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Трудівники колгоспів і радгоспів, усі 
працівники агропромислового комплек
су республіки, виконуючи рішення XX /І 
з’їзду партії, наступних Пленумів ЦК 
КПРС, вказівки товариша К. У. Черненка, 
прагнуть підвищити віддачу створеного 
в сільському господарстві виробничого 
потенціалу,'повніше використовувати на
явні резерви, внести гідний оклад у здій
снення Продовольчої програ/ли. Еони 
добилися у нинішньому році зростання 
валового збору зерна, продуктивності 
тваринництва, збільшення заготівель про
дукції. За підсумками Всесоюзного со
ціалістичного змагання за успішне про
ведення минулої зимівлі худоби Україн
ську РСР у числі інших республік наго
роджено Почесною грамотою ЦК КПРС, 

г |и Міністрів СРСР', ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ. 
висока оцінка праці тваринників, усіх 

трудівників агропромислового комплек
су зобов’язує їх з іще більшою напо
легливістю підвищувати ефективність га
лузі, збільшувати виробництво і заготів
лі продуктів тваринництва.

20 вересня в Києві відбулися збори 
партійно-господарського активу респуб
ліки, на яких обговорено завдання пар
тійних, радянських, господарських, проф
спілкових і комсомольських організацій 
республіки по забезпеченню організова
ного проведення зимівлі худоби, збіль
шенню виробництва і закупок продуктів 
тваринництва в зи?ловий період 1934/85 
року.

У Президії — член Політбюро ЦК 
КПРС, перший секретар ЦК Компартії 
України В. В. Щербицький, члени і кан- 

> дидати в члени Політбюро ЦК Компар- 
*. тії України О. Ф. Ватченко, І. О. Гсра- 

симов, Ю. Н. Єльченко, Є. В. Качаловсь- 
кий, Б. В. Качура, О. П. Ляшко, О. А. 

1 Титаренко, В. Ф. Добрик, О. С. Капто,

ЧЕРНІГІВ, 20 вересня. (Кор. РАТАУ 
О. Олійник). Літописцями Великої Віт
чизняної • стали мільйони юнаків і дів
чат України. Представники кращих по
шукових загонів зібрались ііа VIII рес
публіканський зліт переможців Всесоюз
ного походу комсомольців і молоді по 
місцях революційної, бойової і трудо- 

« '■ вої слави Комуністичної партії і радян
ського народу, який відкрився сьогодні 
на Чернігівщині. В цьому році він ппи- 
свячений 40-річчю визволення України 
віл німецько-фашистських загарбників.

Серед тих, хто рапортуватиме зльо
ту про свої успіхи. — представники Він
ницької, Донецької, Чернігівської, Крим
ської областей, міста Києва, в комсо
мольських організаціях яких нагромад
жено чималий досвід військово-патріо
тичного виховання. Наприклад, члени 

| Київського героїко-патріотнчного клубу 
«Пошук», у складі якого понад 5 тн- 

I сяч слідопитів, розшукали 2297 колиш
ніх народних ополченців, 220 підпільни
ків і партизанів.

Створення літопису — одна з бага
тьох акцій Всесоюзного походу, в яко
му беруть участь 8,5 мільйона юнаків І 
дівчат республіки. Вони записують спо
гади ветеранів, збирають експонати для 

, г музеїв і кімнат бойової слави, органі
зують змагання з військово-прикладних 
видів спорту, проводять місячники без
оплатного донорства, беруть участь у 
роботі університетів і клубів майбутніх 
воїнів, військово-патріотичних об’єд

/

Ю. П. Коломієць, С. Н. Муха, міністр 
сільського господарства СРСР В. К. Ме
сяц, завідуючий сектором відділу орга
нізаційно-партійної роботи ЦК КПРС 
О. К. Ведерников, перший секретар ЦК 
ЛКСМУ В. І. Мироненко, секретар Укр- 
профради В. І. Сиволоб.

З піднесенням було обрано почесну 
президію в складі Політбюро ЦК КПРС 
на чолі з Генеральним секретарем ЦК 
КПРС, Головою Президії Верховної Ра
ди СРСР товаришем К. У. Черненком.

Виступаючи на зборах, В. К. Месяц вру
чив Почесну грамоту ЦК КПРС, Ради Мі
ністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ, якою 
Українську РСР нагороджено за підсум
ками Всесоюзного соціалістичного зма
гання за успішне проведення зимівлі ху
доби, збільшення виробництва і закупон 
продуктів тваринництва в зимовий пері
од 1983/84 року.

На зборах партійно-господарського ак
тиву республіки виступив член Політбю
ро ЦК КПРС, перший секретар ЦК Ком
партії України В. В. Щербицький.

З доповіддю на зборах виступив пер
ший заступник Голови Ради Міністрів 
УРСР Ю. П. Коломієць.

Промовці відзначали, що в господар
ствах активно ведеться підготовка до на
ступної зимівлі худоби. Велика увага 
приділяється використанню всіх резер
вів для збільшення запасів грубих і со- 
козитих кормів. Завершується ремонт 
ферм, кормоцехів і кормокухонь. Під
креслювалась необхідність дальшої ін
тенсифікації тваринництва, більш пов
ного використання вже створеного ви
робничого потенціалу в усіх областях, 
районах і господарствах.

В одноголосно прийнятій резолюції 
збори партійно-господарського активу 
республіки намітили заходи щодо за
безпечення організованого прозедення 
зимівлі худоби, збільшення виробництва і 
закупок продуктів тваринництва в зимо
вий період 1984/85 року і закликали пар
тійні, радянські, профспілкові, комсо
мольські органи, всіх трудівників сіль
ського господарства республіки зроби
ти все необхідне для дальшого наро
щування виробництва і підвищення яко
сті тваринницької продукції, для збіль
шення вкладу в здійснення Продоволь
чої програми.

Учасники зборів з великим піднесен
ням прийняли лист ЦК КПРС, Генераль
ному секретареві ЦК КПРС, Голові Пре
зидії Верховної Ради СРСР товаришеві 
К. У. Чеоненку.

(РАТАУ).

нань і загонів юних друзів радянської 
армії, оборонно-спортивних таборів.

Чимало цікавих форм військово-пат
ріотичного виховання народилось остан
нім часом у краю партизанської слави 
— па Чернігівщині. Великого поширення 
набули тут дні ДТСААФ, операції «Дес- 

’Чіа», «Ветерани — у стрій!», «З алеї ге
роїв — в армію», «І в запасі залишати
ся солдатом» та інші. Організовано 
шефство молоді над учасниками війни, 
більш як п’ятдесят тисяч юнаків і дів
чат беруть участь в експедиції «Моя 
Батьківщина — СРСР».

... Спалахує вогонь, запалений від фа
келів, доставлених від київського заводу 
«Арсенал», меморіального комплексу 
«Український Державний музей історії 
Великої Вітчизняної війни 1941 —1945 
років», комбінату «Запоріжсталь». Вони 
символізують революційну, бойову і 
трудову славу радянського народу.

Учасників зльоту вітали перший сек
ретар Чернігівського обкому партії Л. І. 
Палажченко, голова Центрального шта
бу Всесоюзного походу комсомольців і 
молоді по місцях революційної, бойової 
і трудової слави Комуністичної партії і 
радянського народу, маршал авіації 
С. Г. Руденко, голова республіканського 
штабу Всесоюзного походу О. Ф. Федо- 
ров.

Було покладено квіти до пам’ятника 
В. І. Леніну і пам’ятників на Алеї героїв, 
відбулась урочиста маніфестація.

Інформаційне повідомлення 
про Пленум Центрального Комітету 
Комуністичної партії України

21 вересня відбувся Пленум Цент
рального Комітету Комуністичної пар
тії України.

Для участі в роботі Пленуму були за
прошені перші секретарі обкомів партії, 
голови облвиконкомів, міністри УРСР і 
керівники деяких інших республікансь
ких організацій, які не входять до скла
ду Центрального Комітету і Ревізійної 
комісії Компартії України, а також 
члени бюро ЦК ЛКСМ України, перші 
секретарі обкомів комсомолу.

У роботі Пленуму взяв участь завіду
ючий сектором Відділу організаційно- 
цартійної роботи ЦК КПРС О. К. Ве
дерников.

Пленум обговорив завдання партійних 
організацій республіки по виконанню 
постанови ЦК КПРС «Про дальше по
ліпшення партійного керівництва ком
сомолом і підвищення його ролі в кому
ністичному вихованні молоді», вказівок 
Генерального секретаря ЦК КПРС то
вариша К. У- Черненка з цих питань.

З доповіддю виступив член Політбюро 
ЦК КПРС. перший секретар ЦК Компар
тії України товариш В. В. Щербицький.

В обговоренні взяли участь: Ю. Н. 
Єльченко — перший секретар Київсь
кого міськкому партії, В. Ф. Добрик — 
перший секретар Львівського обкому 
партії. А. Д. Драголюнцев — бригадир 
комплексно наскрізної бригади виробни
чого об'єднання «Ворошиловградтеп- 
ловоз». А. П. Ночовкіп — перший сек
ретар Одеського обкому партії, А. І. 
Приймак — секретар парткому Дніпров-

Площа під качанистою в колгоспі імені Енгельса Устинівського району заима« 
400 гектарів. Плантація чимала, а строни збирання — стислі. Соціалістичне змаган
ня на збиранні нунурудзи очолив ланковий молодий комуніст Сергій Притула. не 
відстають від нього транспортувальники подрібненої бадилки Федір Будак, Анатолій 
Будак та Валентин Загребельний. На перевезенні качанів першість постійно У^РИМУЄ 
молодий комуніст Микола Цьока. За шість днів хлопці зібрали кукурудзу на 140 гек^ 
тарах. Радує і врожайність — кожен гектар видає майже по 55 центнерів качанів, що 
значно вище взятих соціалістичних зобов’язань.

На знімну: кандидат в члени КПРС Микола БРИЛЬ, який утримує першість на 
перевезенні подрібненої бадилки.

Фото М. САВЕНКА.

Хроніка осіннього семестру
*<£ 14 вересня пройшов 

день зупинки студентсь
ких сільськогосподарських 
загонів. Із бійцями СЗ зу
стрілися представники гос
подарств, зональних і об
ласного штабу СБЗ, пра
цівники райкомів комсо
молу. В першу чергу із 
хлопцями і дівчатами бу
ло проведено інструктаж 
з техніки безпеки. Також 
зверталася особлива ува
га на побутові і санітарні 

умови життя студентів. Бо 
не скрізь до прийому сво
їх помічників серйозно 
підготувалися. Приміром, 
у колгоспі імені Кірова 
Бобрпнсцького району по
гано налагодили харчу
вання, а в колгоспах іме
ні 40-річчя Жовтня Світ- 
ловодського, імені Леніна 
Пстрівського районів сту
дентам доручили роботи, 
не передбачені в догово- 
рах.

ського металургійного комбінату імені 
Ф. Е. Дзержннського, м. Дпіпродзер- 
жинськ, В. Г. Кучеренко — другий сек
ретар Донецького обкому партії, Ю. О. 
Олененко — міністр культури УРСР, 
В. Ф. Сіроштан — голова колгоспу 
імені XIX партз’їзду Красногвардійсько- 
го району Кримської області, А. М. Гі- 
ренко — перший секретар Херсонсь
кого обкому партії, В. Л. Макаров — 
секретар парткому Київського держав
ного університету імені Т. Г. Шевченка, 
О. М. Калінін — командуючий Червоно- 
прапорним Чорноморським флотом, В. І. 
Мироненко — першим секретар ЦК 
ЛКСіЧ України.

Із заключним словом па Пленумі ви
ступив товариш В. В. Щербицький.

В обговореному питанні Пленум прий
няв постанову. Затверджено заходи ЦК 
Компартії України по виконанню по
станови ЦК. КПРС «Про дальше поліп
шення партійного керівництва комсомо
лом і підвищення його ролі в комуніс
тичному вихованні молоді», вказівок 
Генерального секретаря ЦК КПРС то
вариша К. У. Черненка з цих питань.

Пленум прийняв постанову і затвердив 
плай заходів по дальшому поліпшенню 
якості ідеологічної роботи в республіці. 
З повідомленням у цьому питанні висту
пив секретар ЦК Компартії України 
О. С. Капто.

Пленум обрав завідуючого відділом 
ЦК Компартії України В. Д. Крючкова 
кандидатом у члени Політбюро і сек
ретарем ЦК Компартії України.

У радгоспі «Рекон
структор» Долннського ра
йону успішно трудяться 
учні Кіровоградського тех
нікуму механізації сільсь
кого господарства. Як по
відомив редакції викладач 
цього навчального закладу 
І. 1. Шкуринськпй, група 
М-21 з початку вересня 
зібрала картоплю на пло
щі п’ять гектарів і 150 
тонн кормового буряка, 
заготовила 15 тонн столо
вого буряка.
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АОСВІД кількох років 
комсомольської ро
боти підказує мені: на 

звітно-виборних комсо
мольських зборах треба 
вести серйозну розмову 
не стільки про успіхи, 
скільки про недоліки, 
упущення в роботі ком
сомольської організації. І 
робити це з тим, аби бук
вально у перші не місяці 
для новоствореного ко
мітету не було коли бра
ти розгін, а щоб ^їн од
разу ставав бойовим яд
ром колективу. Так, само
критика — насамперед. 
Краще самим себе покри
тикувати і виправитись, 
ніж це зробить хтось сто
ронній чи з вищостоячо- 
го органу.

Тому перед початком 
звітно-виборної кампанії 
в розмові з секретарями 
цехових комітетів комсо
молу, грулкомсоргами я 
націлювала їх саме на та
кий хід зборів. І при цьо
му завжди зауважувала 
— самокритика повинна 
бути діловою, аргумен
тованою, з конкретними 
пропозиціями щодо усу
нення того чи того недо
ліку.

І вже зараз можу ска
зати — розмози на збо
рах виходять, іноді й га
рячі, що свідчить: хлоп
цям і дівчатам не байду
же те, як вони будуть 
працювати, навчатись і 
відпочивати завтра.

Комсомольській органі
зації цеху № 16 трохи 
більше року. Ще а трав
ні 1983-го вона нарахову
вала всього 15 членів, ни
ні ж зросла майже втроє. 
До комітету комсомолу 
входило тільки п ятеро 
комсомольців, і обсяг ро
боти у кожного зростав, 
бо зростав колектив. Але 
комітетники, треба сказа
ти, добре виконували свої 
обов’язки. В тому, що

НЕ ЗАРАДИ
КРИТИКИ?.
сьогодні цей наймолод
ший колектив комбінату 
один із кращих — чимала 
заслуга комітету комсо
молу. Так, новостворений 
комсомольсько -молодіж
ний колектив наладчик.в 
контрольно - вимірюваль
них приладів і автоматики 
(бригадир В. Калиничен
ко, групкомсорг Віктор 
Прокопов) заявив про се
бе одразу, ставши пере
можцем соціалістичного 
змагання серед КМК 
комбінату.

Та такі успіхи не заспо
коюють комсомольців це
ху.

— У нас є резерви під
вищення продуктивності 
праці, — сказав у своєму 
виступі на зборах відпові
дальний за виробничий

сектор комітету комсомо
лу Валерій Кукса. — Най
ближчий — вище підняти 
соціалістичне змагання в 
колективі. Маємо можли
вості створити ще КМК у 
цеху? Маємо. Але досі 
цього не зробили. Змаган
ня двох КМК, я певен, 
дасть хороші результати.

Самокритично виступи
ла і Лариса Кравченко. її 
підтримали комсомольці 
з тому, що а колек-

тиві на недостат
ньому рівні ведеться ідей
но-політичне виховання. 
Так, усі комсомольці нав
чалися в школі економіч
них знань і жодного — в 
школі комсомольської по
літосвіти. Ще трапляються 
перебої в проведенні по- 
літінформацій.

— Про це мови взагалі 
не повинно йти на зборах, 
це має стати нормою на
шого життя, — говорила 
Лариса, — Далі: лише по
ловина членів ВЛКСМ на
шого цеху передплачує 
комсомольську періоди
ку. Новообраному комі
тетові вже є за що бра
тись з перших днів.

Небагатослівним був на 
зборах Олександр Фос- 
тяк. Він не говорив про 

успіхи цехових спортсме
нів у заводських змаган
нях з футболу, зимового 
багатоборства, спартакіа
ді по здачі нормативів 
ГПО, про активні заняття 
парусним і мотоспортом. 
Про це коротко було ска
зано у звітній доповіді, 
про це відомо ВСІМ.

— Мене хвилює інше — 
масовість у спорті, — ска
зав спорторг. — Спорт — 
це молодість тіла і духу, 
спорт — здоров'я, але 
чому часто піти на спор
тивні змагання доводиться 
окремих комсомольців 
просити і благати?

Ось далеко не всі проб
леми життя однієї з ком
сомольських організацій 
комбінату. І добре, що 
спілчани не побоялись ви
нести їх на обговорення, 
не приховали, не збайду
жіли. Може, й були тоді 
в кабінеті начальника це
ху, де проходили збори, 
комсомольці, які розра
ховували «пересидіти.) 
годину—другу. Але коли 
розмоза зав'язалась го
стро, проблемно — я 
впевнена: ніхто не зостав
ся збоку. Навіть із тих, 
кому не випало еиступити.

Звіти й вибери в комсо
мольських організаціях 
комбінату тривають. Три
вають з ясним усвідом
ленням, що звігузати слід 
не тільки про досягнен-

Л. СТЕЦЕНКО, 
секретар комітету 
комсомолу Світлозод- 
сьхого комбінату твер
дих сплавів і тугоплав
ких металів імені В. 1. 
Леніна.

ХІД ПЕРЕДПЛАТИ
НА МОЛОДІЖНІ ВИДАННЯ

х-
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Райони, 
міста

Вільшанс.ьнин 
Кіровоградський 
Бобринецьний 
Нояомнргородськнй 
Компаніївський 
Новоархангельський 
Петрівський 
Устинівський 
Олександрі вський 
Долинський 
Добровелич ні вський 
Г олованівсьний 
Новгорсдкі вський 
Новоунраїнсьний 
Маловиснівськнй 
Онуфріївський 
Ленінсьний (м. Кіровограда) 
Гайворонсьний 
Знам’янський 
Сзітловодський 
Ульяновський 
Кіровоград 
Олександрія 
Олександрійський 
КІровський (м. Кіровограда)
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ІП* ОДІ, першого серпня, 
-** серед дванадцяти доб
ровольців бригадиром 

призначили мене. На «Чер 
вону зірку» я потрапив 
уже зі спеціальністю муля- 

» ра. 1979 року закінчив 
І І школу у Вершино-Кам’ян- 

ці Новгородківського ра
йону. Вступив до Кірово
градського будівельного 
технікуму на відділення 
промислово - цивільного 
будівництва. 1982 року був 
призваний до лав Радян
ської Армії. А після служ
би вирішив поїхати на 
ударну комсомольську бу
дову. Зі мною відправили
ся і мої односельці Вален
тин Голосюк, Микола Ман- 
тула, Грицько Гончар, На
талка Заболотня...

Гадаю, першою віхою у 
становленні нашої брига
ди як результативне)! бо
йової одиниці на будові 
стали комсомольські збо
ри 20 серпня. Були на по
рядку денному організа
ційні питання (сутужно ще 
доводилося із тим же бе
тонним розчином, ришто- 
Ізаннями), та найсерйозні

шою була пропозиція 
об'єднатись у КМК, ство
рити справді колектив. 
Тоді ж обрали й раду 
бригади. Туди, крім мене 

і та Валентина Голосюка 
І (який, між іншим, стаз на

шим комсомольським ва- 
I гажком), увійшли також 
я уже перевірені за час, що 
І минув, хлопці та дівчата: 
■ Павло Свічкар, Володя 

■Ьютенко та Наталка Забо
лотна.

Із часом я став поміча
ти, що збільшення кілько
сті працюючих (до 
ди приєднувались 

(нові добровольці) 
того ж у питанні 
Якщо зрозуміліше 
«суб’єктивних» уповільню
ючих факторів додався 
один, дуже болючий, 

і об’єктивний: низький рі
вень професіоналізму. Тут 

раду

брига 
нові й 
не дає 
якості.
— до

ми ви/иушені були все ж 
прийняти сторонню допо
могу. Одного чудового 
ранку на бетонний май
данчик до нас прийшли 
дві жінки. Відрекоменду
вались інструкторами і — 
до діла. Як вправно руха
лись в їх руках кельми! У 
хвильку відпочинку позна
йомилися ближче. Любов 
Іванівна Лисенко та Лю
бов Григорівна Бабенко

МИ-ТЕЖ
ЧЕРВОНОЗОРІВЦІ

приїхали із Дніпропетров
ського філіалу інституту 
«Укроргважбуд». Точно іх 
спеціальності звуться ін
структори з передових 
методів праці. Звичайно, 
при вимогах, що пред’яв
ляються до даного типу 
будови, застосовувати і 
вчити нас, скажімо, пото
ково-кільцевому методу 
мурування не було рації. 
Тому ми з інтересом вдив
лялись у «секрети» й звич
ного кладіння — бо про 
невикористані резерви ін
структори нам не забували 
нагадувати. Чи є зміни? Є. 
Нині кількох членів моєї 
бригади вже можна стави
ти на більш відповідальні 
ділянки роботи. Із часом, 
коли на будові трудити
муться кілька бригад, зро
сте й дух суперництва, 
здорової заздрості — не
хай у мене буде не гірше, 
ніж у сусіда. Я назву тих, 
на кого поклався, дору
чаючи роботу десь поза 
сферою своєї «опіки». Це 
і Василь Гончар, котрому 
вже по плечу роботи по 
другому розряду (тобто 
кладіння дверей, укосів 
тощо). І Василь Кунішак, і 

Пазло Свічкар, і Володя 
Лютенко.

Із дня в день «обростає» 
цеглою визначена для му
лярів площа в ІЛК (інже
нерно-лабораторному кор
пусі). Місяців через два 
робота чекатиме нас в ме
тизному цеху, із подачею 
будматеріалів та крана — 
у чотирнадцятому корпусі. 
До того часу погрубіша
ють мозолі на долонях 
Юрія Ракула, що працю
вав до приїзду сюди у 
Світловодську. Вважатиме 
професію муляра перспек
тивною і вчорашній кол
госпник Олександр Гуца. А 

чи забуде спекотні полу
дні Вардан Серобян, що 
приїхав до Кіровограда з 
Вірменії? Згаданий уже 
Василь Гончар, котрий пра
цював до серпня 1984-го 
слюсарем-механіком обл- 
споживспілки, не шкоду
ватиме ні на мить за ча
сом, проведеним тут, на 
будові. Як і багато інших 
«новонароджених» черво- 
нозорівців, котрі, можли
во, тільки тут відчули 
справжню велич у слові 
«робітник». Відчули справ
жню силу і міць добро
вільного об’єднання людей 
заради єдиної мети.

Звичайно, можливі й зу
пинки, вичікування, зри
ви. Ось тоді сили понов
лює саме згуртованість, 
почуття ліктя. І вже моаа 
може йти не лише про 
добросовісність, а й про 
елементарну порядність.

Комсомольска будова 
здружила нас, об’єднала 
однією спільною справою 
— ударною працею.

Я. СМАГЛЮК, 
бригадир КМК муля
рів тресту «Кірово- 
градмашвзжбуд».

J

МОСКВА. Виповнилося 15 років з моменту виходу першого номера науково-попу
лярного фізино-математичного журналу для старших школярів «Квант» Матеріали, 
опубліковані на його сторіниах, широко використовуються учнями фізико-математич- 
них шкіл, допомагають учителям в організації факультативів шкільних гуртків.

За 15 років існування журналу вийшло понад. 250 номерів.
Фото А. МОРКОВНІНА. 

(Фотохроніка ТАРС).

ДО ВІНЦЯ МАЙСТЕРНОСТІ

«Вітаємо переможців 
підгалузевого конкурсу 
молодих токарів, фрезе
рувальників і зварників 
Всесоюзного виробничого 
об’єднання «Союзгрунто- 
маш!» — такими словами 
були зустрінуті учасники 
змагань молодих робітни
ків, яке відбулося на ви-

ВЕРЕСНЕВІ САМОЦВІТИ
Сьогодні на хуторі На

дія відкривається чотир
надцяте обласне традицій
не свято театрального мис
тецтва «Вересневі самоцві
ти», у якому візьмуть 
участь самодіяльні дра
матичні колективи облас
ті. На урочисте відкриття 
свята завітають переможці 
огляду-конкурсу «Теат

робничому об’єднанні по 
сівалках «Червона зірка», 
Молодий фрезерувальник- 
червонозорівець Юрій 
Стеланюк виборов перше 
місце серед робітників 
своєї професії. Кращим 
електрогазозварн и к о м 
став теж наш земляк ро
бітник цеху механізації та 
верстатобудування Юрій 
Липінков. Конкурс вимагав 
від учасників високої ква

ральна весна», працівники 
обласних та районних від
ділів культури, партійні, 
комсомольські працівники, 
представники громадсько
сті. Завтра «Вересневі са
моцвіти» заграють усіма 
гранями в районних цент
рах області.

Під час проведення свя
та о клубах, будинках та 

ліфікації і знань передо
вих методів праці. У ньо
му брали участь найкращу 
молоді робітники із спо"' 
ріднених підприємств кра
їни. Червонозорівець Ми
кола Горбунов, токар ін
струментального цеху, ви- 
боров друге місце у зма
ганні, поступившись пер
шістю суперникові з «Ц1' 

линоградсільмашу» Андрій 
Гаврилову.

палацах культури йтимуть 
вистави українських і Р°' 
сійських класиків, раДпн 
ських і зарубіжних ДРа 
матургів.

Л. АБРАМОВА,,--, 
завідуюча театрально- 
хореографічним в’Д- 
ділом обласного м’н{ 
спілкового Будинку 
народної творчості-
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29 ВЕРЕСНЯ ВИПОВНЮ
ЄТЬСЯ 80 РОКІВ З ДНЯ НА
РОДЖЕННЯ МИКОЛИ ОСТ- 
РОВСЬКОГО. Його ім’я для 
мільйонів радянських лю
дей, друзів нашої країни 
за рубежем стало симво
лом мужності, непохитної 
волі до життя, наполегли
вості в боротьбі, в подолан
ні, здавалось би, неперебор

о

них труднощів, його нни- 
га «Як гартувалась сталь* 
стала життєвою необхід
ністю для кількох поколінь, 
Орієнтиром високої моралі, 
прикладом самовідданого 
служіння Вітчизні, вірно
сті обов’язку, мужності бу
ла вона І для юних патріо
тів підпільної комсомольсь
кої організації «Спартак*,

ВІН був наймолодшим серед спарта
ківців. П'ятнадцятирічний Гн- 

ховський стояв па варті біля хати Єли
завети Фурман, де 6 листопада 1942 ро
ку зібралися юнаки та дівчата Красно- 
гірки на свої комсомольські збори, щоб 
виробити програму дій підпільної орга
нізації. І нині Володимир Романович, ви
ступаючи на уроках мужності в місцевій 
восьмирічці, на вечорах бойової слави 
перед комсомольцями місцевого колгоспу 
імені 'Гельмана, в музеї «Спартака», зга
дує той пам’ятний день, коли після своїх 
зборів комсомольський ватажок молоді 
Краспогірки Люба Римар читала друзям і 
полум’яні рядки з книги Островського.

Володимир Романович, у розповідях 
про діяльність «Спартака» часто згадує, ; 
що для командира бойової групи Михай
лу Громового роман «Як гартувалася 
сталь» був своєрідним підручником, і 
звідки він учився, як стати справжнім 
комсомольцем-більшовиком. Він, Громо
вий, хотів бути таким сміливим, як Пав
ка Корчагин

...Палало жито. Полум’ям бралося не
бо. Сюди, до тихої Мечеті, котилося від
луння близького бою, Вже сьомий день 
полк майора Геннадія Міклея відбивав 
несамовиті атаки гітлерівців. Падають 
гармаші. І ось у?ке лише він один, ма
йор Міклей, — веде прицільний вогонь.

У штаб 96-ї гірської стрілецької диві
зії надійшло донесения: «Бій тривав дві 
години. Батальйон знищив 46 танків во
рога...»

У рогах вже но п'ять—шість бійців.
Ті, хто мав ще сили, клали на посилки і 
поранених бойових побратимів, виходи
ли з вогненного кільця до Краспогірки. 
Тут їх нагодували, переодяглії, знайшли 
для них схованку па горищах, у погрі- 
бах. Останнім доставили на хутір Ман- 
журка смертельно пораненого майора. 
Люба Римар і Олена Бойко робили йому 
перев’язки.

— За це спалене жито ще буде пом
ста. Повірте — прийдуть ще сюди наші 
полки. Ви тільки не зневіряйтесь. Не ко
ріться... Як Островськпй, як його Корча
гин •

А наступного дня Надія Леонтюк, кот
ра ще не знала, що вона вже стала сол
датською вдовою, бачила, як Мишко Гро
мов пй тягнув вибалком велосипед, на 
якому навішав гвинтівки, автомати, зв’яз
ки гранат.

— Що ж цс ти робиш, дитино? — жах
нулася жінка. — Та вони ж за таке на 
вербі тебе повішають.

— А ви боїтесь? — Мишко дивився на 
тітку Надю здивованими очима, а сам 
собі думав: «прихистила оточенця, з то
го світу повернула, тепер, дивись, знову 
йде до сусідки, несе крупу у вузлику для 
іншого пораненого...»

Леонтюк своє:
— То навіщо воно тобі, це залізяччя?
— Згодиться...
Невдовзі зброя була передана в ліс пар

тизанам «Південного».
...Старший поліцай Луценко скликав 

людей на сходку. Мали обрати старосту. і 
А кого? Начальник районної жандармерії 
Шульц щось наказував Захарію Воло
щуку, колишньому церковному дяку, * 
котрий зрікся духовного сану і перед 
війною викладав у місцевій школі співи. 
Піхто ще не знав, чого так швидко Во
лощук погодився зайняти цю посаду. А 
він думав: «Якщо не мене, то якогось 
харцизяку пришлють, і не буде тоді ря- [ 
тунку красногірцям». і

— Він стане вашим паном, — тільки 
й сказав Шульц. А в цей час з горища 
сусідньої будівлі полоснула автоматна 
черга. Друга, третя... Поліцаї і жандар
ми розбіглися. Вони не наважувались од
разу підійти до хліва. А Марія Іванівна 
Мала, котра ще недавно була головою 
колгоспу, знала, чиїх рук то справа — з 
горища стріляли оточенці і хлопці з гру
пи Громового. «Хай знають, гаспиди, що 
ми тут не самі, що піхто їм не думає ; 
коритись».

Ще через кілька днів Луценко знову 
скаженів — хтось кинув вила в молотар
ку.

Поліцай придивляється до сільських 
хлопців і дівчат, які вечорами йшли «на 
посиденьки одне до одного». Та ще й 
пісні співали. Луценку і в голову не при 
ходило, що вони беруть в односельців 

що діяла в роки Великої 
Вітчизняної в селі Красно- 
гірці Голованівського ра
йону.

Доля Корчагіна пов’яза
на з долями кожного з нас, 
наших батьків і дідів. І 
життя спартаківців Крас- 
ногірни зв’язане з життям 
не одного покоління комсо
мольців Кіровоградщини.

КОРЧАГІНЦІ

Урок мужності веде колишній член підпільної 
комсомольської організації «Спартак» Володимир 
Романович ТИХОВСЬКИЙ

останню пригірщ борошна чи крупи і 
несуть до хати Олени Бойко, щоб спекти 
коржі. Тут же прали білизну і на ранок 
переправляли все це в ліс, де вже гурту
вався партизанський загін «Південний». 
А дід Єв’мен ладнав бідарку, в якій під 
соломою була зброя, що зібрали на полі 
серпневого бою Михайло Громовий та 
Сава Самчишнн.

---------  ДІАЛОГ ПЕРШИЙ -------------

В. Р. ТИХОВСЬКИЙ:
— Мені розповідали, що ви писали 

твір на тему «Принлад беремо з ге
роїв». Чиї ж імена ви назвали?

ОКСАНА ЛИСА, керівник загону 
«Пошук» з клубу «Патріот», що ство
рений при музеї «Спартака».

— «Ніщо не страшно комуністу, 
— ось висновок із книги, ось під
сумок життя автора». Так писав Юлі 
ус Фучін про Миколу Островського 
і його книгу «Як гартувалась сталь». 
То я про Фучіка і Корчагіна.

Не віриться Олімпіаді і Галі Волощу
кам, що їхній батько стане запроданцем, 
як Луценко. Це ж недарма він, наче на
вмисне, залишив на столі списки тих, 
кого назавтра мали відправляти в Ні
меччину. Олімпіада швидко переписала 
імена бранців, коли батько пішов до хлі
ва годувати корову. Передала список 
своїй найближчій подрузі Любі Римар. 
Вранці до сільської управи піхто з тих 
хлопців, котрих чекала каторжна робота 
на чужині, не прийшов.

1 все ж запроданець видав двох із них. 
Староста Волощук «проговорився» дочці: 
«Жандарми розстріляли Івана Перепели
цю, а видав його фельдшер Музика».

І знову Олімпіада передає все це Лю
бі Римар, а та — Громовому.

Опівночі біля хати фельдшера зупини
лось п’ятеро. Михайло постукав у шиб
ку:

— Ми від коменданта фон Дрексі.
Не встиг Музика засвітити каганець, 

як у хаті пролунав постріл...
...Воші зібралися всі в хаті Єлизавети 

Фурман напередодні свята Великого 
Жовтня.

— Ти будеш на варті, — сказав Сава 
Самчишнн Володі Тпховському. — А ми 
трохи порадимось.

То були перші комсомольські збо
ри в окупованому селі. З лісу до красно- 

гірських комсомольців прийшов Петро 
Граматчиков, один із керівників «Півден
ного».

Тиховський, наблизившись до вікна, 
почув стишені, але бадьорі голоси:

Мы шли под грохот канонады, 
Мы смерти смотрели в лицо. 
Вперед продвигались отряды 
Спартаковцеа, смелых бойцов.

Володя знову пішов до хвіртки. А з 
хаті точилася ділова розмова. Колишню 
піонервожату Красноярської початкової 
школи Любу Римар обрали секретарем 
комсомольської організації. Командиром 
бойової групи став Михайло Громовий. 
А молода вчителька Олімпіада Ястрем- 
ська — зв’язковою між підпільниками 
Краспогірки і партизанським загоном.

Петро Граматчиков вчив юнаків і Дів
чат конспірації, радив, як краще розпов
сюджувати листівки.

— Першим наставником тут у вас бу
де Марія Іванівна, — сказав офіцер. — 
Без неї ніяких самостійних дій. Бо Лу- 
цеико вже щось винюхав.

Володя Тиховський стояв біля ткну і 
вдивлявся в темряву. Вія ще не знав, що 
його старші товариші стали під прапор 
підпільної комсомольської організації 
«Спартак». Девіз його діяльності: «Сво
бода або смерть!»

----------- ДІАЛОГ ДРУГИЙ ---------------

В. Р. ТИХОВСЬКИЙ:
— Комуністка Марія Мала вчила 

красногірських комсомольців: «За 
справу треба братись колективно. 
Але успіх залежить від самовіддано
сті кожного».

ЮРІЙ МАРЧАК, водій колгоспу 
імені Тельмана;

— Ми зарахували в свій комсо
мольсько-молодіжний колектив авто- 
гаража Михайла Громового. Виріши
ли це одностайно. І нікому з нас не 
буде соромно. Бо ніхто не відстає, 
ставши на Вахту пам’яті.

...І не було спокою фашистським поп 
ліпникам. Біля криниці у видолинку Лу
ценко знаходить листівку: «Ні грама 
зерна загарбникам!».

Старший поліцай стежить за кожним 
кроком спартаківців. Якось зустрів на 
околиці села Любу Римар, Олімпіаду Ясг- 
ремську та Олімпіаду Волощук.

— Куди це проти ночі?
— Ось проводимо подружку в Голова

нівськ. Сам Шульц кличе нашу артистку 
на вечормнку до коменданта, — мовила 
лукаво Олімпіада Волощук, зиркнувши на 
Ястремську. — Ви ис знаєте, як вона спі
ває. А пан комендант любить повесели
тись.

1 того вечора Ястремська таки співала 
для фашистів, які «обмивали свої пере
моги». Силоміць співала і прислухалась 
до голосів у світлиці. Шульц, сп’янілий 
від самогонки, включив радіоприймач. 
Лупали траурні марші. Начальник жан
дармерії жахнувся, почав шукати нову 
радіохвилю. 1 тут неймовірне — диктор 
говорив про розгром фашистських пол
чищ Під Москвою. Поки гітлерівець опа
м’ятався. Олімпіада все зрозуміла...

І наступного дня в Красногірці та нав
колишніх селах з’явилися листівки: «Мо
сква наша! Фашистів б’ють доблесні вій
ська Червоної Армії! Прочитай і передай 
товаришу!»

А в «Південний» Ястремська несе но
ве повідомлення: «На станції стоять ва
гони з бранцями. Завтра поїзд рушить 
на Рудпііцю». Про це Олімпіада Воло
щук теж дізналась від батька. А Михай
ло Самчишнн, завітавши в Голованівськ, 
дізнався, що там готується до відправки 
в Німеччину состав зі спиртом і цукром.

Об’єднуються сили «Спартака» і «Пів
денного». Бранців було звільнено. А ва
гони з спиртом і цукром закотили в ту
пик. Колію понівечили. Під вагонами 
виблискували калюжі. А цукор кудись 
подівся...

Лютував Дрексі. скаженів Шульц. Доб
ре перепало тоді Луценку.

Поліцай уже здогадувався — інформа

ція йде від Волощуків. Докопався він І 
до того, чого так часто їздить у ліс дід 
Євмен. дядько старости. Вистежив він 1 
Саву Самчмшина та Михайла Самченка. 
котрі несли до лісу ящик із вибухівкою. 
Сам побоювався зупинити озброєних 
хлопців (знав, у них у кишенях пістоле
ти і гранати).

Вибух на мосту пролупав серед білого 
дня. Вже тоді, коли Сава і Михайло по
вертались в село. Вони були без зброї, і 
їх раптово оточили і схопили поліцаї.

Привезли в Голованівськ. Заступник 
начальника поліції Кацоєв наказав вирі
зати на їх спинах зіріси. і волав:

— Де партизани?
Скли залишали комсомольців. Але ні

які тортури не примусили їх сказати 
правду’ ПР° Граматчикова і його бойових 
друзів.

------------- ДІАЛОГ ТРЕТІЙ --------------

3. Р. ТИХОВСЬКИЙ:
— Якось Марія Іванівна зачитала 

нам рядки з листа Ромена Роллана, 
адресованого Остроасьному: «Ви ста 
ли єдиним цілим з вашим велиним 
визволеним і всскреслигл народом». 
І говорила тоді, що герої, які не 
шкодують себе заради щастя наро
ду, будуть жити вічно, даючи клят
ву помсгитись за Саау і Михайла, ми 
присяглись продовжити їх справу. 
А ви б що тепер сказали?

Комсомолець ЬОііОдИі.іИР ОЛІЙ
НИК: — Йти у бій з ворогом нам 
не довелося, і а мета у нас та ж, що 
й а Островського та спартан.вціс — 
жити чесно і боротися за прекрасне.

Чекала розправа і сім’ю Волощук.в. 
їхня хата спалахнула опівночі. У вікно 
гітлерівець кинув гранату. Вбито дружи
ну старости Раїсу Степанівну. Сам Во
лощук кинувся на ганок, автоматна чер
га скосила і його. Галя та Олімпіада ви
стрибнули надвір через вікно. Але їх 
наздогнали. Розстріляли сестер разом із 
дідом Євмсном. І тільки дванадцятиріч
на двоюрідна їхня сестра Діна, котра 
крадькома пробралась до чагарів у до
лину, бачила ге пекло. Ч'ерез десятки ро
ків вона про все розкаже, коля судити
муть запроданця Кацаєва.

А 11 листопада 1943-го гітлерівці та їх 
поплічники приступили до здійснення 
операції «Кобра». Поліцаїв «зробили» 
партизанами. Запроданці оточували бу
динки членів штабу «Спартака». Першою 
взяли Любу Римар, потім — Михайла 
Громового, Марію Іванівну Малу. Разом 
з ними на возі везли в степ зв’язаних 
Михайла Самчпшина, Олену Бойко, Да- 
рію Дубову, Надію Черевичну, Єлизаве
ту Фурман. Розстріляли їх біля кав.су, 
під яким зберігались необмолочені сно
пи. Потім прикидали тіла збіжжям і під» 
налиліі... « ♦ *

Коли в газетах було опубліковано по
відомлення про тс, що музей «Спарта
ка» за велику роботу по військово-пат
ріотичному вихованню молоді відзначе
но республіканською комсомольською 
премією імені Миколи Островського, 
красноярські школярі зібралися біле 
обеліска спартаківцям па лінійку Слави. 
Володимир Романович теж прийшов сю
ди. Він розповідав про подвиг своєї се
стри Наталі.

...У березні 1944-го фашисти понидали 
Голованівськ, Вони вивели з натівні ком
сомолку Гиховську і наказали їй бути їх
нім провідником — показати дорогу, яка 
не контролюється партизанами. Куля гіт
лерівського офіцера обпекла її серце, ко
ли валка автомашин з фашистами зупи
нилась перед вогняною стіною, піднятою 
в Галочанському лісі партизанами.

А потім «Південний» йшов на з’єднан
ня з діючими частинами Радянської Ар
мії. На вістрі атаки були Петро Грамат
чиков І Олімпіада Ястремська. Вони не 
вернулися з того полум’я...

♦ « *
їх ордени отримували матері, брати і 

сестри. їх знає Москва. їх пам’ятає 
Красногірка. Десятки комсомольсько-мо
лодіжних бригад підприємств, колгоспів 
Кіровоградщини зараховують їх у свої 
колективи. Юнаки і дівчата працюють за 
себе і за Михайла Громового, Любу Ри
мар, Олімпіаду Ястремську. І за Геннадія 
Міклея, який помер па очах спартаківців, 
котрі боролись по-корчагінськи. Як на
казав їм безстрашний майор.

...Стоять тепер у Краспогірці два обе
ліски — Герою Радянського Союзу Ген- 
надію Міклею і героям нескореного 
«Спартака».

Золотом зоріє на землі цій знак.
Людям дав надію гордіснпй «Спартак»..,

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого комунара».
Село Красногірка, 
Голованівський район.

ФЕХТУВАННЯ. Як ми 
вже повідомляли, респуб

ліканська рада ДСТ «Спар
так» проводить у Кірово

граді першість серед пай- 
сильніших юних мушкете
рів 1965—1967 років на
родження. Серед юніорів- 
рапіристів перемогу здо
був киянин Олександр Іва- 
повськиіі, який у фіналі з 
рахунком 10:3 завдав по
разки Миколі Кисаревпчу 
з Волинської області. А ви
хованець кіровоградського 
тренера Олександра Жда- 

іювпча курсант вищого 
льотного училища цивіль
ної авіації Ігор Федотов 
став бронзовим призером.

У командній боротьбі 
першими стали рапіристи 
Києва, другою була збірна 
спартаківців Ворошилов
града, третьою — Волин
ської області. У кірово- 
градців — 7 місце.

У турнірі шаблістів фі

нальний бій у свого земля
ка Юрія Свитннцького ви

грав львів’янин Андрій Ма- 
рущак.

Після чотирьох видів 
програми лідирують фех
тувальники Львова, Києва 
і Кіровограда.

СТАРТИ ГПО. У парку 
імені Павлика Морозова 
обласного центру дитячо- 

підлітковий спортивний 
клуб «Промінь» жеку № 2 
разом із фізкультурним ак
тивом Кіровоградської 
восьмирічної школи №<$6 
провів свято комплексу 
ГПО. На бігові доріжки 
вийшло 674 юних мешкан
ців мікрорайону «Студент
ський» та навколишніх ву
лиць.

Серед учнів 1—4 класів 
(початкова і перша вікова 
група першого ступеню 
ГПО) у дівчаток на 300- 
метровій дистанції першою 
на фініші була Віта Мака- 
ренко, а в хлопчиків, що 
змагались на півкіломет
ровій доріжці — Олек
сандр Малуха. Обидва 
чемпіони з 4 «Б» класу.
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МУЗИЧНА
ВІТАЛЬНЯ

Ви замовляли 
пісню

ЛУЧШЕ ПОЗДНО,
ЧЕМ НИКОГДА
Стихи И. РЕЗНИКА
Музыка А. ПУГАЧЕВОЙ 
Поздно!
Мы встретились с тобою 
Поздно.
Не те уже над нами 
Звезды.
Мы усталы и серьезны,
Не скрываем грустных 

глаз,
Грустных глаз,
И все же хорошо, что 

поздно
Одна судьба связала пас.

ПРИПЕВ:
Ах! Лучше поздно,
Чем никогда.
Ах! Лучше поздно,
Чем никогда.
Быть может, нам с тобой 

достались
Лучшие года, года, года... 
Поздно,
Дожди рекою стали.
Поздно.
Давно вернулись стаи
В гнезда.
Нам с тобой совсем 

непросто.
От былого не уйти,
Не уйти.
И даже хорошо, что 

поздно
Мы встретились с тобой 

в пути. 
ПРИПЕВ.

Поздно!
Теперь нам расставаться • 
Поздно.
Молвы глухой бояться
Поздно.
Отнимем паши грозы,
И дорога нелегка.
Нелегка.
И очень хорошо, что поздно 
В моей руке твоя рука,

ПРИПЕВ.

* над

''Рует, нбіх

но- лгв( вСгее. ги.,„сь с г<?_

Н.Є ОТРйС.АСІЛЛі ГРчСгн

Кстейдоскоп 

диск-залу
♦ Леонід Філатов, 

артист московського 
театру на Таганці і. вод
ночас кіноактор,-.якого 
глядачі пам'ятають по 
фільмах «Екіпаж»,
«Грачі» та інших, — 
автор кількох пісень 
для кіно і театру. Те
пер він планує створи
ти пісенний спектакль 
у театрі імені СтанІс- 
лавського і Немирови
че-Данченко.

Переможцем фес
тивалю «Башти Вільню
са» стала цього року 
естонська артистка 
Мар’ю Ляннік, яка ви
ступає разом із групою 
«Контакт». Серед пе
реможців минулих фе
стивалів ще два пред
ставники Естонії, чиї 
імена тепер добре ві
домі — Яак Йоала і 
Тиніс Мягі.

<2> Ансамбль «Квад
ро» ще тільки виходить 
на орбіту популярності, 
але вже має Почесну 
грамоту Радянського 
комітету захисту миру. 
Нею колектив нагород
жений за виступи на 
концертах-мітингах у 
московському палаці 
спорту «Динамо».

ВІА «Радар» під 
керівництвом Сергія 
Педерсена записав на 
фірмі «Мелодія» пер
ший диск-гігант. У ньо
го ввійшли композиції 
останніх років «День 
народження», «Кон
флікт», «Година пік у 
місті».

, ЧТО позд ко

на і-уда ^Q..CA9L.3a .да

Ajt'

Ця нова форма клубної роботи набула поширення на 
Кіровоградщині ще з 1982 року. Тепер у нашій області 
постійно працює 6 музичних віталень. Кожну з них очо
лює рада, до складу якої входять секретар парторгані- 
зації, бібліотекар, голова профкому, художній керівник 
клубу, учасники художньої самодіяльності. Працюють 
секції: організаційна відповідає за влаштування вечо- 
рів-зустрічей у музичній вітальні; культурно-масова —» 
за проведення вечорів відпочинку, масових ігор, вікто
рин, конкурсів; художньої самодіяльності —• готує та 
виконує тематичні сценарії; секція оформлення відпові
дає за музичний супровід вечорів, вручення квітів, по
дарунків, художнє оформлення залу; господарська — 
за витрати та закупку подарунків для учасників вечо- 
рів-зустрічей.

Наприклад, музична вітальня колгоспу імені 40-річчя 
Жовтня Вільшавського району працює в спеціально 
оформленому приміщенні. М’які крісла па роликах тут 
легко поставити в потрібній композиції, а низькі поліро
вані столики зручні в користуванні. Різнокольорові сві- 
тофільтри па стелі падають відповідного настрою вечо
рам. Стійка з чайним сервізом та самоварами виступає 
не ліпне частиною інтер’єру — в ній гостей зустрічають 
гарячим чаєм та кофе.

Вихованню радянської людини в дусі патріотизму, 
любові до рідної Вітчизни був присвячений вогник «Сол- 
л.'пські вдови», на який булл запрошені дружини загиб
лих v Великій Вітчизняній війні воїнів. Жінки розповіли 
про бойові подвиги своїх чоловіків, зачитали листи, по- 
ка-агі їх бойові ордени та медалі. Про них, солдатських 
вдів, теж було сказано немало теплих слів, їм учасники 
'утожн-ьої самодіяльності присвятили ліспі та вірші.

Спеціальні програми иульторганізатори клубу пропели 
для праціснинів споріднених професій. Вечір «Трудом 
сильні — трудом з'єднані» буп г.рисвячении кращим 
механізаторам колгоспу. Окремо були проведені «вогни
ки- ллл тваринників, працівників птахоферми, землеро
бів. шоферів Вечори «Давайте збережем свою планету» 
та «Нам шляхи ці’забути неможливо» торкалися теми 
миру, героїчного минулого. Ведуча Неля Іванівна Терен
тьева старанно готує кожну програму, вміє знайти спіль
ну моеу з людьми, відкрити цікаві факти з їхнього жит
тя.

Віїзльня має свою емблему — ліру, яка віддавна слу
жить символом прекрасного.

Хочеться ще сказати добре слово і про музичну ві
тальню при Олександрійському районному будинку куль
тури. робота якої в основному спрямована на популя
ризацію класичної-та народної музики. Частими в ній 
стали зустрічі з учасниками хорів, оркестрів, ВІА, тема
тичні концерти для учнів загальноосвітніх шкіл.

Музичні вітальні до кіпця року мають відкритися в 
кожному районі області.

ЧЄ.н Htt.KOP. до.

ЛУЧ.ше сезд че.и ни лог да

рів-зустрічей.

л. ПАВЛЮЧЕНКО, 
методист обласного науково-методичного центру.

'А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — л.-В. 

Бетховен. Соната № 15 у ви
конанні піаніста Д. Ранні 
(Угорщина). 9.00 — Дску.-.іеп-

тальний телефільм ■- Щасли
вого плавання, • Азербайд
жан». 9.30 — Будильник. 
10.00 — Служу Радянському 
Союзу! 11.00 — Здоров’я. 
11.45 — Ранкова пошта.
12.15 — Зустрічі па радяп. 
ськііі землі. 12.30 — Сіль- 
ська година. 13.30 — Музич
ний кіоск. 14.00 — Теле
фільм для дітей. «Три веселі 
зміни». Фільм 2 і 3. 16.10 — 
Новини. 10.15 — Поезія.
П. Неруда. 17.05 — Фільм, 
концерт «Всім поколінням 
співати». Виступ народної 
артистки СРСР Л. Зикіпої. 
17.30 — Мультфільми «їжа
чок плюс черепаха». «Так 
зійде», «Івашко з палацу 
піонерів». 18.00 — Міжна
родна панорама. 18.45 — На 
арені цирку. 20.00 — Клуб 
мандрівників. 21.00 — «Час». 
21.35 — Виступ артистів 
польської естради в Кон-

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

Яа украинском языке.
БК 04277.

ЄОД ДОС. ТО.Лисл

го. да -

Нонцерти вокально-інструментального ансамблю «Гарний настрій» виробничого об’єднання «Друкмаш» 
завжди збирають численну аудиторію. Кіровограді пам’ятають виступи колективу на площі Імені Кірова з 
піснями олімпійського циклу, в «зеленому театрі» парку імені Леніна. Репертуар «Гарного настрою» завжди по
добається глядачам. , , ,

ВІА часто виїздить на гастролі. Маршрути колективу пролягають у різні точни КІровоградщини і за її межі. 
На цьому знімну ви бачите самодіяльних артистом під час одного з виступів в Устинівському районі. Тут вени 
перебували майже тиждень, демонструючи своє мистецтво перед трудівниками сільського господарства.

Фото М. САВЕНКА.

нертпііі студії Останкино. 
22.40 — Футбольний огляд. 
23.10 — Новини.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Концерт. 10.45 — Село і лю- 
дн. 11.15 — «Чарівні кільця 
Альманзора». Вистава для 
дітей. В перерві — Новини. 
13.05 — Грані пізнання. 13.50 
Екран молодих. «Зустріч че
рез 40 років». 14.15 — »1 сло- 
во і пісня». 15.00 — Катру- 
енн кінозал. 16.00 — Слава 
солдатська. 17.00 — Чемпіо
нат СРСР з футболу. СКА 
(Ростов-на-Дону) — «Дина. 
мо» (Київ). 18.45 — Вечірній 
концерт. 19.00 — Актуальна 
камера. 19.30 — Художній 
фільм «Кафедра». 1 серія. 
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній телефільм «Кафед

ра». 2 серія. 22.45 — Но
вини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — На зарядку ставайі 
8.20 — Науково-популярні
фільми. 9.00 — Російська
мова. 9.30 — Розповіді про 
художників. Скульптор С. Пи
менов. 10.15 — Заключний 
концерт телефестивалю «Зо
лота Прага». 11.15 — У сві
ті тварин. 12.15 — В гостях 
у казки. «Акмаль дракон 1 
принцеса». 13.50 — Стадіон 
для всіх. 14.20 — Народний 
артист СРСР М. Царьов чи
тає вірші Ф. Тютчева. 14.45
— Фільм-концерт «Умільці». 
14.55 — Розповідають наші 
кореспонденти. 15.25 — Так 
народжується музика. 10.40
— Телефільм «Моя доля». 
2 серія. 18.00 — Чемпіонат 
СРСР з футболу. СКА — 
«Динамо» (Київ). 2 тайм. 18.45

— Документальний теле- — Вечірня казка. 2015 — 
фільм «Чегем». 19.00 — Ви- Чемпіонат СРСР з футболу 
дати! радянські виконавці— «Торпедо» — «ПахтакопЬ 
лауреати Ленінської премії. 21.00 — «Час». 21 35 «
Співає Ірина Архипова. 20.00 Фільм «Петля Оріона».
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