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Іван НАСТАСІЄНКО
молодки комбайнер колгоспу імені Фрунзе Ульянов

ського району. За вісімнадцять робочих днів агрега
том РКС-6 виколаз цукрові буряки на площі понад

сто гектарів.

РЯДКИ З БІОГРАФІЇ:
Член КПРС. У механізованій лавці по впрошуван
ню цукрових буряків працює третій рік. Під час зби

рання

ОРГАН KIPOBÖ

ранніх

колосових

І.

Настасієнко

жаткою

Ж.РС-4,9, поклав у валки хліба па 58^ гектарах і ви

боров друге .місце в змаганні комсомольсько-молодіж
Виходить
з 5 грудня 1939 р.

них екіпажів республіки.

Змагання очолюють молоді
До 15 жовтня планують
справитись із осіннім ком
плексом польових робіт
трудівники радгоспу імені
Рови Люксембург Бобринецького району. Найбіль
ше турбот зараз у членів
механізованих
лапок по
вирощуванню
цукрових
буряків, адже повним хо
дом іде збирання коренів.
На 8-9 гектарах щодня ви
копує буряки комсомоль
сько-молодіжний
екіпаж
комбайна РКС-6 у складі
Сергія
КУДЕЛІ НА та
Ігоря
ТІ1РИГЕРІ
(на
знімку праворуч). Безпе
ребійну роботу збирально
го агрегата забезпечує во
дій автомашини ГАЗ-53
Володимир Удодепко (зні
мок ліворуч). Молоді тру
дівники очолюють соціа
лістичне змагання в рад
госпі.

Минулої
суботі, в лоді. Доповідач висло
вив упевненість, що ке
День пропагандиста, в
рівники комсомольсь
обкомі
комсомолу
відбулася зустріч чле ких політшкіл справля
нів бюро обкому комсо ться з покладеними на
них обов’язками, разом
молу з кращими комсомсльськими пропаган зі слухачами внесуть
дистами області. Від свій склад у реалізацію
крив його другий сек Продовольчої програми
ретар обкому комсомо СРСР, Радянської про
лу В. П. Іванов. 3 .допо грами миру, досягнеи-.
пями в
праці зустрі
віддю про
завдання
ідейних
наставників нуть 60-річчя утворен
молоді по
виконанню
ня СРСР.
рішень
XXVI з'їзду
Про особливості про
КПРС,
XIX
з'їзду
пагандистської роботи
ВЛКСМ, XXIV З’їзду в комсомольських покомсомолу
України, літшколах говорив Б. І.
травневого
(1982 р.) Шпалер — пропаган
Пленуму ЦК КІІРС ви дист з Олександрійсь
ступив секретар обкому кого заводу гірського
комсомолу В. В. Маль воску На зльоті також
цев
виступили В. Г. Колесі
Баї відзначив вклад
— пропагандист із
пропагандистів у спра пик
Перегонівського цукро
ву виховання молоді в заводу Голованівсьчога
дусі ідейної перекона
ності, класової свідо району та В І. Супряг
пропагандист
мості. непримиренності га —
Знам
’
япського
сирзаїзо-і
до антиподів соціаліс
тичного способу життя. ДУ40,3 тисячі слухачів
Тепло привітав учас
почнуть першого жовт ників зустрічі і висло-,
ня повий навчальний
вив їм подяку за само-,
рік у комсомольських віддану працю присут«
політщколах. І від того,
ній на зльоті С. Г. Коляк зуміють пропаган дуденко — завідуючий
дисти пов’язати вивчен відділом пропаганди ї
ня теоретичних курсів
агітації ЦК ЛКСМ Ук
Із практичними справа раїни. Він вручив кра
щим
пропагандистам
ми слухачів, залежить
результативність полі нагороди ЦК ВЛКСМ
тичного навчання мо та ЦК ЛКСМУ.

Фото В. ГРИБА.

Щоб ситою була зимівля
ЦК Компартії України схвалив роботу партійних,
радянських і сільськогосподарських органів Свавівського району Ворошиловградської області, Онуфріївського району Кіровоградської області, колгоспу іме
ні Леніна Великобагачанського району Полтавської
області, радгоспів імені XXVI з’їзду КПРС Велико*
новосілківського району Донецької області, імені
XXV з’їзду КПРС Гощанського району Ровенської
області, які, прагнучи внести гідний вклад у реаліза
цію Продовольчої програми, взяли на честь 60-річчя
утворення СРСР соціалістичні зобов’язання —• ство
рити півторарічний запас грубих та соковитих кормів
і вже багато зробили для їх успішного виконання.
Нижче друкуємо розповідь про роботу кормодббувлпків Онуфріївського раііону, про участь молоді в
створенні півторарічного запасу кормів.

Тваринництво —- одна з кожне господарство мати
провідних
сільськогоспо ме міцну кормову базу. А
дарських галузей нашого тому для розвитку тварин
району. Саме тому в гос ництва, підвищення про
подарствах постійно дба- дуктивності худоби і птичі
ь-ють про створення міцної в нашому районі передба
матеріально ■ технічної ба- чено поставити кормови
31І тваринництва і переве робництво па індустріаль
дення галузі на іпдустрі- ну основу.
.п1,ну основу, поліпшенню
Ще в березні нинішньо
цлеміпннх якостей худоби го року питання «Про стан
та відтворенню стада. Од- та заходи по дальшому
Пак висока ефективність поліпшенню кормовироб
здійснюваних заходів мож- ництва» розглядалося па
І дива лише за умов, якщо сесії районної Ради парол-

шіх депутатів. Па пій було
проаналізовано можливос
ті і резерви колгоспів,
бригад, відділків і механі
зованих лапок по розши
ренню площ під кормові
культури, розроблено ор
ганізаційні заходи по на
громадженню півтораріч
ного запасу кормів.
V районі і в минулі роки
не раз досягали високих
результатів па заготівлі
силосу, сіна, вітамінного
трав’яного борошна. Тож
було вирішено, що голов
ним Завданням керівників
1 спеціалістів
колгоспів,
партійних,
радянських,
комсомольських і сільсько
господарських органів є
поширення досвіду пере
довиків у всіх господар
ствах.
Почали ми з того, що
розширили площі піїгішх
кормових культур. Під час
догляду за ними провели
два семінари па базі кол
госпів імені
XXV з’їзду
КПРС та «Шлях Леніна»,
де керівники і спеціалісти,

ЗЛІТ
комсомольських
ПРОПАТАНДНСТІВ

кращі кормодобувним! роз
повіли про технологію ви
рощування окремих видів .
кормових культур.
Для здійснення контролю
за якістю закладання сі
нажу й силосу були орга
нізовані курси по підго
товці лаборантів кормових
лабораторій.
Підготовку
на них пройшли заступни
ки голів колгоспів по кор
мовиробництву, лаборанти
господарств і старшоклас
ники.
На всіх етапах кормоза
готівлі працювали групо
вим методом. Тобто в усіх
господарствах були ство
рені збирально-транспорт
ні кормодобувні загони.
Як і в попередні роки, в
кожному такому загоні
були партійно - комсомоль
ські групи. Воші, як пра
вило, очолювали змагання
У своїх колгоспах, мобілізували
трудівників на
УДариу прашо.
13 членів КПРС. і май
же стільки ж комсомоль
ців входили в кормодобув-

іімяіікмйла віл
мшм

TBIÜ ВНЕСОКВОМЕОМОЛ
ну бригаду колгоспу «Шлях
Леніна», очолювану Олек
сієм Дмитровичем Безусо.м.
Колектив одним з перших
у районі викопав соціаліс
тичні зобов’язання по за
готівлі сінажу,
силосу,
грубих кормів.
Успішно працюють на
кормовому полі молоді
трудівники колгоспів імені
Комінтерну, «Дружба» та
імені XXV _а.’їзду КПРС.
До речі, саме ні господар
ства стали ініціаторами
змагання за створення пів
торарічного запасу кормів.
Велику увагу приділяє
мо мн заготівлі різних ви
дів вітамінних кормів, зо
крема. хвойного борошна.
Цю справу взяли на себе
школярі,- котрі намітили
припасти 1000 тони хвої.
Найкраще зараз • пращо

ють старшокласники Куцеволівської, Дереївської
та
Успенської
середніх
шкіл.
Заготівля кормів для
громадської худоби всту
пила у завершальну фазу.
.Ми вже маємо 113Ö0 тонн
сіна, 13552 — сіаажу, 80
тисяч тонн силосу. Це
значно більше від плано
вих завдань.
Висока організованість
— запорука того, що по
ставленої мети — створен
ня півторарічного запасу
кормів — буде досягнуто.
Впевпепий. що молодь ра
йону і падалі вноситиме
вагому частку праці в за
гальну справу
М. ДІДЕНКО,
начальник
районного
управління сільського
господарства.
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28 вересня 1Ф82 року — —

«Молодий комунар»

на енлаениж

РОЗМОВА ДЛЯ РОЗМОВИ?
цюзати на повну силу у
дві зміни. Думаю, що і в
тракторній,
і
правління
колгоспу нас підтримають.
Обговорювали усе до
дрібниць: прискіпливо до
бирався склад сівачів, де
тально планувалась орга
нізація праці, говорилось
про наявність техніки, про
взаємодію сіва
чів з транспор
том.
Працювали
у
ЗВІТИ
дві зміни подвій
ним
агрегатом.
І ВИБОРИ
Ще не закінчила
іііПііппг гтпмиіВ/
ся сівба,
а про
них заговорили у
в комсомолі
районі.
Перед сівбою
озимих мали вже
досвід. Хай і не
але
году, бо ніщо інше не пе вивірений до кінця,
решкоджало їм дружно І поклалися саме на нього.
організовано почати
сів 970 гектарів озимого кли
бу. Трактори й сівалки до ну має господарство. По
бротно були відремонто над 600 взяли на себе мо
вані ще з зими, доб.рне лоді, майже у два рази
Ьо
зерно зберігалось
очи більше, ніж весною.
їа
щеним і сухим. Настрій у повірили у свої сили.
кожного був
піднесений. й сіяти стали не двома, а
Ще б пак — до сівби го трьома сівалками.
тувались як ніколи.
Я зустрівся з хлопцями
А почалося есе з того, в полі.
що якось січневого
дня
— Навіть не передбача
на тракторну бригаду за ли, на що спроможні. Да
вітала заступник голови по ли слово за перші десять
роботі з молоддю, секре днів засіяти 380 гектарів,
тар- комсомольської орга а засіяли майже у півтора
нізації колгоспу Меланія рази б.льше, — з гордістю
Федорова, цікавилась, як говорить Ізан Пір ян.
—
молодь готує сільськогос Уже давно не було дощу,
подарську техніку до вес земля
висохла,
гляньте,
няно - польових
робіт. яка за сівалками
курява
Хлопців тоді вдалося зіб здіймається, тому не /лож
рати одразу.
ка
набирати
швидкості.
— Ще багато роботи? — Для нас важливо зробити
запитала.
швидко, але не на шкоду
Механізатори знали, що
якості.
за цим запитанням поста
Механіза'ори трудяться
не й інше, бо Меланія од
ним
ніколи не обмежу зі знанням справи. Відпо
відальність — насамперед.
ється.
•
Коли з перші дні осінньої
— Сівалки давно відре
сівби м'який грунт дозво
монтовані. Зернові у пер
ляв
ходити з найвищою
шу чергу. А з тракторами
швидкістю (понад 70 гек
>
ще маємо трохи мороки,
тарів за день засівали), то
— відповів за всіх Волотепер стільки не візьмеш.
димир Сгецюра.
У колгоспі два овальних
— Зволікати не
агрегати. Умови для обох
бо задумала я одну
однакові, але чітка органі
ву. Не знаю, чи пристане
зація пр-аці дозволяє ком
те ви на мою пропозицію.
сомольсько - молодіжно
— Від хороших, ділових
му брати на себе понад1
ніколи не відмовляємось.
дві третини озимого кли
— Так
от, — Меланія
ну.
уаажно обвела всіх погля
На звітно-виборних збо■
дом. — Посівна у нас не
завжди проходить органі рах, які пройшли в комсо■
зовано. А що як молодим мольській групі трактор
узяти на себе цю роботу? ної бригади найбільше го
Колектив підібрався непо ворилось саме про ініціа
Про її важливість,
ганий, Тому саме тепер тиву.
визріла нагода. Конкрет необхідність. Про те, щоб
но?
Пропоную створити зберегти її на прийдешні
комсомольсько - молодіж кампанії.
Керівництво
колгоспу
ну посівну ланку. Попра-

Молоді
механізатори
колгоспу «Комуніст» пер
шими посіяли ранні зерно
ві з районі. Вони не по
чинали раніше від інших.
З поле вийшли, коли доб
ре прогрівся грунт, коли
вологість повітря
знизи
лась до оптимальної нор
ми. Чекали тільки на по-

И

^інйнязй»!

схвалило прагнення моло
дих. їм дякували за сум
лінну працю. Може, саме
тому це дало змогу моло
дим тракторної зислозити
свої претензії.
Чому в Листопадовому,
де на обліку в комсомол«’
ській
організації понад
70 членів <ЗЛКі_м, <ак не
задовільно організовуєть
ся дозвілля молоді? йому
пасивний комітет
комсо
молу у цьому питанні?

■ £ шзаведг
«39

Ні,
комсомольці не з
тих, хто чекає, щоб для*
них тільки
організували,
а вони О залишались сто
ронніми
споглядачами.
Але
все
треба
робити
спільними зусиллями.

з. ГОСПОДАРІ
І ВІЗИТЕРИ

— Так уже повелося а
нас,
що ніхто з молодих
механізаіор'.а у
колгоспі
не водить у жнива комбай
нів. Виходить, нам не дов.ряють
зернозбиральної
техніки, — говорять ком
сомольці. — Ми її ремон
туємо, готуємо до сезон/,
□ коли
достигає хліб, на
«Ниви» і «колоси» сідають
старші комоайнери, часто
— пенсіонери. І справа на
віть не в заробітку. Прос
то почуваєшся,
наче ти
потрібний "»ут лише для
підсобних робіт.

Люда Абрамович, котра
вступила до медичного ін
ституту. Решта ж, на мою
думку, просто злякалася
труднощів. Вийшла дівчи
на заміж — і тільки її й
бачили. Сама поїхала, та
ще іі чоловіка забрала, бу
дівельника! Звичайно, жіі-.
ти у вагончиках (особливо
взимку) сімейним нелегко.
Але ж це не вічно! Багато
ж сімей, серед них 18 мо
лодих, живе у вагончиках.
Щодо причин — поваж
них і неповажних — з На
талкою Кулинич диску гу
пати можна. Однак пере
конати її — нізащо. Як
що ти приїхав на ударну
будову (та ще за комсо
мольською путівкою!)
ні
серйозними намірами, вважае вона, зроби все, аоіі
довести це па ділі.
Цю думку 11. Кулинич
я пригадав під час однієї
з розмов із начальником
комсомольського штабу бу
дови В. Кузіиою. Валенти
на розповідала про те. що
сюди нерідко прибувають
зовсім випадкові люди.

З Н. Кулшіич я зустрів
ся напередодні партійних
зборів, на яких її мали
пршімати кандидатом у
члени КІІРС. Незважаючи
на свою молодість, Натал
ка вважає себе ветераном
будови. 1 має на цс повне
право. Навчаючись у де
сятому класі Глрдоськоі
середньої школи, що в По
вну кра. иському
районі,
дівчина дізналася про бу
дівництво
Ліні низької о
цукрового заводу і вирі
шила пов’язати з ним своє
трудове життя. 26 червня
1980 року одержала атес
тат зрілості, а вже 30-го
звернулася в райком ком
сомолу:
— Направте мене на
цукровий!
Чимало приємних подій
Наталчииої біографії по
в'язано із ударною будо
вою. Тут здобула першу
робітничу
спеціальність,
вперше пізнала насолоду
спільної праці у комсомо
— Деякі райкоми ком
льсько - молодіжному ко
сомолу, на жалі., пе заду*
лективі. 1 визнання, а за
муються, кому вручають
ним — рекомендації від
путівку, — говорить вона.
комсомольської організації
— Був навіть такий прик
та передових комуністів,
рий випадок. Приїхала на
видані Наталці для вступу
до лав КІІРС — все де • будову Тетяна. Пред'яви
ла комсомольську путівку,
будова, яка не тільки не
видану їй Петрівськііі.1
похитнула віри дівчини у
райкомом. Бачу, стомила
правильність свого вибору,
ся дівчина з дороги, хай,
а й загартувала характер,
думаю, спочине, а завтра
дала необхідний життєвий
зранку займемося її влаш
досвід.
туванням на роботу. Під
— Як боляче було,
селили Тетяну до дівчат у
пригадує Наталка, — коли
вагончик. А вранці вона
паша ком сом ол ьсько - м ол о прихопивши з со
діжка бригада почала роз втекла,
бою деякі речі дівчат. Зви
падатися. Спочатку веселі
чайно, цей випадок — ви
були, дружні... Але не всі
няток. Проте добором кад
витримали. Дехто, правда,
рів для обласної ударної
залишив будову з поваж
комсомольської
будови
них причин, як наприклад.
займаються на місцях сла
бо. Нам би більше таких,
(Закінчення.
Поч.
у
як Наталка Кулинич!
№№ 114, 115 за 23 і 25 ве
ресня ц. р.).
Поки що все це залита-

Дозволю собі припусти
ти, що іган, висловлюючи
цю думку, говорив трохи
нещиро. Ьо справа і в за
робітку. Адже для станов
лення молодих сімей, для
закріплення молоді на се
лі,
про що ми так часто
говоримо, необхідна і ма
теріальна підтримка,
Не
різники колгоспу повинні
зробити з цього правиль
ний висновок.

Звіти і вибори '/ комсомольській групі
транлорної бригади
НИНІШНЬОГО
року пройшли по-ділово
му. Але заглянемо у протокол зборів. Там, окрім
прізвищ доповідача, ви
ступаючих, тих, кого обра
ли
групкомсоргом і за
ступником, нічого не за
значено.
Виходить,
що
звітувати було про що, а
постановляти
—
нічого.
Значить, і виконувати ні
чого?
Через півтора
місяця
звіти і вибори проходитимуть у комсомольській ор
ганізації колгоспу. Дума
ється, що комітет комсо
молу зробить
висновки,
аби на них подібного не
трапилось.

В. БОНДАР.
Новомиргородський ра
йон.

етися побажанням. Комсо
мольський штаб не вс'іін.іу,
наводити порядок в
ку спілчан, іиїловліова їй у
власній іа райкомівській
картотеках «Мертві душі».

Було б неправильнії,ц
твердити, що штаб тільки
цим і займається. За цц.
роткші час після свого
«відродження» (а воно по
в’язане із переходом
11а
комсомольську роботу Ва
лентини Кузіної) ВІН зу.
зумів ножікіиїпи діяльність
очолюваних ним п'яти иервишніх організацій, Проведено ряд цікавих заходів. Вш рішуче биреться
із порушниками 'Ч’У Дішої
дисципліни.
А
недавно
прийняв рішення про ви
ключений ІЗ членів ВгіКСМ
О. Матлаша, 11. Дромащко та В. Чухланцевгі, Каї
рі систематично порушува
ли строки сплати члене .кнх внесків.
— Впевнений, — сказав
Валентшіі перший секре
тар Дибровеліічківської о
райкому ЛК.СМУ Васи.Чо
Завгородиій, -- що члени
бюро схвалять ваше рішен
ня. Головне длія нас сьо
годні за ухшз, що склали
ся на заводі у зв'язку із
відставанням, — дисциплі
на. Треба створити моно
літний колектив.
Зосереджуючи основну
увагу саме на ньому зав
данні, В. Кузіна разом з
іншими членами штабу все
частіше звертається до
проблем,
безпосередньо
зв'язаних із виробництвом,
— Нам слід глибше,
конкретніше вникати у
справи кожного підрозді
лу, в якому трудиться мо
лодь, — ділиться Валенти
на. — Організація прані і
соцзмагання,
дієвіс.ь
«Комсомольського
про
жектора», ЯКІСТЬ pOiHjiJ^,
створення у повному ро
зумінні слова ко.мсомольСЬКО:МОЛОДІЖІІІІХ кслен і Uвів (до речі, існуючі не
такі міцні, як хотілося б)
— цих питань мі: ще ие
вирішили належним чином.
1 ПК,

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ

шіаб іце не стіш справж
нім керуючим центром ви
робничої діяльності моло
дих будівельників. Бракує
досвіду, знань. Хто нав
чить, допоможе? Звичайно,
слово —- за працівниками
Добровеліічківської о рай
кому ЛКСіМУ. Останнім
часом воші частіше наві
дуються на будову. ї '•
потрібно добиватися, щоб
кожен приїзд залишив у
ділах молодих будівельни
ків конкретний,
чіткий
слід.
3. РАЦА,
«Молодого
спецкор
комунара».

ггзхчаааизеси

СПАЛАХНУЛИ РАЙДУГОЮ
«ВЕРЕСНЕВІ САМОЦВІТИ»
Садиба музею-заповідннка «Хутір Надія» — зелений
разис серед безмежного сте
пу. Омиті вересневим дощем
гнучкі тополі хитаються на
вітрі,
поважні й статечні
стоять дуби, посаджені ру
ками українського драма
турга І. К- Карпенка-Карого, руками його братів Ми
коли Садовського і Панаса
Саксзгзиського, інших ви
датних діячів української
культури. Тихий і затишний
хутір щоосені розквітає всі
ма барвами веселки, оживає
гомоном, музикою і піснями.
Ось і минулої суботи бар
висте свято вихлюпнулося
на адеї парку, у розкішний
фруктовий сад. на всю те
риторію садиби музею-заповідника. л
Вдванадпяте на
«Хуторі Надія» урочисто
відкрився фестиваль'
.
----- - театрадішого мистецтва «Верес
неві самоцвіти». Свято нре• красне, мальовниче, особлиі ве. Бо проходить ВОНО в рік
100-річчя українського ппг».
фесіональноги театру, засно-

ваного М. Л. Кропивниць’
ким, у рік, насичений виз
начними подіями в житті
радянського народу.
Тому і було
відкриття
«Вересневих самоцвітів» та
ким велелюдним і урочис
тим. На «Хутір Надію» при
їхали гості з київського за*
воду «Арсенал», з Одеси,
Харкова, Миколаєва, інших
міст і сіл республіки, ша*
нувальники сценічного мис
тецтва з нашої області. За
традицією вони посадили
молоді дубочки на знамени
тій алеї гостей.
Відкрила свято заступник
голови
Кіровоградського
облвиконкому Є. М. Чаба
ненко. Вона розповіла про
традиції заснованого М. Л.
Кропивияцьким українсько
го професіонального театру,
які свято бережуть спадко
ємці великих корифеїв —
артисти обласного музично;
драматичногої ггеатру імені
М. Л. Кроцявшіцьког.о.. їхні
успішні гастролі в Москві,
вдалий творчий звіт па сго-

литій сцені — яскраве !ІІДтвердження цьому.
Хвилююче звучали слова
вдячності великим корифеям
української сцени
нобіля
погруддя І. К- КарпвнкуКарому.
Начальник
управління ’
культури облвиконкому М. І.
Сичепко. вручив нагороди
кращим театральним колек
тивам області.

На імпровізованій сцені
прозвучали улюблені пісні н,,
романси корифеїв українсь
кого театру, було показано
уривок з драми М, СтарицьКОГО «Іалан», яка стала візиткоіо карткою колективу
обласного музшшо - драматочного> театру імені М..Л.
V
...
Кропивкицького. У
^'Крзюіі
театралізованій . ■_кумгіо-цщії
взяли участь провідні мац.

стри самодіяльних театрів,
хорові іі танцювальні колек
тиви.
Учасники торжеств стали
першими відвідувачами ре
ставрованого меморіального
будинку 1. К. Карпенка-Карого, у якому відтворено
"Г^Р єр кімнат таким якччВін був за ЖИТІЯ драматурга.
і іс іГ’ "а ху,пР‘ НйДіи
1. К. Карпепко-Карий паии.

єав більше
деся ти ДР^-уі
комедія, ЯКІ ІИІІІІН1.ИІ
лотого фонду україись»*-’
класичної драматургії-.
Лягають квіти до іііДЧІ**
жя пам’ятника І. 1\. 1<ар"е”;
ку Карому, па його мог”Д.У’
що неподалік хутора І^’А11"
Естафета театрального с”’
та вирушила по містах і • *
лак області.
_
Н. ЧЕРНЕНКО-

28 вересня 1982 року

«Молодий комунар»
йшла залізниця, що в ба
гато разів полегшить до
ставку будматеріалів і об
ладнання.
З Тюменським
краєм
своє знайомство я почав
ще в аеропорту міста Уфи.
Там проходила реєстрація
пасажирів па вахтові літа*

У НАС 8 ГОСТЯХ

БАШКИРСЬКА МОЛОДІЖНА
ГАЗЕТА «ЛЕНИНЕЦ

ТРУДОВУ
ПЕРЕМОГУ —
ЮВІЛЕЄВІ
БАТЬКІВЩИНИ

*

dk

Комсомольсько - моло
діжна бригада Рашида Гарифулліна
трудиться на
одній із найважливіших ді
лянок виробництза — у
цеху тканин з поліхлорвінілоаим покриттям.
Бригада — неодноразо
вий переможець соціаліс
тичного змагання на нєфтєкамсько.му
комбінаті
«Іскож».
Серед
хлопціа
кожен другий — раціона
лізатор.
Комсомольськомолодіжна бригада Р. Гарифулліна
виступила на
підприємстві
ініціатором
змагання, присвяченого 60річчю утворення СРСР. Де
цієї дати вирішено випус
тити 60 процентів виробів
зі Знаком якості, 38 про
центів — тільки першого
сорту.

А. ТОНІНА.
м. Нєфгєкамськ.

ЗМАГАЮТЬСЯ
ЮНІ
БУДіЗЕЛЬНИКИ

і

А

У Стерлітамаку
про
йшов конкурс професійної
майстерності
штукатурів.
Молоді будівельники зма
галися на об єкті Г-14 (бу
динок
молодожонів). У
конкурсі взяли участь 12
кращих штукатурів із п’яти
КОМСОМОЛЬСЬКО -МОЛОДІЖ
НИХ бригад.
Переможцями
сгали
Р. Рахімоза і В. Осипова з
бригади Д. Басирова. Во
ни виконали 259,1 процен
та донної норми. Якість їх
ньої роботи визнана від
мінною
На конкурсі враховува
лись
не тільки
якість і
процент виконання
нор
ми, а й теоретичні знання
молодих
штукатурів, які
перевірялись за білетною
системою.
Другими стали Ш. Гарєєва і 3. Нігрансва
із
бригади О. Окуневої. Тре
тє місце зайняли Л. Раши
това і Р. Рахматулліна
із
бригади 3. Давидової.

Ф. ФІЯІЯОЗСЬКИЙ,
робітник,
заступник
секретаря
комітету
комсомолу
тресту
«Стерлітамакбуд».

Зовсім недавно
Новий
і ренгой був
робітничим
селищем. Ледве географи
встигли нанести населений
пункт па карту, як він уже
за
кількістю населення
обігнав свого
старшого
брата — місто Надим. За
два роки колишнє селище
змінилося
невпізнанно:
зведено НОВИЙ аеропорт,
хлібзавод, міський вузол
зв'язку, дитячі дошкільні
заклади, школи, спортивні
комплекси, магазини, забу
доване Піонерське селище
«і юменгазпрому». 26 черв
ня 1982 року сюди пр:і-

кп Уфа - Сургут, Уфа —
Нижньовартовськ. Лет їли
буровики з Башкирі і дл я
роботи в Західному Сибі
ру. Прибувши в 1 Їомень,
я зустрівся з нашими зем
ляками —
посланцями
Башкирської комсомольсь
кої організації, котрі пра
цюють у загоні
імені
XVIII з'їзду ВЛКСМ.
Зустрівся мені
давній
знайомий, бригадир тесля
рів цього загону Мірсажр

НЕ СПІШИТЬ З КОЛГОСПУ молодь

Основну роботу з мо
лоддю а колгоспі прово
дить комсорг Гаміль Нургалієв. Сам випускник 6акаєвської середньої шко
ли, закінчивши
сільсько

господарський технікум у
Кушнаренковому, він без
роздумів
повернувся в
рідне село. Завдяки йому
багато молоді залишаєть
ся з колгоспі.
«Це добре, — говорить
Га.міль. — Але багато хго
асе-тзки виїздить, не по
вертається додому після
ар/я;ї. Значить,
іцс десь
ми недопрацьовуємо».

Більшість
молоді, яка
залишає колгосп, не влаш
товує в першу
чергу се
зонність праці, робота без
вихідних.
Звичайно,
не
кожний витримає
напру
ження у жнива.
Проте з
господарстві залишаються
кращі, яким під силу будьякі завдання. Такі, наприк
лад, механізатори
Масмуд
Хайбдурахманов
і
Бльфір Сафіуллін.

Поруч зі старшими това
ришами відмінно трудить
ся і молодь республіки у
складі загону імені XVIII
з’їзду ВЛКСМ. Це коман
дир Башкирського ударно
го комсомольського загону
Вячеслав
Вахрушев із
Бірська, Марат Ільясов із

літамакського району, Ба
сім Мулюков, І’ая Мулюкова, Віїїер Ардуанов із
Кушнареііковського райо
ну та інші хлопці і дівча
та.
Всі воші
трудяться і<а
спорудженні
житлових
будинків, 'шкіл, дігісадкії!
мулярами, теслярами, шту
катурами, малярами, звар
никами,
монтажниками.
Всі оволоділи суміжними
спеціальностями.
району,
Салаватського
Нам, ветеранам комсо
Рашит молу, радісно бачити вклад
Віктор Ахметов,
Іль- молоді
Гасанов із Мішкіїю,
у зміцнення еко
дар Агліулліи із Міякіась- номічної бази країни, ра
кого району, Олексій Вит дісно усвідомлювати, що її
ків і Володимир Берсстяп- будівництві міста, яке пря
ський із Уфи, Олександр мує в майбутнє, є й част
Хусаінов із Октябрського, ка праці наших земляків.
Володимир Вороній
із
X. А5ДРАХМАНОЗ,
Уча'лпнського районів, М ірат С’адрстдіїїов із Сала
персональний пенсіо
вата, бригадир мулярів
нер СРСР,
кавалер
Каміль Ак’іолоз із Стертрьох орденів Слави.

КІСТО, що ПРЯМУЄ В МАЙБУТНЄ

МОЯ ДОЛЯ В РІДНОМУ СЕЛІ
-klzbakak -гИ-ІМт* І ’«Пі <ич НіЧ’ІИиііИІ

Колгосп
імені
М. В.
Фрунзе вважається одним
із кращих у Кушиаренковському районі, Господар
ство славиться хорошими
врожаями зернових, цукрозих буряків,
високими
надоями молока. Зрозумі
ло, що тут
особливо по
трібні молоді руки.

Муртазін, Він побував у
І\омсомольську-на -Амурі,
де брав участь у торжест
вах, присвячених 50-річчю
міста.
По
приїзду в Новий
іреіігои познайомився я з
представниками міськко
му КІІРС, штабу Всссоюз-

З стор,

Комсорг не
самотній у
своїй роботі. Велику до
помогу надають йому го
лова Раїс Афтахозич Латмпов, партійна організація
колгоспу. Щороку госпо
дарство здає десять квар
тир, більшість яких діста
ється молодим
сім'ям.
Будується дитсадок. Нама
гаються йти в но<у з часом

і працівники клубу: показ
нових фільмів, дискотеки,
молодіжні вечори
сгали
тут традицією.

Сьогодні всі керівні по
сади з колгоспі займають
ті, хто пов язав свою долю
з рідним селом. Примі
ром, головний
агроном
Рим Салихзянович
Калимуллін тільки в 26 рокіз
зумів вступити до Уфімського сільськогосподарсь
кого інституту. Після за
кінчення вузу його напра
вили в Буздякський район.
Але Калимулліна, колиш
нього механізатора, кли
кали до себе рідні поля.

І ось відпрацювавши вста
новлений строк, Рим ра
зом із дружиною пере
брався у свій колгосп. Так
господарство
одержало
двох спеціалістів, двох аг
рономів.

А. НІЧКОВ.
Кушнаренкозський
район.

пої ударної КОМСОМОЛЬСЬ
КОЇ будови, побував у двох
гуртожитках «Уренгойгазовндобутку» і «Уренгойгазогіровідб^ду», зустрівся
з молодими газовндобувникамн на газовому комп
лексі № 4, де начальником
уфімець Віктор Леонідо
вич Слівнєв. Щодобовий
видобуток
газу досяг на
комплексі
кількох десяткіз мільйонів кубометрів.

Перед початком
нав
чального року в редакцію
надійшов
лист від На
дії Ф. з Белсбеївського ра
йону. Лист — як жовте
світло на світлофорі для
всієї шкільної
дітвори:
«Обережно — перешкода
на шляху до мрії!»

павколпшпього світу, вив
чиш ази наук. Не секрет,
що мало
кому вдається
самостійно освоїти такі
складні науки, як фізика,
математика, хімія, і тому
тепер, у школі, кожен має
зрозуміти: не.можна втра
чати часу, який з визна-

РОЗІШЛІТЬ
ГІНЦІ ДУМКИ
«Хочу поділитися з вами
своїми сумнівами і попро
сити поради, — пише На
дя. — До восьмого класу
я мріяла стати геологом і
тепер хочу бути ним, але
біда в тому, що
вчусь я
не- дуже добре, навіть,
можна сказати, поїзно і
до інституту мені не всту
пити.
Дуже
шкодую, що до
мене не прийшли ні сумні
ви і роздуми раніше. іак
легковажно
я ставилася
до занять... Тепер би її ра
да вчитися краще, та, ма
буть, не вийде. Немає си
ли воЛі. Невже мені вже
пізно вчитися?»
Звичайно, можна відпо
вісти, що «Вчитися ніколи
не пізно», і це справедли
во, але є й інше прислі
в’я—«Все добре у свій час».
Адже життя наше дуже
розумно «розплановане» —
інші саме час набиратися
знань, закладати фунда
мент майбутніх відкриттів

чешіям «втрачеишЬ може
стати каменем на шляху
до здійснений намічених
планів, як у Наді. 1 хан у
майбутньому
не завжди
буде досягнуто саме тієї
мети, яку ставив у деся
тому класі. Цілі ж бо рос
туть разом із натчи і не
завжди вгору, часом слаб
кими стеблинками, а і в
І.'ПІОІІІіу. Те, НІС

СЬОГОДНІ

здається єдино можливим,
завтра виявиться непотріоіііім. Але поставлена іде в
школі (хай вона так і з.і.іпшігіьсі дитячою) мета до
поможе створити базу, наіромадити знання
для
майбутнього приказ іаніїя

.

будували свої
нами, але
рівняючись 1’3
плани, не
«відмінні*, «модні» і час•jo туманно уявлюазпі про
фесії льотчиків, артистів,
лікарів. Вони
будувала
свої плани відповідно до
нахилів: в і дч у в аєте—май?
стер по склу, ортопед то
що.
Як же, запитаєте ви, не
втрачати часу, коли він
сам втрачається на іноді
^нудних» предметах, уро
ках? А ви
придивіться,
можливо, наука про молекуди, такі однакові
на
перший погляд
числа не
мсшії захоплююча, ніж нау
ка про інші сніги, країни.
Побувайте га різних факулы атииах
у
школі
«Вчись учитися», зазирніть
у книжки серії «Эврика».
Школа — це час штору,■ і
зараз ні з якому разі не
можна сидіти склавши ру
ки. Греба шукати своє покликання на всіх напря
мах. Розішліть 1ІІІЦІВ сво
єї думки в усі кінці світ/,
в усі галузі науки — вони
допоможуть знайти своє
місце В ЖИТТІ.

Але як же допомогти
Ііаді, яка скаржиться па
Мені якось довелося зу свою .ііиивість у минуло
стрітися з німецькими діт му ? Візьмись за книжки.
лахами, і я здивувалася, Що буде незрозуміло —
щи в Г2—13 років кожен підійди до вчителя, до то
із них упевнено говорив.
варишів — піхто
не від
— Буду електриком, ве мовить тобі в допомозі.
тер Н І І а ром,
о рто і іедом,
Г. ВЕДЕНИКТОВА,
мансі ром но склу...
педагог.
Всі вони були иідмінчисі 1.1.

ДО 60-РІЧЧЯ УТВОРЕННЯ СРСР

ФУТБОЛ

ЛЯПНИ

Книги ілюструють... читачі
Триває республіканський
конкурс дитячої книжко
вої ілюстрації під девізом
«Моя Батьківщина — Ра
дянський Союз», . присвя
чений 60-річчю утворення
СРСР. У зв’язку з цим в
обласній бібліотеці для ді
тей ім. А. Гайдара відкри
лася виставка,
де пред
ставлено 76 малюнків. їх
надіслали юні читачі Із 9
районів області, з міст
Кіровограда і Світловодська. Найбільше малюнків
надійшло від дітей Кіро-

воградського та Новгородківського
районів. Вони
розповідають про непов
торну красу й неосяж
ність нашої Батьківщини,
досягнення
радянської о
народу в мирному будів
ництві, невмирущість па
м'яті про його подвиг, у
роки Великої Вітчизняної
війни, про щасливе дитин
ство. Ілюструють діти тво
ри А. Гайдара,’ Г. Куб.іицького «Моя Батьківщина
—
Радянський
Союз»,
Г. Циферова, С; Барузді-

на, А. Маркуші, І. Неходя,
І. Цюпи
Малюють діти кольоро
вими олівцями, фломасте
рами, акварельними фар
бами, тушшю. Особливу
увагу привертають роботи
Наталії Козакул, юної чи
тачки Піщанобрідської біб
ліотеки, учениці з Кірово
града Інші Княпнці, На
талки Сірої з Олександрів
ни. їхні малюнки, а також
роботи Світлани Чабано
вої, Лариси
Погорілої,
ІО.'іі Микитіної, Анжс.ін
Федоренко,'
Володимира
Козюри надіслані в Киїз
па республіканський кон
курс.
О. КАЧАНОВА.

м. Кіровоград.

Н а з н і м к ах: ілюстра
ції Олександра Врадія з
Новоукраїнки (ліворуч) до
збірки віршів поетів брат
ніх
республік
«Рідний
дім» та Сашка Безверхні.ого (Гелованівськ)
— до
кипім Івана Иеходи «Вам,
щаслйвї діти».
■ Фоторепродукції
3. ГРИБА,

«НОВАТОР»-3:3
наги>іоі'і
Матч по-авсл
Та завергосподарів поля,
результа
шити свої атаки
тивно їм не вдається.
йде п’ятдесят перша хви
лина гри. Помилку захисни
ків і голкіпера «Зірки» ви
користав
жданавець Юрій
Норман, який
і забив гол.
Після
цього
Е.іровоградці
почали діяти рішучіше. На
шістдесят п'ятій хвилині Ми
хайло Калита, • що замінив
Олександра Алексєєва, вста
новлює рівновагу.
А через
шість хвилин він закріплює
успіх своєї команди — 2:1:
Натиск
кіровоградців
но
зменшується. До фінально»!
го свистка
м’яч ще
раз
побував у сітці воріт «Нова
тора». Цього разу відзначив
ся Євген Петроченкоз. Маю-’
чи в своєму активі тридцяті;
сім очон, «Зірка» пермістиласл в турнірній таблиці ні
один рядок вище, тобто на
тринадцятий.
/ «Зіріта» виступала у тако*
му
складі:
3. Музичук,
В.
Димон. О.
Сміїченно.:
І. Черненко. С. Кучеренко,
В. Лазаренко, Є. Петрочеиков. О. Алексеев (М. Кали
та), В. Воронцов (С Стена іиі.о), Я. Воби.чяк. О. Трегубеиі.о (С. Денисенко).
ЗО вересня «Зірка^ зустрі
неться зі ’«Стахановцем» ігл
ЙОГ«, полі.
,

9. ШАБАЛІН.

4 стор.
БЛІЦ-КОНКУРС ТРИВАєі
аятииви>в»яия0ияивиииив»

8.00 — «Час». 8,43 — Лі
тям про звірят у.1.5 — то
лефільм «Осіння дорога
....----- до
мами». 9.55 ---— А
” ОК ФІЛЬМИ.
10.о0 — 4 Вінок
дружби».
Концерт естрадно симфоніч
ного оркестру цт і ВР. По
закінченні — Ц.20 — нови
ни. 14.30 — Новини. 14.50 —
і«Учені — селу». Науково
популярні фільми. 15/10 —
Концерт 16.00 — Російська
.мова. 16.30
— Мультфільм
. «Малахіто ва
і икат у.і ка >.
16.50 — Зустріч школярів з
Іучасниками Великої Вітчиз
няної війни, бійцями парти
занського з’єднання
даічі
Героя
Радянського Союзу
С А.
Ковпака.
17.45 —

так назвав свій тематичний кросворд переможець
першого туру змагання авторів кросвордів, підсумки
якого щойно підбите, Пилип Бляшук з с. Дооряпкн
Вільшанського району. Він — переможець поперед
ньої вікторини «Молодого комунара» і один з пере С. Нрокоф єв Концерт № З
фортепіано з оркестром.
можців першого туру нинішньої (див. «М1\» від д ве для
18.15 — Газопровід «Урен
ресня ц. р.). За Кросворд, який ми вміщуємо сьогод гой — Ужгород». .Кілометри
ні, йому, нараховується те 40 очок. Отож, тепер і Валентини Біляєвої. Телена
рис. 18.39 — Б кожному ма11. Бляціук став лідером. У нього 8-1 очка.
[гпонку
—• сонце. 18.45 —

З
|
в
І;
В
р
§
®
к

По горизонталі: 3. Таджицький народний епос,
5. Підрозділ геологічного
періоду. 6. Птах. 10. Місто
в
РРФСР. 12.
Затока
Охотського моря. 13. Твосець художнього або публіцистичного
твору. 15.
ААісто у Вірменії. 22. На-

I;

рСДНИЙ

Кир-

* гизії, лауреат Ленінської
премії. 23. Озеро в Казех| ській РСР. 26. Гірська поВ рода. 28. Українсвкий ра5 дянський композитор. ЗО.
Р Радянська республіка. 32.
І Азербайджанський режи
сер,
народний
артист
СРСР. 33. Молдавський ра| донський живописець. 36.
В Струнний музичний інструІ мент, поширений у країнах
І Сходу.
35. Білоруський
® першодрукар, громадсь
кий і культурний діяч.
Ё
По вертикалі: 1. ОфіційI на емблема
держави. 2.
І Народний письменник ЕсI тоніі. 3. Північний птах. 4.
Порт на Єнісеї. 5. Відомий
® машинобудівний завод у
Литовській РСР. 7. Узбець
кі кий письменник 15—16-го
п століть, засновник дерма№ ви Великих
Моголів. 8.

Грузинська цариця, під час
правління якої Грузія до
моглась значних військовополітичних успіхів. 9. На
родний письменник
Лат
війської РСР, Герой Соціа
лістичної Праці. 11. Роман
О. М. Горького. 14. Місто
на Україні. 15. П'єса О. М.
Островського. 16. Україн
ський журнал. 17. Киргизь
кий народний епос. 18. Ес
тонський радянський спі
вак,
народний
артист
СРСР. 19. Кущова культур
на рослина, що вирощує
ться в Грузії та Азербайд
жані. 20, Музичний інстру
мент, поширений у Молда
вії. 21. Відомий молдавсь
кий
танцювальний
ан
самбль. 24. Туркменський
радянський
живописець,
народний художник СРСР.
25. Збірка поезій П. Г. Ти
чини. 27. Поаість А- П. Це
хова. 28. Роман Ю. Бонда
рева. 29.
Литовський ра
дянський письменник. ЗО.
Український
радянський
письменник. 31. Вірш О. С
Пушкіна. 34. Місто в Гру
зинській ₽СР. 35. Столиця
союзної республіки.

Сьогодні у СВІТІ. 19.00 — До
160-річчя утворення СРСР.
|«В сім’ї єдиній». Вірменська
ІРСР. Виступ першого секре
таря ЦК Компартії Вірменії
К. С. Демирчяна; док. теле■фільм «Радянська Вірменія»;
І «Співаю Вітчизну мою». КойІцерт майстрів
мистецтв.
121.00 — «Час». 21.35 — Док.
[телефільм «Батьківські збо
ри» з циклу
«Контрольна
Ідля дорослих». 22.35 — Счоі одні у світі. 22.50 — Коп.церт.
—
«Актуальна каА10.00
УТ 10.85
Ік.ера».
-- До 60-річчя
І утворення СРСР. «Чуття
’єдиної родини».
Поезія.
11.00 — Рішення XXVI з'їз-.
ІДУ КПРС — в дії. З досвіду
і впровадження
республі| папської комплексної сн>
Ітеми
управління
якістю
у продукції
в
Латвійській
ІРСР. 11.40 — Шкільний ек»ран. 10 клас. Історія. «Вели
кий подвиг на Малій землі».
.12.15 — ЮТ-82. (СімфероЯііоль). 16.00 — Йосипи. 16.10
В— Срібний дзвіночок. 16 30
І— Телефільм «Жаркий лід».
116.45 — Концертний
зал
І «Дружба». Виступ державІ ного
хореографічного аиІснмбліо «Берізка» 17.30 —
«Імпульс». Науково-популяр
на програма. 18.00 — К. т.
■ «День за днем».
(Кіоово■ град). 18.15 —
Телефільм.
І (Кіровоград). 18.25 — К. т.
■ «Обрій». Молодіжна програ
мма. (Кіровоград).
19.00 —
■ «Актуальна камера». 19.30
— «До 100-рІччя К.- Шимановського. «Сторінки пам'я■ ті» (Кіровоград). 20.45 —
■ «На добраніч, діти!» 21.00—
■ «Час». 21.35 —
Художній
■ фільм «Пусті». 1 серія. 22.40
■ — «П'ять хвилин па розду■ мн».

А ЦТ (II програма)
18.00 — Новини. 18.20
Док. фільм. 18.30) — Міжнародний турнір з: гандболу.
Румунії —
Жінки. Збірна
19.00
збірна СРСР-1.
Служу Радянському Союзу!
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— 1 жовтня —
перехід на
і зимовий час. 20.30 — Спорт
|за тиждень. 21.00 — «Час».
21 35 — Телефільм «Жив со
бі настроювач».
.

«Час». 21.35
— Тслефілім
«Узеїр Гаджибеков. Акорди
довгого ясиття». 1 і 2 сераї.

Четвер
д ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 —
Мультфільми: «Кіт у чобо
тях», «Шкатулка
з секре
том». 9.15 — Відгукніться,
сурмачі! 10.00 — Клуб кіноподорожей. 11.00 — Виступ
камерного оркестру Державного музично-педагогічного
інституту ім. Гнєсіних. По
закінченні — 11.25 — Нонн
ин. 14.30 — Новини. 14.50 —
< П’ятирічка — справа кож
ного». Док телефільми. 15 ЗО
— Концерт ансамблю «Ро
весник» Воронезького місь
кого Палацу піонерів і шко
лярів. 16.15 — Підмосков’я.
Реалізація
Продовольчої
програми. 16.45 — Шахова
школа. 17.15 — По Кіпру. Кі
нопрограма. 17.30
— Кон
церт артистів Кіпру. 48.00
— Людина. Земля. Всесвіт.
18.45 —
Сьогодні у світі.
19.00 — Муз. телефільм
« Джон Філд». Про творчість
ірландського композитові.
20.00 — Фільм-концєрт «Ось
знову вікно». 21.00 — «Час».
21.35 — Це ви можете. 22.20
— Сьогодні у світі. 22.35 —
Концерт.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Концерт. 11.25
— «Доля». Теленарис. 12.00
— Телефільм. 12.25 — «На
родні таланти»,-16.00 — По
глинь 16.10 —‘«Срібний дзві
ночок-». 16.40 — Музичний
фільм «Перевтілення». 1-7.25
— До 60-рІччя утворення
СРСР. «Чуття єдиної роди
ни». 17.45 — «Екран пеша
ни Українського телебачен
ня» 18.00 — «День за днем».
(Кіровоград). 18.15 — К. т.
«Продовольча програма —
справа кожного». Заготівля
овочів в Олександрійському
пайові. (Кіровоград) 18.30 —
К. т «Вересневі самоцвіти».
(Кіровоград). 19.00 — «Акту-*
альна камера».
19.30
—
— «Факти свідчать». 20.05—
Концерт
радянської пісні.
20.50 — «Па добраніч, діти!»
2100 — «Час». 21.35 — Но
вини кіноекрана
23.05 —
Новини.

коикуреу ЇМ. П

І

ЧПЙКОВСЬ-

А ЦТ (II програма)
18.00 ,~ Новини. 18.20 —
Фільм-концерт 18 45 — Між
народний турнір з гандбо
лу. Жінки. Збірна СРСР-1 —
збірна НДР. 19,15 — Чемпіо
нат СРСР з хокею
«Дина
мо» (Рига) —
«Динамо»
(Москва). 2 І 3
періоди. В

ІЛ

316050, МСЛ

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

єул. Луначарського, 36.
Індекс 61103.

10.00 — «Актуальна нами. »
ра». 11.00 — Концерт фор- *
тепіаішої музики. 11.35 —,
«Доброго
вам
здоров’я^
12.05 -■ 1. Друце «Свято ду
ші». Віісіава. 14.30 — «Пог
ляд у майбутнє». Дельтапла
неризмі 15.05 — Концертний
зал «Дружба». 17.05 — Худфільм «ЇІорг». 18.15 — Муз.
філі м «Через
десять ро
ків». 18.45 — «Скарби музе«
їв України». 19.00 — Акту
альна камера» .19.30 — Лі
ричні пісні. 20.00 — Чемпіо
нат’СРСР з футболу. «Чор
номорець» — сІІеФтчі». 2
тайм. 20.45 — «На добраніч,
діти!» 21.00 — «Час». 21.35 —
До 60-річчя утворення СРСР.
Ленінградський академічний
театр опери
та балету ім.
С. М. Кірова. По закінченні
— Повніш.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20—<
Якщо хочеш бути здоровим.
8.25 — Док. телефільм. 8.35
— «Машенька», Тепевистава.
10.10 — «Ранкова пошта».
10.40 — Програма Вірменсь
кого телебачення. 12.00 —
Клуб кіноподорожей. 13.00
— «Здоров'я». 13.45 — Лю-*і»с'
дина — господар на землі.
1445 — Музичний
кіоск.
15.15 — Міжнародний огляд.
15 ЗО — Телеклуб «Москвич
ка». 17.00 — До 65-річМя Ве
ликого Жовтня. «Наша біо
графія». Фільм 50 — «Рік
1966». 18.00 — Футбол «Ди
намо» (Мінськ) — < Мета
ліст». 20 00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — Теніс. Кубок Деі
віса. Збірна С»°СР — збірна
Індії. 21.00 — «Час». 21.35 —
Телефільм «Задача з трьрма
невідомими» 1 і 2 серії.

ченні — 23.45 — Сьогодні у
світі.

А УТ

8.00 — «Чао. 8Л5 — Кон
церт. 9.15 — Док. фільм «Че
каю тебе, мамо». 9.30 — Бу
дильник. 10.00 — Служу Ра
дянському Союзу!
11.00 —»
«Здоров’я». 11.45 — «Ран
кова пошта». 12.15 — «Піонерія». Кіножурнал. 12.30 —
Сільська година. 13.30 — Муч
зичний кіоск.
14.00
«Здрастуйте, діти». Телена
рис про народного вчитепя
СРСР ІО. С. Кашкіна. 14.3(1
— Клуб кіноподорожей. 15 ЗО
— Виступ хору’ «Ноорус»
Палацу .культури Державно-^.*
го комітету профтехоевіть1*)Л
ЕРСР. 15.45 —
Чемпіонам
СРСР з хокею: ЦСКА —•
«Трактор». 2 і 3
періоди.’
17.15 — «За вашими листа
ми». Муз. програма до Дня
учителя. 18.00 — Міжнарод
на панорама. 18.45 — Мульт
фільм. 19.10— Ану. дівчатаї 21.00 — «Час». 21.35 -А
Футбольний огляд. 22.05
Док телефільм «Париж. Чо
му Маяковський?» По закін
ченні —23.05 — Новини.

10.00 — «Актуальне каме
ра». 10.35 ——Музичний
фільм «Тут мій рідний дім».
11.00 — Новини кіноекрана.
12.15 — До 60-річчя
утво
рення СРСР. -Орбіти друж
би». 16.00 — Новини. 16.10
—
«Срібний
дзвіночок»
16.30 — Муз. фільм «Спаси
бі за нельотну погоду».
17.25 — «Гусеня». Лялькова
вистава. 18.00 — «День за
днем» (Кіровоград). 18.15 —
Телефільм.
(Кіровоград)
18.30 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — До, 60-річчя ут
ворення СРСР. Творчий звіт
майстрів мистецтв і худож
ніх колективів Миколаївсь
кої області. В пеперві — «На
добраніч, діти!» Но закуічфі
ні — телефільм «Осіннє по
ле», Новини. •
А. УТ

А ЦТ (II програма)

10.00 — «Актуальна камс«
ра». 10.35 — Для дітей. Ху1«
дожній фільм «Дзвонять, від«
чиніть двері». 11.50 — «Сла
ва солдатська». 12.50 — Муз.
фільм «Закарпатський хоро;
вод». 13.20 — - Сьогодні -т
День учителя. Урок для вчп.телів. Телефільми. 14.40 —•
П. І. Чайковськнй. «Спляча
красуня». - Вистава. 17.05 —
• Живе слово».
17.55
-*-1
Фільм-концерт
«Зустріч З
романсом», -18.30 — «Акт/«
-альна камера». 19.00 — Чем
піонат
СРСР з (рутболу.
«Динамо» (Київ) — «Торпе
до» (Кутаїсі).
20.45 — «На
д ЦТ (І програма)
добраніч, діти!»
21.00 —
«Час».
21.35
—
Хед. фільм
8.00 — «Час». 8.45 — Кон
церт хору російської пісні «Перший учитель».’ По зя-і^
"
ЦТ і ВР. 9.10 — АБВГДсйка. кінченій — Новини.
9.40 — Для вас. батьки. 10.10
— 40-й тиран- «Спортлото». А ЦТ (II програма)
10.20 — Рух без небезпечч.
10.50 — Екран збирає дру
8.00 — Гімнастика. 8.29 -у
зів 11.35 — Док. телефільм. До Дня учителя. Док. теле
12.05 — Співає заслужений фільм «Наш
теплий дім».
аптис.т БРСР Я. Євдокнмоп. 8.50 — Телефільм «Задача з
12.30 — Коло читання. 13.15 трьома невідомими». 1 і 2
— Фільм-кон— «Альоіиин вибір». Про ме сс-рії. 10.55
ханізатора О. Андреева, ви церт. 11.25 — Мультфільми.
пускника Гконпнковської се 11.50 — По музеях і виста
редньої інколи Красносіль- вочних залах. 12.05 — 9-а
Супутник
сі кого району Костромської студія. 13.05 —
області 13 25 — Грає духо кіноглядача. J3.50 — Розпо
відають
наші
кореспонден

вий оркестр, Телеогляд-кппкурс. 13.45 — Радянське об ти. 11.20 — Теніс. Кубок- Дег.іса.
Збірна
СРСР
—
збірна
рьзотзорче'
мистецтво
15.05 —
Переможці.
С Кибрик. 14.30 — Попиті Індії.
Фронтових
друзів.
14.45 — До 40-річчя ко.ме.о Клуб
16.30 — Тсагр і глядач. І 7.30
мольської організації «Мо — До 65-річчя
Великого
лода гвардія». Фільм «Моло Жовтня. «Паша біографія»:
да гвардія». 1 і 2 серії. 17 30 Фільм 51 — «Рік 1967». 18.30
— Бесіда політичного огля — Чемпіонат СРСР з хокеюі
дача ІО. Летунова. 18.00 — «Крила
Рад» — «Спартак»:
У світі тварин. 19.00 — Теле- З період. 19.15 — Концерт.
•жуппал
«Співдружність». 19.45 — Вечірня казка. 21.00
19.30 — «Музика для всіх».
«Час».
21.35 — Фільм
Огляд 21.00 — «Час». 21 35 —
«Шукай вітра...»
— «Кропоткіиська. 12» Те
лефільм з никлу «Слово Ан
дроникова». 22.40 — Мело
дії і ритми зарубіжної естра
Редактор
ди. По закінченні — 23 30 —
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
Новини

18.00 — Новини — 18-.20 —
Концепт народного артиста
РРФСР І. .Онстраха (скрип
ка). 19.00 — На рідпііґземлі. Теленарис. 19.45 — Вечір
ня казка. 20.00 — Футбол. 1.
ліга. «Ністру» — «Зоря». 2
тайм; 21.00 — «Час». 21.35 —
«Машенька» Телевиетапа.

Субота

:==^fcr

НАША АДРЕСА:

БК 01696.

А Уї

А ЦТ (І програма)

§ 8 00 — «Час». 8.45 — «Зо■ лоті ворота». Музична проВграгш з ЧССР. 9.35 — Фільм
■ «Паапет».
По закічешп
І]] 15 — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — По Мадагас
кару. Кінопрограма. 1>.1э
■ _ < Всеволод Вишневськніі
і .
письменник-комуиіст»
І-.6.05 — Прапороносці трудо■ вої слави Про колектив колЯ і оспу їм. Кіпова Вітебської
в області. 16.20 —
Концерт
"учасників VII Міжнародного

«Молодой коммунар» —
ла.
орган Кировоградского

На украинском языке.

П'ятниця

■ а ЦТ (І програма)

■ кого 10 Купта (НДІ ) »
■ мича (СФРЮ) 16.55 - ВІд§ ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД. ВМІЩЕНИЙ
■ гупніться, сурмачі! 17.49 —
У «МОЛОДОМУ КОМУНАРІ» ЗА 21 СЕРПНЯ
8Грає- С. Воронцов
(гітара)
— Життя науки. 18.45
По
вертикалі:
2 113.00
І
По горизонталі: 1.
|—■ Сьогодні у світі. 19.00
4. Спілка. 9. «Соть». 3. Есеїст. 5. ■ Кубок європейських чем ноКостер.
11. Камо.
14 Плахта. 6. Ліон. 7 Бур |нів з футболу ’/м Фіналу
(Київ) — ’ Грасс1 Іюанс. 16. са. 8. Журлива. 10 Па ■«Динамо»
(Швейцарія). В пе
Кабарга. 13. хоппере»
17 Сипаї ром. 12.
рерві — 1945 — 1 жовтня
Драга.
18. Чойбалсап. ■ — перехід на зимовий періТрек.Швайка 20. Осмос Юстас.
Вод 21.00 — «Час». 21 35 —
19.
Діафрагма
21.
Со

25
Штанга.
Уруть.
15. 27. Авуари. пілка. 22. Онтаріо. 24 І Кубок У ЕФА з футболу, 'іЧагарі.
ВФЇвалУ: «Динамо» (Москва)
Есперанто.
Кросна.
М
Агава.
25. Штурм. 28
31. Могила. И
«Цільової.«» (Польща)
19 “
09 ,;5
— Сьогодні у СВІТІ.
Альбіоя.
. 23 «Ранок». 36. Штерн Оркестр. 29.
■
23
00
Кубок володарів
Ночви В Кубків—з футболу
'/,« Фіналу.
26 Амбра. 40 Козачен- 32 Пшоно. 34.
’
Потосі
41.
Натан.
43.
Шпо35.
«Гараж».
37
■
«БавзіЯя»
(ФРН)
— «ТоппеЗО.
Перу Вло» (Москва): Кубок УЕФА з
44. Епос. 45. Юрта. 38 Скирта. 42
■ футболу */-.» фіналу: «Напо.чі»
Студія. 47. Мадрід, 43. Шадр.
■ (Італія)’ — «Динамо» (Тбілі
сі сі)

1І-

перерві — 19.50 — Вечірня
казка. 21.00 — «Час». 21.35
Ю 00 — «Актуальна каме Фільм «Бережи свою зірку».
ри». 10.35 - Л. Ревуцькпіі.
Симфонія номер
І і 1о —
Концерт Державного Омсь
кого російського народно
го хору. 12.05 - «Джерела».
16 00 —
Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 10.30 & ЦІ (1 програма)
—
фільм-концерт «Чобе8.00 — «Час». 8.15 —
наш». 16-55 - До 40-річчя Мультфільми.
9.20 — «Ось
< Молодої гвардії» < 1 радиш ‘знову
Фільм концерт.
ям вірні». Передача -і. 17.2з 10.20 —вікно».
Грає
заслужений
ар
— «продовольча програма
РРФСР Б. Феоктистрв.
— справа кожного». 18.00— тист
закінченні — 11.00 — По
К т. «День за днем». (Кіро ІІо
вмни 14 30 — Новини 14.50
воград). 18-15 - Телефільм — По Нігерії. Кінопрограма.
(Кіровоград). 18.30 — Кон 15.05 — Виступ
Великого
церт. 19.00 «Актуальна дитячого ходу ЦТ і БР. 15.35
камера». 19.30 — «Грунтовні — Справи московського ком
знання — усім слухачам». сомолу 16.05 — Док. фільм
До початку нового навчань «Пісня пшеничного
поля».
ного року в системі мзрк- 16.20 — Радянський пейзаж
сисісько-леніпської освіти. ний живопис 20—30-х років.
(Кіровоград). 19.45 — Теле 16.50 —До 60-річчя
утво
фільм (Кіровоград). 20.00 — рення
Чечено-Інгушської
К. т. «Джерела».
(Кірово АРСР 1 200-річчя добровіль
град). 20.45 — «На добраніч, ного входження Чечено-Індіти!» 21.00 — «Час». 21.35— гушетії до складу Росії: Док.
Художній фільм «Пуск». 2 фільм «Слово про Чеченоі 3 серії. По закінченні — 1‘нгуіпетію».
17.30 — Кон
Повний.
церт майстрів мистецтв Чечеяо-Інгушської АРСР. 18.15
д ЦТ (II програма)
— Подвиг. До 40-річчя Сталіиградської битви. 18.45 —
18.00 — Новини. 18.20 — Сьогодні
у світі. 19.00 —
Об'єктив. 19.00 — Сільська Мультфільм. 19.20 — Каме
година.
20.00 — Вечірня ра дивиться у світ. 20.25 —
казка. 20.15 — Архітектура. Концерт. 21.00 —
«Час».
Курорти і здравниці СРСР. 21.35 — Телефільм «Таємни
20.50 — Док. фільм. 21.00 — ця Обервальда».
ІІо закін-

х УТ

Вівторок
А ЦІ (І програма)
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