудової 
наснаги і комсомольського завзяття!

який зустрічає день народ
ження Ілліча, свято Першо
травня новими успіхами.

20 квітня в Москві, у Крем
лівському Палаці з’їздів, 
відбулось урочисте засідан
ня, присвячене 114-й річни
ці з дня народження В. І. 
Леніна. Тут зібрались пере
довики виробництва столиці 
і Підмосков’я, ветерани 
КПРС, представники партій
них, радянських і громад
ських організацій, діячі на
уки і культури, воїни Ра
дянських Збройних Сил. 
Присутні іноземні диплома
ти, зарубіжні гості.

Урочисте ’засідання від
крив член Політбюро ЦК 
КПРС, перший секретар 
ММК КПРС В. В. Гришин.

Під склепінням Палацу 
урочисто звучить Гімн Радян
ського Союзу.

З доповіддю «Учення і 
справа Леніна — в револю
ційній творчості мільйонів» 
виступив кандидат у члени 
Політбюро ЦК КПРС, секре
тер ЦК КПРС В. І. Долгих.

Доповідь була вислухана 
з увагою і не раз перерива
лася тривагими оплесками.

Учасники урочистого засі
дання стоячи, з піднесенням 
співають «Інтернаціонал».

Потім відбувся великий 
святковий концерт.

(ТАРС).

світу
весь радянський народ, зу
стрічають 114-у річницю з 
дня народження В. 1. Леніна 
в обстановці високого полі
тичного і трудового підне
сення, зосереджуючи увагу 
па ключових напрямах твор
чої роботи по здійсненню 
рішень XXVI з’їзду партії,

(Закінчення на 3-й стор.).

У ГІетрівській райсільгосптехніці особливим старан- 
ням і наполегливістю відзначається токар Володимир 
ГРИШКО. Трудиться він у майстерні, що спеціалізує
ться на ремонті зернозбиральних комбайнів. Щоміся
ця планове завдання перевиконує на 5—10 процентів. 
У день комуністичного суботника В. Гришко разом із 
секретарем комсомольської організації райсільгосп- 
техніни Іваном Завгородянсьним виконають замовлен
ня колгоспу «Дружба»: переобладнають зерновий ком
байн СК-5 на кукурудзозбиральний агрегат.

Фото С. АНДРУСЕНКА.

ЯК І 50 ЛІТ ТОМУ
Минуло 50 років з часу 

проведення першого субот
ника на спорудженні ста
діону «Зірка» в обласному 
центрі, його ініціатором у 
квітні 1934-го був Дмитро 
Миколайовйч Медведєв, 
який в грізні роки Великої 
Вітчизняної командував 
партизанським загоном, 
став Героєм Радянського 
Союзу.

Продовжуючи справу ав
тора книги «Сильні духом», 
фізнультурнини виробни
чого об'єднання по сівал
ках «Червона зірка» сьо
годні, в день комуністично
го суботнина, приступили 
до реконструкції стадіону. 
У землю лягли перші залі
зобетонні блоки фундамен
ту під майбутній новий 
50-метровий стрілецький 
тир з допоміжними примі
щеннями, роздягальнями, 
тренерською, німнатою для 
зберігання зброї, автома- 
тичною системою подачі 
мішеней.

Почнеться будівництво 
малої спортивної арени 
з футбольним полем розмі
ром 60x95 метрів, трибуна, 
ми для глядачів, висотним 
освітленням по периметру. 
Проектно-ношторисна до
кументація для нього виго
товлена проектним ВІДДІ
ЛОМ об’єднання. Після за
кінчення будівництва тиру 
на звільненій поверхні ста
не до ладу містечко для 

складання нормативу комп
лексу ГПО.

Як повідомив директор 
стадіону СК «Зірка» В. М. 
Харченко, на впорядкуван
ня і реконструнцію голов
ної спортивної споруди 
міста сьогодні прийшли і 
старшокласники підшеф
них середніх шкіл № 34, 
№ 16. учні МПТУ № 4 та 
кооперативного техніку
му — всього понад 300 чо
ловік. Буде висаджено 250 
кущів троянд. Від цент
рального входу почнеться 
асфальтування дооіжки 
довжиною понад 100 мет
рів. Всього комсомольці і 
молодь виконають сьогодні 
тут робіт на 3 тисячі кар
бованців.

Разом з молодими спорт
сменами і фізкультурними 
активістами працювати
муть ветерани праці І 
спорту — комсомольці 30-х 
років Є. Г. Данилюк, Л. І. 
Нагірна, І. Д, Онопчекко і 
технічний директор будів
ництва стадіону «Зірка» 
того далекого 1934 року,а 
нині інженер спортивних 
споруд факультету фізви- 
ховання педагогічного ін
ституту імені О. С. Пушкі
на Є. А, Додін.

В. ПЕРЕВЕРЗЄВ, 
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».

Працюємо
з настроєм

В. МИЗІН, 
заступник начальника Но- 
воукраїнського районного 
комсомольського штабу 
по підготовці та проведен
ню суботника:

— Сьогоднішній день 
етапе для молоді ордено
носної районної комсо
мольської організації днем 
воістину комуністичного 
ставлення до праці. Близь
ко 13 тисяч молодих робіт
ників і колгоспників (з них 
5 тисяч комсомольців) бе
руть участь у трудовому 
святі. Третина з них пра
цює на своїх робочих міс
цях. За доброю традицією 
день почався мітингами. З 
напутніми словами до при
сутніх звернулися ветера
ни праці, правофлангові 
соціалістичного змагання. 
І всі взялися за поботу.

Дружно, організовано 
трудяться всі 80 КМК- Як, 
наприклад, комсомольсько- 
молодіжна бригада ДТП- 
10041 на чолі з бригади
ром Василем Юрескулом. 
Молоді водії, працюючи на 
зекономленому пальному, 
зобов’язалися викопати 
сьогодні півтори норми. З 
настроєм, високопродук
тивно почали сьогоднішній 
день члени комсомольсько- 
молодіжної ланки по виро
щуванню кукурудзи Івана 
Мацоли (колгосп «Мир») і 
Анатолія Іщенка (колгосп 
(«Дружба»). До кінця дня 
велику кількість дерев бі
ля стадіону посадять мо
лоді трударі колгоспу іме
ні Леніна. А готувати до 
літнього сезону міський 
стадіон випала честь уч
ням автошкол» ДТСААФ 
і працівникам райкому 
комсомолу. Благоустрій 
скверу імені 60-річчя утво
рення Союзу РСР довіре
но учням школи № 6. 130 
тонн металобрухту пообі
цяли доставити па заготі
вельні пункти школярі ра
йону.

Зароблені 10 000 карбо
ванців перерахуємо у 
фонд п’ятирічки.

По- 
ударному!

В. ГОНЧАРЕНКО, 
начальник Вільшанського 
районного комсомольсько
го штабу по підготовці 
та проведенню суботника:

— «Комуністичному су- 
ботннку — високі темпи, 
відмінна якість, безкорнс- 

лпва праця» — під таким 
девізом працюють сьо
годні молоді вільшанці. 
Молоді сільські трудівники 
ремонтують зернозбираль
ну техніку, беруть участь 
у сівбі кукурудзи. А ком
сомольці колгоспу імені 
40-річчя Жовтня на чолі зі 
своїм секретарем Катери
ною Балевою створюють 
зону відпочинку. У колгос
пі «Аврора» (секретар ко
мітету комсомолу Олег 
Швець) спілчани обладну
ють стадіон, будують біля 
буднику культури волей
больний майданчик. Від 
центральної садиби до від
ділку № І молодь колгоспу 
імені Занковського про
кладає насипну дорогу, 
розбиває парк біля иового 
водосховища.

Високі зобов’язання на 
день трудового свята взя
ла учнівська комсомолів. 
Зокрема, школярі Мало- 
вільшанської та Вівсянії- 
ківської восьмирічок пра- 
цюють у колгоспних садах: 
білять і обкопують дерева, 
виносять гілля. Старшо
класники збирають мета
лолом.

Спеціальні бригади зан- ' 
маються ремонтом огоро
жі таборів літнього утри
мання худоби.

Комсомолі я району пра
цює, як і завжди на субот- 
никах, по-стахановськи, 
по-комуністичному! Зароб. 
лені у цей день 3 тисячі 
карбованців перерахуємо 
у фонд п’ятирічки.

Школярі 
на святі 
праці

Організовано вийшли 
на Всесоюзний комуніс
тичний суботник, при
свячений 114-ій річниці з 
дня народження В. І. Лені
на, понад 20 тисяч учнів 
середніх і восьмирічних 
шкіл міста Кіровограда. 
Сьогодні ними буде зі
брано 50 тонн макулатури 
і 120 тонн металобрухту.

Значна частина старшо
класників працює на 
промислових підприєм
ствах обласного центру.

Школярі СШ № 22 зай
маються благоустроєм тва
ринницького комплексу 
колгоспу імені Шевченка 
Кіровоградського району. 
Чимало старшокласників 
трудяться на будівництві 
стаціонарних таборів праці 
і відпочинку. Тут буде по
саджено тисячу дерев і 
шість тисяч кущів.

Р. ДАЙДАКУЛОВ.
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ЛЕНІН З НАМИ НАВІКИ!
Звіряти по Леніну свої 

справи і вчинки, кожним 
днем свого життя утверд
жувати вірність ленінсько
му вченню... Про це йшла 
зацікавлена розмова у всіх 
навчальних групах нашого 
техучилища під час колек
тивного обговорення від

«Вашим, товаришу,
серцем й іменем...»

Керім Керімлі

ЛЕНІНІЗМ
Ленінізм — це безсмертний вогонь;

до нього
Люди йдуть — тепло його

навік зігріва. 
Ленінізм — наче сонце ясне і строге, 
Що замість променів має

сонячні слова.
Ленінізм — це навчитель

і шлях в незнане, 
Шлях до зрілого, істинного, великого знання. 
Ленінізм — милосердя;

заживляє він рани, 
Гамує болі, сльози зневіри

й розпачу спини. 
Ленінізм — це червоний прапор над нами. 
Це прапор мільйонів;

братство — його ім'я. 
Ленінізм — це дух Інтернаціоналу, 
Народів дружна, велика,

щаслива сім’я, 
Ленінізм — це найвища суть і основа 
Наших дум, діянь.

Мірило їх глибини.
Ленінізм — пісня Всесвіту, пісня ранкова. 
Це пісня миру й поступу,

а не війни!
Ленінізм — це все те, що серця єднає
І! мови усі.

Це віра.
Це — майбуття.

Плоди його — це живильних рік 
водограї, 

Які планеті дарують квітуче життя!
Ленінізм — неперебутня
І палка любов могутня; 
Наша правда в ньому сутня. 
Тому всім народам сяє 
Наша зірка п’ятикутна!

(З азербайджанської переклав П. СЕЛЕЦЬКИЙ).

повідей на запитання ан
кети «Ваше слово про Ле
ніна», яке відбулося напе
редодні свята. Юнаки і 
дівчата, як і всі радянські 
люди, стали на трудову 
вахту на честь знаменної 
дати і взяли підвищені со
ціалістичні зобов’язання 
під девізом: «Жиги, вчи
тись і працювати пр-ле- 
нінськи». Це не просто сло
ва, за ними — конкретні 
справи.

Працюючи над виконан
ням планових завдань у 
навчальних майстернях і 
цехах заводу «Гідроспла» 
га виробничого об’єднання 
по сівалках «Червона зір
ка», хлопці та дівчата ак
тивно оволодівають склад
ною професією машинобу
дівника. Кожен п’ятий 
учень училища — відмін
ний. Сергій Бродськпй, Бо
рис Годунов, Наталія Ази
мова, Дмитро Іванов, Те
тяна М’яло та десятки ін- 
ших стали для товаришів 

добрим прикладом у на
вчанні й праці.

На ленінському уроці 
«Товаришу Ленін, ми вам 
доповідаємо» йшлося про 
те, що кожен радянський 
юнак чи дівчина повинні 
жити за ленінськими запо
вітами, що конкретність і 

діловитість, висока органі
зованість і дисципліна, єд
ність слова і діла повинні 
сьогодні стати для комсо
мольців непорушним за
коном життя. 1 ось що ха
рактерно: па всіх зборах 
учні говорять не тільки про 
успіхи, не минають і недо
ліків, упущень. Такий ось 
приклад. П’ята навчальна 
група, де комсоргом Ана
толій Услистпй, протягом 
року працює найкраще: 
тут кожен третій вчиться 
на «відмінно», немає ди
сциплінарних порушень. А 
от в групі 10, де навчаю
ться майбутні електрозвар
ники (комсорг Микола Жу- 
равльов), вони ще трап
ляються. Група взяла зо
бов’язання стати відмін
ною, але від слів до діла 
не перейшла. Немало кри
тичних зауважень дове

лось вислухати учням, які 
під час виробничої практи
ки в погоні за кількістю 
продукції мало приділяють 
уваги її якості.

Саме про якість роботи 
і знані, постійно йдеться 
на комсомольських збо
рах у нашому техучилищі.

За пропозицією учнів . у 
виробничій майстерні з’я
вився плакат «Работу за
кончив, сдавать не спеши, 
пока не добавишь частицу 
души». Це стало девізом 
кожного нашого учня.

Готуючись до святкуван
ня 114-ї- річниці з дня на
родження В. 1. Леніна, 
юнаки і дівчата провели 
диспути, читацькі конфе
ренції. В бібліотеці вони 
оформили книжкову ви
ставку, присвячену життю 
і діяльності великого вож
дя. Допомагала їм заві
дуюча бібліотекою учили
ща Віра Максимівна Мар- 
чпк.

Ленінська тема звучить 
па кожному занятті із пра
вознавства, політекономії, 
суспільствознавства. Для 
того, щоб краще засвоїти 
твори В. І. Леніна, учні 

готують реферати, допові
ді, де розкривають основ
ну думку тієї чи іншої 
роботи. /Хороша форма ви
вчення спадщини Ілліча —, 
теоретичні конференції, 
присвячені вивченню пев
ного розділу політеконо
мії, правознавства. На
приклад, уже пройшли 
конференції «В. 1. Ленін 
про продуктивність праці», 
«Ленінські вимоги до ор
ганізації соціалістичного 

змагання», «Вождь, юва- 
риш, людина».

У-важно вивчаючи ле
нінські роботи, майбутні 
машинобудівники шукають 
відповіді на питання, як 
жити, вчитись і працюва
ти, щоб вагомим став їх 
внесок у здійснення ленін
ської програми комуніс
тичного будівництва. І зна
ходять їх.

60-річчю присвоєння ком
сомолу імені В. 1. Леніна 
буде присвячений Ленін
ський залік «Вашим, това
ришу, серцем й іменем ду
маємо, дихаємо, боремося 
і живемо», в ході якого 
юнаки і дівчата звітувати
муть про підсумки своєї 
роботи по виконанню рі
шень XXVI з’їзду КПРС.

М. ПОЛТАРАН1Н, 
викладач Кіровоград
ського ТУ N° 6.

Красноярський край. 
Меморіальний музей В. І. 

Леніна в Шушенському. 
Все нові і нові покоління 
виховуються на прикладі 
життя і діяльності вож
дя світового пролета
ріату.

Тут
В одному з навчальних 

корпусів Капіганівського 
МИТУ № 10 розташувалась 
музейна кімната імені В. І. 
Леніна. Відкрилась вона 
в 1970 році, коли дирек
тором училища був М. П. 
Зайченко. З того часу му
зейна кімната щороку по
повнюється експонатами, 
виготовленими руками уч
нів. Тут кожна річ, карти
на, вирізка з газети чи 
журналу розповідає про 

і життя і револ'юційну ді
яльність вождя першої 
соціалістичної революції, 
немовби переносить нас у 
світ тих великих перетво
рень в історії людства, що 
ведуть свій лік від 1917-го, 
коли над Росією замайорів 
прапор Свободи.

Експозиція музейної кім
нати побудована за суворо 
витриманою хронологією. 
Сім’я Ульянових, малень
кий Володя, Володя-гім- 
назист, фотографії братів 

і і сестер, розповіді про 
них, репродукції картин 
художників Б. Кустодієва, 
І, Бродського — все це 
старанно відібрано і гарно 
оформлено. А ось Воло. 

димир Ілліч серед дру
зів — членів марксист
ського гуртка, далі — в 
Швейцарії, Женеві, в ото
ченні однодумців. І, на
решті, макет паровоза, 
яким вождь революції 
приїхав з Фінляндії в Ро
сію напередодні Великої 
Жовтневої соціалістичної 
революції. Поряд картина

приймають
О. Лопухова, на якій зо
бражено цю подорож Іл
ліча.

Окрім картин, фотознім
ків, що розповідають про 
життя і діяльність творця 
партії і Радянської держа
ви, на столах та у вітри
нах — альбоми, фотознім
ки, що розповідають про 
життя учнів профтехучили
ща, про їхні зустрічі з 
людьми, які бачили і слу
хали Володимира Ілліча. 
Так, зовсім недавно вете
ран громадянської і Вели
кої Вітчизняної воєн Сер
гій Семенович Бородін 
розповідав учням про 
свою зустріч з Леніним у 
1918 році, коли вождь 
виступав з промовою пе
ред курсантами училища 

перших червоних коман
дирів. На одній з фото
графій С. С. Бородін в ото
ченні учнів. Зв’язок часів, 
зв’язок поколінь просте
жується в кожному доку
менті.

Протягом багатьох років 
кімнатою завідує М. Ф. 
Сипливий — учитель істо
рії та суспільствознавства.

Він допомагає учням роз
вивати їх творчість, спря
мовує в потрібне русло. 
Тут, біля експонатів бу
динку Ульянових у Сим

в комсомол
бірську, засніженого жит- 
ла Леніна в Шушенському 
учнів урочисто приймають 
в комсомол, тут вони 
одержують комсомольські 
квитки, клянуться на вір. 
ність справі Леніна, рідній 
Вітчизні. Тут вони пишуть 
листи своїм ровесникам в 
Болгарію І Польщу, НДР 
та інші країни соціалістич
ної співдружності.

Музейна кімната В. І. 
Леніна — надійний засіб 
виховання молоді в кому
ністичному дусі. Колишні 
випускники училища стали 
справжніми громадянами 
Країни Рад. По праву пи
шаються викладачі своїми 
учнями — електриком, де
путатом Верховної Ради 
УРСР, кавалером ордена 
Трудового Червоного Пра. 
пора Галиною Драган, бра. 
тами Іваном та Миколою 
Волошиними, головним 
механіком цукрокомбінату 
Віктором Зайцем, заступ
ником головного інженера 
цього підприємства Воло
димиром Семком та інши. 
ми. Свого часу вони теж 
були частими гостями му

зейної кімнати імені В. І, 
Леніна, зростали, вглядаю. 
чись у риси дорогого об
личчя, прагнучи бути схо
жими на вождя змістом 
життя свого, своїх щоден. 
них справ. І в цьому — 
безсмертя Володимира Іл- 
ліча Леніна.

В. ШУЛЬГА.
Новомиргородський 
район.

ТРИВАЄ ТИЖДЕНЬ ЖОВТЕНЯТ

Сім днів —
сім свят

Щороку у квітні напе
редодні дня народження 
Володимира Ілліча Леніна 
у кожній піонерській дру- 
жині проходить Всесоюз
ний тиждень жовтенят. 
І.'ипі він незвичайний, ад
же в серпні виповнюється 
60 років створення жовте- 
нятських груп при загонах 
юних ленінців.

Участь хлопчиків і дів
чаток у діяльності жовте- 
нятської групи — це перша 
школа громадянського ви
ховання молодших школя
рів, важлива ступінь у 
підготовці жовтенят до 
вступу у піонери.

У програмі тижня — дні 
праці, дружби, здоров’я і 
спорту, книги і знань то
що. Та найурочистіший, 
звичайно, день червоного 
галстука, який проходить 
саме 22 квітня.

На урочистому відкритті 
жовтенятського тижня, де 

зібралися півтори тисячі 
юних знам’янців, був при
сутній учптель-пенсіонер, 
ветеран Великої Вітчизня
ної війни і праці Федір 
Іванович Горбунов. Ус
пішно пройшли день спор
ту під девізом «Якщо міц
ний ти і здоровий, до 
справ серйозних ти гото
вий», ранок «Улюблені 
ігри Ілліча». Із задоволен
ням малеча переглянула 
кілька кінофільмів прі>! 
В. І. Леніна.

Заключним етапом тиж
ня стане міський ранок «Зі 
іменем Леніна». Молодші; 
школярі зустрінуться з ка
валером ордена Лснінр 
ветераном Великої Вітчиз
няної війни і праці Михай
лом Івановичем Пишнішім.

Л. ЯГОДЗИНСЬКА, 
культорганізатор ра
йонного Будинку піо
нерів.

м. Знам'янка.
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педиції «Літопис Великої

21 квітня 1984 року

Піонери Новоукраїн-

ської середньої школи

№ 6 зустрічали дорогих

гостей — ЗО ветеранів,

які 40 років тому визво-

лили Новоукраїнку від

фашистських загарбни-

ків. Голова ради піонер.

ської дружини школи

Тетяна Іщенко познайо

мила фронтовиків з ро-

ботою червоних СЛІДО-

питів, показала рукопис.

Тривалий час мало бу
ло відомо про долю 
воїнів С. В. Зінов’єва, 
М. Д. Комнатова, О. О. 
Міжуріна, М. В. Пєреро. 
дова. Але слідопити шко
ли відшукали адреси їх 
рідних, і полетіли звіст
ки в Приморський край 
дружині Комнатова, доч
кам Міжуріна в Красно, 
дарський край, сім'ям 
Зінов єва та Гіереродова 
в Харківську область. 
Піонери повідомили їм 
про те, як дбайливо во
ни доглядають за моги
лами героїв.

Учні також вивчили бо. 
новий шлях дивізій, які 
визволяли Новоукраїн. 
ський район.

Приємно згадати, що 
на запрошення Радян
ського комітету ветера
нів війни червоні слідо
пити школи чотири рази 
побували в Москві, а та
кож в Ленінграді, Сара. 
тозі, в Ізюмі на Харків
щині, де взяли участь у

«Молодий комунар» -

Ленінізм — прапор
комуністичного оновлення СВ5ТУ

(Закінчення.
Поч. на "1-й стор.).

цкнаступшіх Пленумів 
КПРС, практичними ділами, 
самовідданою працею під
тверджуючи свою вірність 
ленінським заповітам.

Учора, 20 квітня, в Києві 
відбулись урочисті збори 
представників ■-------- ---- -
міста і воїнів 
го гарнізону, 
ні 114-й річниці 
народження В. 1. 
на. У просторому залі 
лацу культури «Україна» зі-

трудящих 
Київсько- 
прпевяче- 

дня 
Лені- 

На-

3

брались передовики і нова
тори виробництва, ветерани 
партії, війни і праці, діячі 
науки і культури, молодь.

Під оплески присутніх МІС
ЦЯ в президії займають то
вариші В. В. Щербнцький, 
О. Ф. Ватченко, 10. 11. Єль
ченко, Є. В. Качаловськпй, 
Б. В. Качура, О. П. Ляшко, 
1. О. Мизговип, В. О. Соло
губ, О. А. Титаренко, О. С. 
Кап то, 10. П. Коломієць, 
С. И- Муха, Я. П. Погреб
няк. Тут же члени Президії 
Верховної Ради і Ради Мі
ністрів УРСР, члени бюро

Київських міськкому і обко
му партії, знатні люди сто
лиці республіки, представ
ники Збройних Сил СРСР.

Урочисті збори відкрив 
член ГІолітбюро ЦК Ком
партії України, перший сек
ретар Київського міськкому 
партії 10. Н. Єльченко.

Велично звучать мелодії 
державних гімнів Радян
ського Союзу і Української 
РСР.

З великим піднесенням 
учасники зборів обирають 
почесну президію в складі 
ГІолітбюро ЦК КПРС на чо-

КОНКУРС «ЦЕ ПОТРІБНО ЖИВИМ

...Виступають посивілі 
ветерани — відважна ку. 
леметниця з 53-ої Ново-

ні книги учасників екс-

Вітчизняної».

БУРЖУАЗНА ДЕМОКРАТІЯ ТА її ВИВОРІТ

ПАВУТИНА»ИМ
Завдання 

контррозвідки 
країни сі::-.:

З стор.----------- -
лі з Генеральним секрета
рем ЦК КПРС, Головою 
Президії Верховної Ради 
СРСР товаришем К. У. Чер
ненком.

З доповіддю про 114-у 
річницю з дня народження 
В. 1. Леніна виступив кан
дидат у члени ГІолітбюро, 
секретар ЦК Компартії Ук
раїни О. С. Капто.

Учасники урочистих збо
рів надіслали вітальний лист 
Центральному Комітетові 
КПРС, Генеральному секре
тареві ЦК КГІРС, Голові 
Президії Верховної Ради 
СРСР товаришеві К- У. Чер
ненку.

Урочисті збори оголошую
ться закритими. їх учасники 
співають партійний гімн 
«Інтернаціонал».

(РАТАУ).

кратнчними силами краї
ни, за всіма громадянами, 
котрі виступають проти 
посилення мілітаризації в 
ФРН, проти підкорення 
країни американському 
диктату. Про масштаби 
антиконстнтуційних дій 
«МАД» свідчать дані, опуб
ліковані кілька років то
му: з часу свого виникнен
ня в 1956 році по 1973 рік 
«МАД» поставила під та-

99МАД“
пам
української стрілецької 
дивізії М. О. Салтикова, 
на рахунку якої 40 зни
щених фашистів, ветеран 
цієї ж дивізії підполков
ник у відставці І. X. Юс- 
каєв. Про бойовий шлях 
7-го мехкорпусу, який з 
боями пройшов шляха
ми України, Болгарії, 
Угорщини, Югославії, 
розповіли школярам- Ге
рой Соціалістичної Пра
ці, заслужений діяч на
уки і техніки Казахської 
РСР А. С. Кирилов та ко
лишній начальник штабу 
мінометного полку, го
лова Ленінградської сек- 
ції ради ветеранів М. М. 
Вишеславцев. Затамував
ши подих, слухали учні 
виступи колишнього ко
мандира 50-оі Запорізь
ко-Кіровоградської Чер- 
вонопрапорної орденів 
Суворова і Кутузова стрі
лецької дивізії М. О. 
Рубана та Героя Радян
ського Союзу генерала 
С. В. Кузьміна.

Наші гості взяли участь 
в тематичному вечорі 
«Заради життя на зем
лі». Для них учні декла
мували вірші, співали 
пісні фронтових літ. Гос
ті подарували школі ба
гато фотографій, 
писів, спогадів, 
свого бойового
заповнили спеціальні ан
кети, що поповнять 
шкільний музей бойової 
слави.

Музей бойової 
школи — це 
пам'ять
звершив великий ратний 
подвиг.
увагу численні 
сувеніри, капсули 
скропленою кров’ю 
роїв землею Підмосков’я 
та АЛалої землі, фортеці- 
героя Бреста. Десятки 
вітрин вміщують цікаві 
матеріали, зібрані слідо
питами школи за 15 ро
ків роботи клубу «По
шук». На адресу школи 
надходили листи й бан
деролі з усіх куточків 
нашої неосяжної країни. 
А в них — нові імена ге- 
роїв-визволителів.

руко- 
карти 

шляху,

слави 
хвилююча 

про тих, хто

Привертають 
стенди, 

зі 
ге-

зустрічах з колишніми 
воїнами дивізій, які виз
воляли наше місто.

Разом з ветеранами 
школярі проводять уро
чисті збори, лінійки Сла
ви, уроки мужності. Час
то зі спогадами перед 
школярами виступають 1 
наші земляки — колиш
ній ковпаківець О. Е. Лу
кашенко, учасник прори
ву блокади Ленінграда 
АЛ. Д. Коган, кавалер 
двох орденів Слави та 
ордена Червоної Зірки 
М. І. Новиков, розвідний 
І Г. Данилов, стрілець- 
рс.цист О. П. Жанталай. 
учасник штурму Берліне 
Г. О. Норенко, малозе- 
мелець Г. А. Жорняк та 
багато інших.

Учні беруть участь у 
впорядкуванні пам'ятни
ків, братських могил, у 
проведенні Тижнів ге
роїв, операції «Згадаймо 
всіх поіменно», влашто
вують конкурси політич
ної пісні, змагання «Ну- 
мо, хлопці!», піонерські 
вогнища.

«Добру і корисну спра
ву ви робите, — писав в 
одному з листів до слі
допитів .... ~ ■■
кавалер 
учасник визволення Но- 
воукраїнки В. І. Пипчук.— 
Ви знаєте героїв поімен
но. Ніхто і ніщо не 
винно бути забуте у 
ликому народному 
двигу».

За плідну роботу 
військово - патріотично
му вихованню підрос
таючого покоління шко
ла нагороджена багать, 
ма грамотами та пам’ят
ними медалями, а ЦК 
ДТСААФ СРСР нагоро
див її грамотою та По
чесним знаком.

Кличуть червоних слі
допитів нові дороги, по- 
повнюється літопис сла
ви визволителів.

ШКОЛИ ПОВНИЙ 
орденів Слави,

по. 
ве- 
по-

по

Л. КУГЕЛЬ, 
учитель Новоукраїн- 
ської СШ № 6, від
мінник народної ос
віти УРСР.

військової 
будь-якої 

закладені вже в 
назві цієї спецслужби — 
вона має бути захистом 
для збройних сил, вій
ськових об’єктів і військо
вої промисловості від іно
земних шпигунів.

Якщо з цієї, класичної 
точки зору поглянути на 
військову контррозвідк} 
Федеративної Республіки 
Німеччини «МАД» («Мілі- 
терішер абшнрмдінст»), то 
виходить досить цікава 
картина. Судячи з повідом
лень преси, «МАД» діє не
звичайно ретельно її широ
ко. Тільки 1982 року спів
робітники і агенти «МАД» 
піддали професіональній 
перевірці «з питань безпе
ки» більше 207 тисяч вій 
ськовослужбовців бунде
сверу. Причому в переваж
ній Більшості випадків ця 
перевірка здійснювалася 
таємно і «об'єкти» її нічо
го не підозрювали. Сьо
годні в бундесвері, що на
лічує близько інвмільйоїіа 
солдат і офіцерів, немає 
жодного з'єднання, жодно
го підрозділу, які не зна
ходилися б під невсипу
щим оком «МАД». Таємне 
стеження ведеться не тіль
ки буквально за кожним 
солдатом і офіцером, а й 
за членами їх сімей. В об- 
шіірннх картотеках «МАД» 
роками нагромаджуються 
численні дані про службо
ву діяльність, особисте 
життя, про коло знайомих, 
про настрої військово
службовців.

Доцільно спитати, невже 
в бундесвері розвелося 
стільки іноземних шпигу
нів, що необхідно стежити 
за сотнями тисяч солдат і 
офіцерів? Зовсім 
«МАД» зосередила 

. головні зусилля на
ленчі набагато «небезпеч
ніших», ніж шпигуни, лю
дей —• гак званих «симпа- 
тизантів» миру, тобто тих, 
хто пройнятий антиміліта
ристськими настроями, хто 
співчуває розгортуваній у 
ФРН боротьбі проти під
готовки пової війни, пе.

ТАРС

ні. 
свої 

В11ЯВ-

ТАЙПНОЇ
СТРІЧКИ

З ТЕЛЕ

редусім проти ТИХ, ХТО ь 
бундесвері протестує про
ти установки на західноні
мецькій землі американ
ських «Першінгів-2» і кри
латих ракет. Ось лише два 
свіжих приклади. Рядово
го танкіста Фолкера Юнга 
агенти «/ЧАД» піддали ба- 
гатогодинному допиту, ви
тискаючи з нього відомості 
про тих його земляків, 
котрі беруть активну 
участь в антивоєнному ру
сі. В іншому з'єднанні 17 
солдатів були покарані за 
участь у демонстрації про
ти розміщення американ
ських ракет. Образну ха
рактеристику військової 
контррозвідки ФРН дав 
свого часу бригадний гене
рал Йозеф Зельмер; 
«МАД» вважає себе удар
ним клином бундесверу в 
«холодній війні».

Слід особливо підкрес
лити, що подібні дії 
«МАД» знаходяться в різ
кій суперечності з закона
ми країни — «МАД» юри
дично не має права вести 
таємне стеження і переслі
дувати військовослужбов
ців. Не раз уже в цьому 
зв’язку в ФРН вибух и 
гучні скандали. Один із 
них закінчився тим, що в 
свій час змушений був пі
ти у відставку міністр обо
рони Георг Лебер — з’я
сувалося, що підпорядко
вана йому «МАД» поста
вила під таємне спостере
ження навіть найближчих 
співробітників самого мі
ністра. Але ці викриття не 
служать перепоною для 
розширення протизаконної 
діяльності «МАД». Свід
ченням того може служи
ти скандал, пов'язаний з 
іменем одного з найвисо- 
копоставленіших воєнних 
чинів ФРН «чотирнзірко- 
вого» генерала Гюнтера 
Кіслінга (таких у бунде
свері всього троє).

У грудні 1983 року гене
рал Кіслінг, що займав 
пост заступника верховно
го головнокомандуючого 
об’єднаними збройними 
силами НАТО в Єврг :,

без 
при- 

цього 
за-

цілком несподівано і 
будь-яких видимих 
чан був знятий з 
поста, що викликало 
сальний подив. Прагнучи
з’ясувати причини, забила 
тривогу західнонімецька 
преса. Врешті-решт, стало 
відомо, іцо міністр оборо
ни ФРН Вернер відправив 
генерала Кіслінга у від
ставку на вимогу генерала 
Б. Роджерса, чиїм заступ
ником і був Кіслінг. Спра
ва в тому, що між Кіслін- 
гом і Роджерсом виникли 
розбіжності по пентагонів- 
ськін доктрині «ейрленд 
беттл», основою якої є 
план завдання країнам 
Варшавського Договору 
«превентивного» комплекс
ного удару — звичайною, 
ядерною і хімічною збро
єю. Одна лише спроба з 
боку Кіслінга мати власну 
думку про цю доктрину 
(Кіслінг розумів її смер
тельну небезпеку для його 
країни) викликала гнів 
Роджерса — і коштувала 
Кіслінгу його посади.

Для того, щоб прихова
ти справжню причину 
увільнення Кіслінга, був 
пущений слух, що ганьбить 
його репутацію кадрового 
військового і мужчини. 
Плітку пустила штаб-квар 
тира «МАД» за завданням 
міністерства оборони. Не
вдовзі, однак, прискіпливі 
журналісти докопалися до 
істини, і це викликало 
справжній шквал обурен
ня. Виявляється, військова 
контррозвідка ФРН, покли
кана за своїм статутом за
хищати національні інте
реси у військовій сфері, на 
догоду американцям гидко 
оббрехала одного з пай 
значніших військових дія 
чів своєї ж країни.

Чорна павутина «МАД» 
що обплутала бундесвер,— 
це лише частина загальної 
картини. З іще більшим 
розмахом «МАД» орудує 
в цивільній галузі. Разом 
з федеральною розвідкою 
«БНД» та іншими спец
службами «МАД» веде по
стійне тотальне стеження 
за прогресивними демо-

ємнин нагляд ірн мільйо
ни (!) громадян ФРН — 
політичних діячів, проф
спілкових функціонерів, 
представників творчої і 
технічної інтелігенції, свя. 
щсннослужителів, робітни
ків і службовців, усіх тих, 
хто, на думку керівників 
«МАД», підпадає під ви- 
значення «ліві». Серед них, 
наприклад, відомі пись
менники Берт Енгельма», 
Інгеборг Древіц і Франц 
Ксавер Кретц, видавець 
Райпхольд Дюмон, сати
рик Дітер Хільдебрант. За 
Хельгою Шухардт, членом 
гамбургського сенату, 
«МАД» встановила сте- 
жеиня після її виступу 
проти навчання в бунде- 
свері піночетівських офі
церів.

Особливу активність 
«МАД» виявила останнім 
часом у зв'язку з нароста
ючим антивоєнним рухом. 
Протидія цьому рухові 
стала головним оператив
ним завданням 3300 спів
робітників апарату «МАД» 
і більше 23 тисяч її аген- 
тів. Керує всією цією «чор- 
ною командою» бригадний 
генерал Гельмут Беренд, 
котрий змінив у вересні 
1983 року Ельмара Шме- 
лінга, якого преса харак- 
геризуе як запеклого н не
виліковного алкоголіка.

Незважаючи на те, що 
«МАД» вершить протиза
конні справи, боннський 
уряд постійно збільшує 
бюджет цієї спецслужба, 
проводячи з метою маску, 
вання велику частину його 
по інших статтях витрат 
бундесверу і всіляко охо
роняючи фінанси «МАД» 
від парламентського гспт- 
ролю. «МАД» потрібна 
правлячим колам для вико, 
нання передусім класових 
завдань — як найважливЬ 
ша складова частина апа. 
рату тотального стеження 
і як інструмент придушен, 
ня протестів населення 
проти планів Вашінгтона 
по перетворенню ФРН у 
поле «обмеженої ядерної 
війни».

Т. ЕМЕЛЬЯНОВ.
(АПН).

ДАР ДЛЯ МОЛОДІ
ЕФІОПІЇ

««

В Аддіс-Абебі вручено дар 
ЦК ВЛКСМ асоціації моло
ді революційної Ефіопії —

спортивний інвентар, му
зичні інструменти, книги. 
Все це придбано на ношти, 
зароблені комсомольцями 
Країни Рад на суботнинах 
і недільнинах.

КОМЕНТАР: Ян свій важ
ливий інтернаціональний 
обов’язок розглядають ра
дянські юнаки і дівчата до
помогу й підтримну ровес
никам з В'єтнаму і Нампу-

чії, Анголи і Ефіопії. Афга* 
ністану і Нікарагуа. Пере
дача їм багатого досвіду 
ВЛКСМ по комуністичному 
вихованню молоді, направ
лення студентських буді
вельних загонів, збирання 
коштів для придбання на
вчальних посібників — ось 
лише деякі приклади цієї 
допомоги.
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«ВИСІ»-ЧВЕРТЬ СТОЛІТТЯ
Літературну групу при 

редакції газети «Ленінець» 
(тепер «Червона зірка»), з 
якої почалася «Вись», 
створив тодішній редактор 
X. С. Соколовський. Це 
сталося напередодні ново
го 1959 року. Активними 
членами літгрупи були 
Петро Сумський, Микола 
Суржок, Ілля Бантиш, 
Юрій Коваль, Іван Бойко, 
Володимир Гов’ядовський 
та інші.

У травні 1962 року літ- 
група перетворилась на 
літературну студію при 
районній бібліотеці. Через 
півроку студії дали назву 
«Вись». А в серпні 1966-го 
студію перетворено на лі
тературне об’єднання при 
редакції Новомиргород- 
ської районної газети.

За 25 років через літ
об’єднання пройшло біль
ше ста любителів красного 
слова. Серед них — члени 
Спілки письменників Ук
раїни Юрій Коваль і Арка- 
дій Пастушенко, журналіс
ти Юрій Гаджієв і Павло 
Малєєв, вчителі Ілля Бан
тиш і Микола Стоян, мис
тецтвознавець Світлана 
Алейникова, Валентина Со- 
венко. Юрій Кіпер, Любов 
Шевцова, Григорій Новчук, 
Петро Нечуйвітер, Іван 
Олійник, Марія Якубенно, 
Олександр Лебідь, Петро 
Узеня, Людмила Попчук та 
багато інших. Переважна 
більшість тих, хто вийшов 
з «Висі», — активні роб- 

х сількори, разом з корес
понденціями вони публіку
ють у періодичній пресі 
свої поетичні чи прозові 
твори. Окремі працюють у 
редакціях, навчаються на 
факультеті журналістини.

На сьогодні «Вись» 
об’єднує 16 любителів лі
тератури, серед яких май
же половина молоді: крає
знавець І. Бойко, поети 
А. Гаврильченко, В. Мака- 
ренко, Ф. Матюха, В. Ми- 
китенко, С. Орел, Л. Поп
чук, М. Резніченко, І. Ро- 
мічев, поет і перекладач

М. Суржок, прозаїки 
Л. Мороховський, В. Піс
ковий, М Стоян, О. Доля.

На засіданні «Висі», які 
регулярно відбувалися дві
чі на місяць, члени літ
об’єднання збагачували 
свої знання з теорії літе
ратури, знайомилися з но
вими творами радянської 
літератури, обговорювали 
свої власні.

Твори місцевих літерато
рів публікувалися в періо
дичних виданнях, читали
ся авторами перед населен
ням, звучали по місцевому 
радіомовленню. За 25 ро
ків у районній газеті було 
опубліковано близько 180 
літературних сторінок, 140 
разів місцеві поети і про
заїки виступали перед тру
дящими та учнями, близь
ко 40 разів — по радіо. 
Один раз «Вись» виступала 
в Кіровограді по телеба
ченню. За чверть століття 
було опубліковано близько 
трьох тисяч творів членів 
літоб’єднання. Звичайно, 
не все написане витримало 
випробування часом.

Про нашу «Вись» не раз 
писали, авторів добірки 
творів наших публікували 
журнали «Жовтень», «Ра
нок», газети «Молодь Ук
раїни», «Літературна Ук
раїна», «Радянська освіта», 
«Культура і життя», «Мо
лодий комунар», «Кірово
градська правда», репер
туарні збірники тощо. В 
листопаді 1967 року 
«Вись» була занесена на 
обласну Дошку пошани. В 
«Історії міст і сіл Україн
ської РСР» записано, що 
в районі діє літературне 
об’єднання «Вись», в скла
ді якого 20 місцевих літе
раторів.

Часто відвідували «Вись», 
зустрічалися і листуються 
з місцевими літераторами 
лисьменники-земляни Юрій 
Мокрієв, Петро Біба, Бо
рис Гончаренко, Олек
сандр Підсуха, Сергій Пла-

чинда, Володимир Базилев- 
ськии, Микола Смоленчук, 
Герої Соціалістичної Праці 
П. П. Афанасьєв, Н. П. Бра
тусь, старі комуністи, ве
терани війни і праці.

Літературне об’єднання 
«Вись» лишило помітний 
слід у житті багатьох лю
бителів літератури. Колиш
ній член літоб’єднання 
«Вись», нині студентка фі
лологічного факультету Кі
ровоградського педагогіч
ного інституту ім. О. С. 
Пушкіна Юлія Борона вва
жає, що любов до літера
тури прищепила їй саме 
«Вись».

Вчитель-пенсіонер Фео- 
досій Матюха пише, що 
перебування у «Висі» роз
ширило його тзорчі гори
зонти, зробило серце щед
рішим і добрішим.

Колишній член «Висі» 
Марія Якубенко, яка живе 
зараз у Молдавії, гово
рить, що перебування її в 
літературному об’єднанні 
«Вись» сприяло тому, що 
вона написала багато 
мальовок і нарисів 
хороших людей.

Леонід Мороховський 
вважає, що двадцятирічне 
перебування у «Висі» оз
броїло його знаннями і на. 
виками публіцистики.

Колишній член літгрупи, 
нині редактор багатоти
ражки Кіровоградського 
педінституту «Радянський 
студент» Володимир Ро- 
манцевич повідомляє, що 
вихідці з «Висі» Любов 
Шевцова, Світлана Алей
никова, Юлія Ворона, на
вчаючись у вузі, продов
жували друкувати свої 
твори у багатотиражці. За 
чверть віку «Вись» змуж
ніла, збагатилась досвідом 

традиціями.

Вже третім виданням у 
Політвпдйві (м. Москва) 
виходить книга «Листи 
слави і безсмертя», до якої 
входять листи революціо
нерів, що віддали життя 
за пролетарську револю
цію і перемогу Радянської 
влади в Росії. Ця книга— 
мужня сповідь революціо
нерів. Читаєш її і все біль
ше розумієш, якими силь-

голос

чшіськип, лист якого та- 
кож хвилює своєю правди
вістю і відвертістю.

Вчитуємося і не можемо 
відірватися від записки 
Жаніні Лябурб, від остан- 
ніх слів С. Г. Шаумяиа, 
виступу С. Г. Лазо на за
сіданні Владивостоцької 
Ради 3 квітня 1920 року. 
Останніми словами, сказа
ні легендарним героєм гро-

ДУМКИ, ВІДГУКИ, 
РЕЦЕНЗІЇ

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

за- 
про

і

Микола СУХОВ, 
голова літературного 
об’єднання «Вись».

НЕСКОРЕНИХ
ними, дужими і незламни
ми, якими щирими І НІЖ
НИМИ воли були, як люби
ли життя, як вірили в 
кращу долю свого народу.

Листи, короткі записки, 
інколи всього кілька слів, 
написані напередодні стра
ти, перед смертю. «Дивлю
ся в останній раз на сонце 
і благословляю життя», 
«Помираю з чистою совіс
тю...», «Писати більше не 
можу. Прощайте...».

До глибини душі хви
люють останні листи, напи
сані Віталієм Бонівуром— 
героєм-комсомольцем із 
Далекого Сходу. Корот
кий лист і вірші колиш
нього комсомольського 
працівника, делегата X 
з’їзду партії Герасима 
Фейгіна, який загинув 17 
березня 1921 року під час 
кронштадтського заколоту. 
Цс йому поет Яків Шве
дов присвятив свого зна
менитого «Орленка». В 
одній шерензі з Фсйгіним 
ішов па кронштадтських 
заколотників і політрук 
роти Ф. С. Чумбаров-Лу-

мадянської війни, були: 
«Ось за цю руську землю, 
па якій я тепер стою, ми 
помремо, але не віддамо 
її нікому...».

Всього двадцять чотири 
роки прожив Олексій Сми
рнов — уродженець Смо- 
ленщнпи. Ще юнаком при
їздить у Миколаїв, де пра
цює на суднобудівному 
заводі, і включається в ре
волюційну діяльність. 
Арешт, тюрма, знову воля 
і революційна робота в 
Миколаєві, Єлнсаветграді. 
Довгі, сірі тюремні дні в 
Єлнсаветграді і Херсоні. 
Вже смертельно хворий, 
вій писав: «Я погибну, по 
вместе со млой нс умрут 
пролетарские песни мои...».

Документи, що публіку
ються, супроводжуються 
короткими коментарями, 
де подаються відомості 
про життєвий шлях героїв 
або окремі факти їх біогра
фій. Інколи ці біографії 
зовсім короткі — пошук* 
триває.

О. РЯБОШАПКА.

Феодосія Матюха

Я славлю країну
Я славлю Молот наш і Серп, 
їх дружбу, ковану в бою.
Я славлю наш Радянський Герб. 
Країну рідную свою.
Натхненну пращо над усе 
Ціную в братньому Союзі, 
Бо іцартя всім вона несе. 
Дає моїй наснагу музі.
Живи в віках. Країно Рад, 
Сіяй же. зірко п’ятикутна. 
Нам шлях незгасно осявай 
В щасливе, радісне майбутнє!

Антсніна Гаврильченкс

Цветы
Душой своей согреют будни 
И праздник сделают светлей. 
Они смеются нам, как люди, 
От лих сердца стают добрей. 
Пою я гимн цветам планеты. 
Той вечной юности земной. 
Я их теплом в тени согрета, 
Я их согрета добротой.

Микола Суржок

Величальна дружбі
Від друга до друга — дорога,
Від брата до брата — сади,
А в сестер щаслива тривога —
Багаття б горіли завжди.

Щоб тобі, родино.
Та й жито родило!
Щоб у кожній хаті
Мир і спокій знати

Із роду у рід
Та іі на цілий світ!
Від ночі до світла навіки.
Від кривди до правди — в гурті.

Як в морі єднаються ріки. 
Так ми у Союзі, в меті. 
Щоб тобі, родино,
Та й жито родило. Мріють хлопці про небо. Фото С. АНДРУСЕНКА.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — До

кументальний фільм «Світ 
Латана Рибака». 8.55 —
Фільм — дітям. «Пригоди 
Травки». 10.00 — Очевидне — 
неймовірне. 11.00 — Фільм- 
концерт «Срібна галявина».-
11.30 — Новини. 14,30 — Но
вини. 14.50 — П’ятирічка 
справа кожного. Докумен
тальні фільми «Народження 
бригади». «Отупінню впщеУ,-
15.30 — Тележурнал «Звіз
дар». 16.05 — Новини. 10.15
— Виставка Буратіно. 16.45
— Танцювальні мініатюри. 
17.10 — «Бути захисником 
Батьківщини». Із циклу «Чи 
знаєш ти закон?» 18.00 — 
Мамина школа. 18.30 — У, 
кожному малюнку — сонце,- 
18.45 — Сьогодні у світі.- 
19.00 — Діла і люди. Друге 
народження «Північної». Про 
досвід реконструкції шахт. 
Кузбасу. 19.35 — О. Галів,- 
«Ретро» ФІльм-внстава. 21.00
— «Час». 21.35 — Продов
ження фільму-впстави «Рет
ро» 22.35 — Сьогодні у сві
ті. 22.50 — «Збігнев Водець- 
кип в студії». Передача з 
Польщі.

А ут
10.00 — НОВИНИ. 10.20 —і 

Студія «Золотий ключик»,- 
Зустріч з композитором 
Р. Паулсом. 11.00 — Кіно- 
програма. «Село. Пошук і ре
зерви». 11.40 — Шкільний 
екран. 8 клас. Історія. «Пері 
піі марксистські гуртки на 
Україні». 12.10 — «Доброго 
вам здоров’я». Харчування 
немовлят. 12.40 — Коротко, 
метражні фільми для дітей.-
13.30 — Новини. 16.00 — Но
вини. 16.10 — Срібний дзві
ночок'. 16.30 — Лялькова ви
става «Пригоди Чіполліио»,- 
В перерві — телефільм. (Кі
ровоград). 17.45 — Оголо
шення. (Кіровоград). 17.50 — 
Фільм-концерт «.Твори II. Па- 
ганіні». 18.00 — Атеїстичні 
діалоги. 18.30 — Музичний 
фільм «УторопськІ співаноч
ки». 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — Чемпіонат.
СРСР з хокею: «Сокіл» —1 
«Іжсталь». 2 і 3 періоди. 
20.40 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.35—Ю. Ед- 
ліс. «Сонячна сторожка». В 
перерві — «День за днем». 
(Кіровоград).

А ЦТ (І програма)

Щоб у кожпііі хаті 
Мир і спокій знати, 
із роду у рід
Та й на цілий світ!

Людмила Попчук

В голубу КО.'ЩСКу 
Первістка поклали. 
В м'яті і любистку 
Ввечері купали.
Спить у сповиточку 
Голуб'яті,-о миле.
Спи. малий синочку. 
Набирайся сили 
А у небі еннім

Журавлі курличуть. 
Щастя і здоров’я 
Немовляті зичать.

Валентина
Микитенкс

До зими ведеться
Чисте синє небо 
Вчора ще співало.

А сьогодні раптом 
Хмурим небо стало.
У саду безлистім 
Вишня зажурилась. 
Над осіннім ставом 
Верба’похилилась. 
Вже вони дізнались. 
Що на них чекає 
Вітер швидкокрилий 
І мороз лукавий. 
А холодний грудень 
В листопад крадеться: 
Проминає осінь, 
До зими ведеться.

ЖАБА
Раз Жаба Солов’ю сказала:
— Про тебе лиш хороше я чувала. 
Я буду теж хороше лиш балакать, 
Якщо ти зможеш, голубе, заквакать.
І люди є: якщо в їх дудку грати, 
Тоді тебе лиш будуть визнавати.

Борне ЧАМЛАЙ.
м. Кіровоград.

В ДВА РлЧДКИ

СТИЛЬ РОБОТИ
Всі прогаяні хвилини 
Бережуть для штурмівщини.

МОЗАЇКА

НАВКОЛО ЗЕМЛІ
ЗЗ-річний англієць Джу- 

ліан Нотт, який установив 
декільна світових рекордів 
підіймання на повітряній 
нулі, готується до круго-

світнього польоту. Його 
намічено зробити в листо
пад7 за 16 днів.

Повітряна нуля Нотта, 
наповнена гелієм, має 
діаметр 23 метри і об’єм 
14 тисяч кубічних метрів. 
Прив’язана до неї міцна 
герметична кабіна має ва
гу без вантажу й двох чо
ловік, котрі будуть попе-

ремінно керувати польотом 
кулі, 34 кілограми. В набі- 
ні будуть балони зі стисне
ним повітрям і запас про
довольства на 40 днів.

На висоті 11—15 кіло
метрів куля повинна по
трапити в могутні вихрові 
потони, котрі пронесуть її 
без зупинки навноло зем
ної нулі.

ОБМЕЖЕНІСТЬ
Два запитання цікавлять Гната:
ІЦо за посада? Яка зарплата?

КОРИДОРНІ ДОТЕПНИКИ
Мовчазні вони па зборах, 
Красномовні — в коридорах.

Юрій РИБНИКОВ.

8.00 — «Час». 8.35 — Ви
ставка Буратіно. 9.05 —.
О. Галій. «Ретро». Фільм-віі- 
става. 11.25 — Новини. 14.30
— Новини. 14.50 — Спадко
ємці традицій. Документаліг 
ні телефільми «Кадри для 
Екібастузу», «Ластівки Тамі 
ди». 15.25 — Фільм-концерт 
«Коли гори співають». 15.45
— Розповідають наші корес
понденти. 16.15 — А. Міцке,- 
внч. Сонети. 16.50 — Повну 
ни. 16.55 — Відгукніться, 
сурмачі! 17.25 — Стадіон для 
всіх. 17.55 — Документаль
ний телефільм «Свій тягар 
не тяжить». Про сільських 
трудівників Богодухівського 
району Харківської області'. 
18.45 — Сьогодні у світі,- 
19.00 — Мультфільми «Цуце
ня і семеро гусенят». «Дів
чинка і лев». 19.25 — Наука 
і життя. Лауреати Ленінської 
премії 1984 року в галузі 
науки і техніки. 20.15 —
II Всеросійський огляд на
родних хорів. Виступ Дерг 
жавного Волзького росій
ського народного хору. 21.00
— «Час». 21.35 — Що? Де? 
Коли? Телевікторина. 23.05
— Сьогодні у світі.

А ут
10.00 — Новини. 10.20 — 

Документальний телефільм. 
10.55 — Фільм-концерт «Мі
ська фантазія». 11.40 -~
«Шкільний екран». 9 кл, Ук. 
раїпська література. 12.15 — 
Сьогодні — Міжнародний 
день солідарності молоді,- 
18.00 — Новини. 16.00 — Но
вини. 16.10 — «Срібний дзві
ночок». 16.30 — Республі
канська фізико-математична 
школа. 17.00 — «Наш друг— 
спорт». 18.00 — Телеклуб 
киянок «Щедрість». 19.00 — 
Актуальна камера. 19.30 — 
«По музеях і виставочних 
залах». 20.00 — «День за 
днем». (Кіровоград). 20.20 — 
■ Відповідаємо на ваші запи
тання». Виступ голови обл
виконкому В. І Желіби. (Кі
ровоград) 20.40 — «На доб
раніч. дітпі». 21.00 — «Час»,- 
21.35 — Художній фільм «ДІЙ 
ванаптп». 22.55 — Новини.

Редактор 
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
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