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22 жовтня відбувся Пле
нум ЦК Компартії України.
Ного учасники, виходячи з
рішень травневого (1982 р.)
Пленуму ЦК КПРС , наста
нов товариша Л. І. Бреж
нєва, обговорили додаткові
заходи по збільшенню в рес
публіці виробництва зерна,
інших
сільськогосподарсь
ких культур і кормів з метою реалізації ІІродовопьчої програми.
З доповіддю па Пленумі
виступив член
Політбюро
ІДК КПРС, перший секретар
ЦК Компартії України то
вариш
В. В. Щербицькпй.
Він відзначив, що економіка
республіки розвивається від
повідно
до рішень XXVI
з’їзду КПРС. Зрослії масш
таби промислового
вироб
ництва,
підвищився мого
технічний рівень. Трудівни
ки села доклали великих зу
силь для подолання трудно
щів, зв’язаних з несприятли
вими погодними умовами
останніх років. У результаті
в цілому по республіці зро-
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Еикористаппя кормових ре
сурсів, добре організоване
соціалістичне змагання, ува
га і турбота
про тих, хто
працює па ціп ударній ді
лянці.
Розв’язуючи
завдання
сьогоднішнього дня, вказав
товариш В. В. Шербицький,
ми зобов'язані
пам’ятати,
що,
незважаючи на всі
складності, завдання, вста
новлені Продовольчою про
грамою, повинні бути вико
нані. Необхідно
па основі
глибокого і критичного ана
лізу етапу справ з ураху
ванням усіх наявних резсрів
намітити і здійснити такі за
ходи, які за будь-яких умов
забезпечили
б виконання
затверджених планів.
У республіці
складені і
здійснюються
цільові про
грами і комплексні плани
підвищення родючості грун
тів, розвитку буряківницт
ва і цукрової промисловос
ті, кормовиробництва, збіль
шення виробництва молока і
яловичини,
інтенсифікації
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З ПЛЕНУМУ ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

"НАПОЛЕГЛИВО РОЗВИВАТИ
. АГРАРНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ
слп проти попередньої п’я
тирічки середньорічні обсяги
закупок зерна, соняшнику,
винограду, яєць, деяких ін
ших видів продукції.
Вищий від торішнього
врожай зернових.
Озимої
пшениці зібрано майже по
29 центнерів з гектара. Пере
виконали план продажу хлі
ба колгоспи і радгоспи Пол
тавської і Харківської облаетей, які засипали в держав
ці ресурси більш як по 1.1
мільйона тонн
зерна. Ця
трудова перемога
дістала
фнеоку оцінку ЦК КПРС і
^Р/особнето товариша JI. I.
Брежнєва. Більше мільйона
тонн кожна здали па хлібо
приймальні пункти Дніпро
петровська і Запорізька об
ласті, близько 900 тисяч
топи — Черкаська. Викона
ли або завершують виконан
ня планів продажу
зерна
державі Донецька, Кримсь
ка, Ровепська,
Волинська,
Львівська, Чернівецька, Іва
но-Франківська, Закарпатсь
ка області.
Значно збільшили проти
198! року продаж держачі
м'яса і молока тваринник;)
Черкаської,
Черні гівської,
Київської і ряду інших об
ластей.
У доповіді підкреслювало
ся, що піші невідкладне, зав
дання на селі
— якомога
швидше завершити
весь
комплекс польових робіт,
насамперед збирання цукро
вих буряків, кукурудзи, під
няття зябу і парів.
Дуже
„?>-ьажлпво організовано про
вести зимівлю худоби, за
безпечити зростання її про
дуктивності і виробництва
продукції. Грубих і сокови
тих
кормів
заготовлено
більше, ніж
торік, і тепер
вирішальне значення мають
чітка організація роботи на
кожній фермі,
в кожному
господарстві,
раціональне

свинарства та Інші,
які
охоплюють усі основні нап
рямі) роботи
в сільському
господарстві. Однак, відмі
чалось на Пленумі, в ряді
областей намічуваної відда
чі ще не одержують. При
чина в тому, що досі ще не
на всіх ділянках па належ
ному рівні державна
дис
ципліна,
відповідальність
кадрів за виконання прий
нятих рішень і розроблених
заходів.
Внаслідок’ цього
плани і заходи ще не стали
для деяких керівників і спе
ціалістів республіканських,
обла'сиих і районних органі
зацій, колгоспів і радгоспів
практичним керівництвом.
Партійні комітети, радян
ські органи, відповідні міні
стерства і відоме)ва зобо
в’язані посилити організа
торську роботу на місцях по
здійсненню
прийнятих рі
шень. комплексних планів і
програм.
Ці програми
і
плани разом з розробленими
додатковими заходами по
вніші стати
основою всієї
роботи по здійсненню Про
довольчої програми.
У доповіді і виступах бу
ло приділено велику увагу
шляхам реалізації постав
лених ЦК КПРС завдань
по дальшому
підвищенню
ефективності землеробства
і тваринництва. Підкреслю
валося, що суті> цих завдань
зводиться до того, щоб за
страхувати сільське госпо
дарство від неврожаїв, до
битися щорічного одержан
ня високих
і
стабільних
зборів зерна, кормів і на цій
основі забезпечити надійне
постачання населення про
дуктів тваринництва. Необ
хідно зробити все можливе
для поліпшення матеріаль
но-технічного забезпечення
колгоспів і радгоспів, а та
кож використання наявних і
виділюваних ресурсів, даль

шого розвитку і підвищення
ефективності
меліорації і
хімізації, вдосконалення се
лекції і насінництва,
для
піднесення загальної куль
тури землеробства.
■ Говорячи про шляхи за
безпечення високої продук
тивності і сталості зерново
го господарства,
промовці
виділяли важливість додер
жання правильних сівозмін,
удосконалення системи об
робітку грунту, вмілого,' понауковому
організованого
застосування
органічних і
мінеральних добрив.
За останні роки в респуб
ліці немало зроблено для
розвитку кормовиробництва,
практично . завершено виді
лення його в самостійну га
лузь. Поліпшується структу
ра кормового клину, дещо
гі ідвшцнл а ся
е ро ж а й н ість
кормових культур і продук
тивність природних кормо
вих угідь. Проведена відпо
відно до вказівок товариша
Л. І. Брежнєва
робота по
більш економному витрачан
ню зернофуражу дала змогу
знизити питому вагу зерна
в комбікормах, що виробля
ються нз міжгосподарських
заводах.
Разом з тим
учасники
Пленуму вказували на необ
хідність дальшого
поліп
шення цієї роботи Завдан
ня полягає в тому, щоб пов
ністю забезпечити тварин
ництво дешевими і ПОЖИВ
НИМИ кормами,
за прикла
дом передових
районів і
господарств здійсни ги кон
кретні заходи но створенню
в кожному колгоспі і рад.
госпі півторарічного їх' за
пасу, різко підвищити від
дачу, особливо зернофура
жу. Особливу
увагу було
приділено
оптимальній
структурі кормів, збалансо
ваності ї.ч за поживними ре
човинами, зокрема, за нио-

теїном. У комплексі питань,
від вирішення яких зале,
жить дальше піднесення ці
єї галузі, велике значення
надається прискореному бу
дівництву
іщрмосховищ' і
кормоцехів, дальшії") спеціа
лізації
і концентрації, за
безпеченню високопродук
тивної
роботи
кожного
комплексу.
Поряд із збільшенням ви
робництва продукції полів і
ферм вклад • республіки в
реалізацію
Продовольчої
програми визначається і ви
пуском техніки для села; мі
неральних добрив. На неї
припадає більше чверті всі
єї продукції сільськогоспо.
дарського ’ машинобудуван
ня країни, майже п’ята час
тіша засобів хімізації сіль
ського господарства. В чис
лі завдань, які необхідно
розв’язати в цих галузях, за
роки нинішньої п'ятирічки,
Дуже важливими є якнай
швидше створення потуж
ностей і освоєння
внроб.
шштва гусеничних тракторів
Т-150, двигунів, вузлів і аг
регатів
до
комбайнів
«Дон-1500» і КСК-ІОО, ком
плексу маниш для вирощу
вання цукрових буряків, ку
курудзи, овочевих культур,
сучасного устаткування для
механізації виробничих про
цесів па тваринницьких фер
мах.
Виконання них робіт, вка
зувалось на Пленумі, по
вій: по перебувати, під посі іншім суворим контролем
відповідних обкомів, міськ
комів і райкомів партії, від.
лілій ЦК. Особливе значен
ня має збільшення випуску
кормозбиралі-ііої техніки і
машин для внесення добрив,
пасам перед органічних.
Науково-дослідні і про
ектні установи республіки
повпнпі забезпечити підви
щення надійності, довговіч

ності і комфортності машин,
що випускаються, впровад
ження таких
технологій і
конструкцій, які б
дали
змогу істотно знизити їх ме
таломісткість. Було піддано
критиці підприємства, які не
виконують планів поставок
селу техніки, запасних час
тіш, добрив, а також буді
вельні організації,
які не
справляються із ’завданнями
па спорудженні об’єктів аг
ропромислового комплексу.
Важливе місце в доповіді
і виступах зайняли питання
посилення організаторської
і політичної роботи, йшла
мова про те, щоб шукати і
знаходити такі її
форми і
методи, які при найменшій
затраті сил давали ■ б най
кращі
результати. Дуже
важливо
з максимальною
ефективністю використову
вати потужніш кадровий по
тенціал,
організаторський
досвід, усі підойми ідейнополітичного впливу, створи
ти скрізь атмосферу високої
діловитості, вимогливості й
організованості Головне —
зміцнювати державну дис
ципліну, забезпечити суво
рий контроль і піднести від
повідальність радянських 1
господарських органів зз
виконання директив.
Нині,
відзначалось на
Пленумі, в партійних органі
заціях республіки йде звіт
но-виборна кампанія. Слід
подбати про то. щоб завдан
ня,
висунуті
травневим
(’982 р.) Пленумом
ЦК
КПРС. вказівки Централь
ного Комітету
КПРС. на
станови
товариша Л. І.
Брежнєва були в центрі ува
ги комуністів. У кожній пар
тійній організації па основі
всебічного, критичного ана
лізу стану справ треба ви
значити першорядні завдан
ня,
виробити
продумані

практичні заходи щодо по
силення всієї
організатор«
ської і політичної
роботи
Необхідною умовою успіху
ніші е найвища відповідаль
ність усіх і кожного за ви«
конання поставлених партій
єю завдань, творче ставлен
ня до справи, соціалістична
підприємливість, виняткова
діловитість.
Із заключним словом на
Пленумі виступив товариш
В. В. Шербицький.
В обговореному питанні
прийнято постанову. Пленум
схвалив заходи по збіль
шенню виробництва в рес
публіці зерна, інших сільсь
когосподарських продуктів і
кормів з метою
реалізації
Продовольчої програми.
На Пленумі розглянуто
організаційні питання.
Пленум обрав члена По
літбюро ЦК Компартії Ук
раїни О. А. Тиіаренкз дру
гим секретарем ЦК Компар
тії України, увільнивши йо
го від обов’язків секретаря
ЦК
Компартії України.
Член Політбюро ЦК. Ком
партії України Б. В. Качура
обраний
секретарем
ЦК
Компартії України.
У зв’язку з
переходом
В. В. Федорчука
на іншу
роботу і вибуттям з респуб
ліканської партійної органі
зації він увільнений від обо
в’язків члена
Політбюро
ЦК Компартії У< рампі.
Пленум перевів
ІО. Я.
Єльченка з кандидатів
у
члени Політбюро ЦК Ком
партії України. С. Н. Муха
обраний кандидатом у чле
ни Політбюро ЦК Компар
тії України.
Пленум перевів В 3. Борисовського. Є. О. Мацегору, В. Л. Фідоненка з кан
дидатів у члени
ЦК Ком
партії України.
(РАТАУІ.
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З ПЕРЕМІННИМ
УСПІХОМ
Комсомольсько . МОЛО
ДІЖНИЙ
колектив доярок
ферми № 2 знову очолив
соціалістичне змагання в
нашому господарстві. Мо
лоді трудівниці під керів
ництвом
Надії
Вовкобрунь, надоїли від кожної
корови з початку року по
2298 кілограмів молока. А
1<МК делегата XXIV з'їз
ду ЛКСМ України Вален
тини Єпішевої
з ферми
№ 1, котрий лідирував до
цього, в останні два міся
ці дещо відстає. Надій

молока від однієї корови
там становить пшп 2275
кілограмів Обидва колек
тиви дали слово в ниніш
ньому році подолати три
тисячний рубіж.
По 4000 кілограмів мо
лока від корови зобов’яза
лася надоїти до 60-річчя
СРСР Валентина Єгіішева.
Ніші на її рахунку понад
3800 кілограмів. Успішно
працюють і Надія Вовнобрупь та Ніна Лубцова.
Все молоко
дівчата зда
ють першим сортом.
А. НОВИКОВ,
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу «Первое мая».

Маловисківський район.

...І ОСОБИСТИЙ
ПРИКЛАД
ГІо 10 кілограмів молока
від корови щодоби одержу
ють
члени
комсомоль
сько.МОЛОДІЖНОГО колекти
ву доярок колгоспу Імені
Мічуріва. Високі результа
ти у праці стали можли
вими завдяки
тому, що
молоді доярки вміло 'зба
лансували раціони годів
лі худоби, чітко дотриму
ються розпорядку .робочо10 ДНЯ. 111с- Й досі корови
випасаються
на площах
звільнених від зернової куї
курудзи.
Не останню роль у вмі
лому використанні цих ре

зервів відіграє і особистий
приклад передової доярки
Таїси Метелиці. Вона—ве
теран колективу, була од
ним із
Ініціаторів йога
створення. Три роки під
ряд Метелиця
виходила
переможцем ко.ігосппого
соціалістичного змагання
доярок. Лідирує вона і ни
ні, маючи нз своєму ра
хунку 3198 кілограмів мо
лока від корові). Не наба
гато відстала віл старшої
подруги
групкомсорг ко
лективу Людмила Горобчук.
М. ДОНЕЦЬ,
завідуючий
відділом
комсомольських орга
нізацій Устинівського
райкому комсомолу.

ВСІ — НА СУБОТНИК!

Справа кожного
У суботнику, присвяче
ному б0-річч;о СРСР. візь
муть участь 3570 юнаків і
дівчат Ульяновського ра
йону Половина їх труди
тиметься на своїх робочих
місцях. Приміром, комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив райсільгосптехніки
(бригадир П П Артемов,
групкомсорг І, Дідур) від
ремонтує додатково три
двигуна автомашини ГАЗ51 КМК
кондитерського

цеху комбінату
громад
ського харчування (керів
ник О Жикул,
групком
сорг О. Кашерна) дав сло
во виконати денне завдан
ня на 115 процентів.
Під час суботника мета
левий брухт і макулатуру
збиратимуть 530 школярів
та учнів профтехучилища
С. КРАВЕЦЬ,
інструктор Ульяновсь
кого райкому комсо
молу.

26 жовтня 1982 року
« Молодий комунар»

2 стор.

==
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У ПОРУ БАБИНОГО ЛІТА

планує

подали ться члени трьох механі
боробам району
молоді зованих ланок господарст
нинішньої осені
робітники й службовці, уч ва. Одна з них — комсо
ні профтехучилища й шкіл мольсько-молодіжна.
Новгородки, — розповідає
Олександр Соморока і
С. Богомолов. — Сьогод
Сергій Гнидко
—механі
нішній ударний день ком
затори молоді кукурудзу
сомольці
теж вирішили
за індустріальною технопрозести на осінніх польо
лоїією зони
вирощують
вих роботах.
уперше. Саме тому ба~зго
... Простора
контора хто в колгоспі здивувався,
колгоспу імені Ілліча зу коли зобов’язалися хлоп
стріла незвичною тишею. ці одержати по 45 центне
Лише
секретар комсо рів зерна з гектара. А ті,
мольської організації гос впевнені у власних можподарства Надія Карпенко1 ливостях, з весни дружно
чекала нас. Всі інші — ві взялися за роботу. В опти
полі.
мальні строки провели сівбу.
Найбільша напруга нині
на плантаціях зернової ку
Кілька днів тому «блискурудзи. Дружно трудя- казна», випущена1 коміте-

результат
...І знову
повернулося
тепло. Скупе, осіннє. За
палало багрянцем
листя
на деревах, зависли у про
зорій тиші сріблясті нитки
бабиного літа.
— Гарна погода, — на
мить стишив ходу перший
секретар
Новгородківського райкому комсомолу
Сергій Богомолоа. — Ще
б кілька днів потрималась
— і вийдемо з поля.
Ми прямуємо до райко
му. Кілька хвилин тому з
райцентру у поле відпра
вився останній автобус з
учасниками суботника.
— Велику допомогу хлі-

ОЖЕН трудовий колек
тив повинен дбати про
К
скоє майбутнє, про зміну,

яка прийде на місце вете
ранів. Але особливу тур
боту про молоде попов
нення слід виявляти на
підприємствах, де працю
ють
тисячі
робітників.
Щоб
підготувати гідну
зміну, необхідно
настав
ницькому
руху
надати

п'ятнадцять учнів профе
сійно-технічних
училищ,
які вже успішно працюють
поруч з ним.
Але одна
справа — учні, котрі при
ходять із певним багажем
спеціальних
знань
та
більш-менш
чітким ^уяв
ленням про обраний фах,
і інша — недавні школярі,
і ось вона, хвилююча хви
лина посвячення у робіт

ГАРТУЄМО
ьа

НАСТАВНИЦТВО

справді масового
ху-

і

розма ники

У багатотисячному ко
лективі нашого
електро
механічного
заводу нині
трудиться 456 наставників,
зусилля яких
спрямовує
рада, а також
діючі при
ній організаційно-масовий,
навчально-методичний
та
культурно-побутовий сек
тори. З ініціативи ради на
ставників та комітету ком
сомолу проводиться зма
гання за звання «Кращий
цех по роботі серед мо
лоді», «Кращий наставник
молоді заводу». Підсумки
його підбиваємо напере
додні Жовтневих свят, то
му не буду забігати напе
ред у визначенні перемож
ців, а розповім про роботу
тих, хто постійно добиває
ться хороших наслідків у
вихованні та навчанні юна
ків і дівчат.
Цими днями у нас від
булася значна для всього
колективу подія, що сим
волізувала
єдність двох
поколінь. З урочистій об
становці ми приймали до
лаз
робітничого
класу
тридцять недавніх випуск
ників середніх шкіл. Се
ред тих, хто
найбільше
хвилювався того
вечора,
був Олександр
Іванович
Ващенко. Він, передовик
складального цеху по ви
робництву магнітних пус
качів, тільки протягом ос
таннього
року
озброїв
практичними
навичками

тояЛ
«РОЗІРВАНИЙ
ЛАНЦЮГ»
Так називалася корес
понденція, надрукована п
нашій газеті ЗО вересня
. нинішнього року.
в |(і,ч
піддавався критиці комі
тет комсомолу
колгоспу,
імені Тельмана Компані-

Лариси
Колесник,
Любові
Бець та Олени
Бордюг. Радіє Олександр
Іванович і водночас думає
про те, як навчити інших,
новеньких. Власне, за ба
гато років наставницької
діяльності
він
виробів
безвідмовну систему ро
боти.
— Як і кожен наставник,
— розповідає О. І. Ващен
ко, — я веду щоденник.
До нього записую все про
мого підшефного. Звичай
но, звертаю увагу на такі
дані: як навчається, з ким
дружить, чи
працює над
підвищенням свого фахо
вого та загальноосвітньо
го рівня. Але більше мене
турбує, як учень ставить
ся до питань заробітку, чи
прагне він бути ощадли
вим, чи вболіває за якість
зробленого. Адже настав
ник завжди мусить бояти
ся того, що може виховати
звичайнісінького «рзача»,
котрий «гонить вал» зара
ди карбованців і ні про що
більше не думає.
Ні, не для форми вед«
свій щоденник Олександр
Іванович. В ньому з хро
нологічною точністю від
творено процес
станов
лення молодого робітни
ка. І разом з тим коже«
запис — то вже програма
дій наставника, спрямова
них на усунення недоліків.
Коли
спостерігати, як
працює О. І. Ващенко зі
своїм підшефним, можна

ївсікого району за те, що.
не зумів організувати мо
лодь господарства на високопродукіивну
роботу
по заготівлі ОВОЧІВ.
Як повідомив редакцію
перший секретар Комсаніївського райкому комсомо
лу Сергій
Берко, факти
безгосподарності повніє по
підтвердилися.
Газету
публікацію було обговоре
но на бюро райкому' ком
сомолу і на спільному за
сіданні правління, партій
ної та комсомольської ор
ганізацій колгоспу імені
Тельмана.
За допущені в роботі
недоліки бригадиру город

помітити, що з'н
часто
вживає вислови «Роби як
я», «Дазай
зробимо ра
зом», «Спробуй
зробити
краще за
мене». Це не
просто заохочуючі закли
ки. Наставник цим самим
вселяє у свого учня впев
неність в його силах.
Так само доброзичливо,
як О. І. Ващенко.
зустрі
чає поповнення і бригадир
Альберт Якович Багно.
— Не можна не поміти
ти бажання учня одразу
показати себе
колективу
цеху, працювати
на різ
них, — ділиться він. — Та
бракує досвіду, знань, і
зерстат не довіриш юна
кові чи дівчині з перших
днів. Тому
нерідко учні
роблять поспішні і непра
вильні висновки, їх заїдає
самолюбство. Дуже важ
ливо не упустити
цьсю
моменту з поля зору. Ко
ли до мене приходить но
венький, обов’язково по
яснюю, що"для оволодін
ня професійною майстер
ністю потрібен не тільки
час, а й терпіння, витрим
ка, навіть мужність. Ста
раюся запобігти розчару
ванню і захопити молодо
го робітника тією робо
тою, яку можу довірити з
перших днів.
Наставник, який вболі
ває за свого учня, завжди
прагне оточити його ува
гою свого колективу. Тому
зараз на заводі набув по
ширення досвід кавалера
ордена Леніна М. М. Лавренка. Він, керівник ко
лективу слюсарів-монтажниьів мегалоконструкцій,
запроеадиз бригадне на
ставництво.
Досвідчені
члени цього
колективу
вважають кожного учня,
який приходить
до них,
своїм учнем. Кожен відпо
відає за його успіхи і не
вдачі.
Завдяки роботі настав
ників численний загін тру
дівників заводу поповню
ється енергійними робо
тящими
кадрами. Тільки
протягом останнього ро
ку тут
підготовлено 650
молодих робітників.

І. ДУДКО,
заслужений наставник
молоді УРСР.
м. Олександрія.

ньої бригади
комсомолці
Валентин! Гусинін суворо
вказано. Намічено ряд за
ходів, спрямованих на по
ліпшення роботи колекти
ву, підвищення
врожай
ності овочевих культур.
Нині колгосп імені Гель
мана закінчує
збирання
оі очіїг; значно перевикона 
но річний план по прода
жу їх державі.
16 жовтня в Комданіївському районі
відбувся
комсомольський субот НИК
по заготівлі овочів та кер
мових культур.
За день
ішаки і дівчата
зібрали
понад десять тонн гороннни та сорок тони фруктів.

том комсомолу господар
ства, ПОВІДОМИЛО про тру
довий успіх Сер-ія Гнидка
та Олександра Сомороки:
33
світловий
день
«Херсонцем» вони переви
конали змінне
завдання
вдвоє.
__ Під час збирання ран
ніх зернових у нас працю
вав комсомольський штаб
по координації дій моло
дих хліборобіз, — розпо
відає Надія Карпенко. —
Значну практичну допомо
гу подавав він жниварям.
Саме тому на час збиран
ня пізніх культур ми по
вернулися до такої форми
організації роботи. У ко
лективах
тракторних
бригад нині діють тимча-

соеі партійно-комсомоль чук, Віктор Даскал Пет
ро Тончук. У хлопців пере
ські групи, за всіма зби
вірена на практиці норма:
ральними агрегатами за
транспортуючи качани на
кріплені члени
комітету
комсомолу, молоді ідео тік, робити три надллан-зєі рейси,
а бадилля не
логічні активісти. А загаль
но керівництво роботами кормовий даір — п'ять.
Збирально-транспортн,«?.
на осінньому полі здійс
нює комсомольський штаб. загін господарства вже зі
брав
кукурудзу
на 433
Якраз в обідню
пору
гектарах із 535.
побували ми на кукуруд
— А знаєте хто першим
зяному полі. Впевнено во
ли свої «Херсонці» досвід у районі звільнив кукуруд.
зяні
плойці?
— запитав
чені комбайнери ланкозі
Богомолов, коли
механізованих ланок Фе Сергій
та Анатолій поверталися із Митрофздір Хлистун
відставав нівки. І сам відповів:
Дівиченко. Не
— Колгоспи, котрі утво
і Сергій
від
ветеранів
міжгосподарський
Гнидко. Кукурудзу на 95 рили
гектарах зібрав він за тиж загін по збиранню куку
день і намолотив
3250 рудзи на зерно.
Про досвід роботи між
центнерів зерна.
Один за одним від’їжд господарського — наступ
жають від комбайнів трак на наша публікація
М. ЧЕРНЕНКО,
тори із вщерть заповнени
спецкор
«Молодого
ми качанами і бадиллям
комунара».
причепами. Гх водять ком
Новгородківський район.
сомольці Василь Грохим-

Івано-Франківська область. Тридцять п’ятий навчальний рік почався в Кутському середньому сільському профтехучилищі № 6, яке готує пасічників Д<1>1
господарств Унраїни. За цей час з його стін ьийшг.о 1500 спеціалістів.
Тут створено необхідні умови для успішного навчання.
На знімку: учні відпрацьовують на навчальній пасіці прийоми догляду за
вуликами з осінньо-зимовий період.
Фото В. МИГОВИЧА.
(Фотохроніка РАТАУ),

До війни Микола Симонов жив на далекому Уралі.
Восени 1942-го вісімнадцятирічним юнаком вігі при
йшов у військкомат міста Лисева, що в Пермській об
ласті, і попросив, щоб його взяли в діючу армію. Ми
колу направили у танкову школу, де він залишився
на посаді старшини навчальної роти. Та комсомолець
настійно просився на фронт. Юнака направили у 6-й
механізований корпус, що формувався під Москвою.
рал Хасин наказав вийти
на залізницю Знам’янка —
Олександрія і перерізати
її в районі роз’їзду Диківка. Кілька днів тривали за
пеклі бої за Олександрію,
а яких гвардійці втрачали
людей, бойову техніку. Та
Бойове хрещення ура під навальним натиском
лець отримав у жорстоких танкістів ворог не висто
боях за місто Олександ яв.
6 грудня
1943 року
рію, де 8-й мехкорпус во Олександрія повністю бу
ював у складі 5-ї гвардій ла визволена від фашис
тів. Корпусу було присво
ської танкової армії.
Згадуючи ті грізні
дні єно звання Олександрійсь
А комсомолець із
осені 1943 року,
Микола кого.
далекого
Уралу отримав
Павлович розповідає:
першу нагороду —- медаль
Вночі наші танки під
«За відвагу».
ступили до Олександрії і
Далі шлях танкістів про
вранці 22 листопада атаку
ліг на Кіровоград. 8 січня
вали
ворога на північно1944 року обласний центр
східних околицях міста...
було визволено від оку
На броні танків сиділи
пантів. Командування мехавтоматники,
серед яких
корпусу отримало завдан
оув і помічник командира
ня
здійснити
глибокий
взводу Микола Симонов.
рейд по тилах ворога —
Ворог кинув проти наших
щоо громити фашистів на
сміливців авіацію.
Літаки
марші і оволодіти Малою
бомбардували бойові по
Вискою.
рядки
атакуючих машин.
Ця операція
назавжди
Загорівся один танк, друвкарбувалась
у -пам'ять
ГИи- А решта, рухаючись
уральця. Він зі своїми ав
зигзагами, нерідко зупиня
томатниками
знищував
лася і стріляла. Ворог чи
гітлерівціз тоді, коли вони
нив
шаленний опір.
Та
не; чекали зухвалого рей
вже ніяка сила не могла
ду наших танкістів.
зупинити атакуючих; Після очищення КіровоКомандир корпусу гене
градщини від гітлерівських

окупантів
війська
Олександрійського
мехкорпусу визволяли міста і
села Білорусії, Польщі.
Закінчив війну старшина
М. П. Симонов на Ельбі,
Груди його прикрасили ор
ден Червоної Зірки і кіль
ка медалей.
По війні
уралець при
їхав у Кіровоград, який він
визволяв у грізному 44ому. Тут одружився з ук
раїнською дівчиною Клавдією Красовською.
Нині подружжя Симонових живе в Світловодськ1/Микола Павлович працює
слюсарем на заводі чисти*
металів.
У травневі дні 1981 року
ветерани
8-го ОйексаяД'
рійського мехкорпусу зу
стрічалися у "Москві. Ко
лишній
однополчанин
уральця нині міністр тор'
гівлі РРФСР Всеволод Пзі*
лович Шиманський пода
рував Миколі
Пазлов
свою книгу спогадів
зивні наших сердець'’ “
книжці напис: «Бойової
товаришеві -однополчан-’"
ну Симонову Миколі ГІав'
лсвичу від автора книги"-

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ.
громадський кореснш'*
ден і «Молодого кому
нара*.
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ЧИТАЧ
ПРОДОВЖУЄ
РОЗМОВУ

для чого ж
ПОТРІБНА
А?
.‘Лаю на увазі дорогу
довжиною в півтора кі
лометра, що з'єднує се
ло Шляхове Ііовоарх.’.іііельсь.ого району з тра
сою Иоеоархангельськ -Кіровоград.
Раніше ця
дорога не мала ніякого
твердого покриття, і ав
тобус 1 іовоархаїїЕельс-ж
— Смоліпе рідко заходив
до села, щоб забрати па
сажирів. А відколи доро
га стала кам’яною, водії
згаданого автобуса від
мовляю! вся заї .-кджатн,
мотивуючи це тим, іцо
полотно дороги страшен
но нерівне і веги не ма
ють бажання псувати ма
шину. Що ж виходить?
Не було
твердого гоі.риття —. автобус не за
ходив через
негоду, а
з’явилось воно — автоРус не заїжджає до сели |
зовсім!
і зупинка автобуса в
Шляховому не обладна
ні: як слід. Тут немає на
віть лавочки для тих. Хто
чекає автобуса, накрит
тя на випадок негоди. На
трасі навпроти Шдяхового — те ж саме. 1 у
В і л ьш а 11 с ьк і й
с і л ьські її
Раді, на території якої
розташоване село, про цс
добре знають...

Т. ХОМЕНКОВА.

Новоархангельський
район.

РЕЗОНАНС

ЛИШАЮТЬСЯ
ОСТОРОНЬ
Недавно трапилася у
нас одна історія, що ви
кликала в мене бажання
з читачами
поділитися
комунара»
«Молодого
своїми думками з при
воду проблем, поруше
них у
кореспонденції
«Щоб любити й гордити
ся».
Діло було так. Прибу
ла до нас дівчина, моло
дий спеціаліст. Як видно
з характеристики — ак
тивістка, вчилася непога
но. Та коли запропону
вали їй посаду з селі, во
на ледве не розплакала
ся... І взагалі, коли ко
мусь із продавців у нас
пропонують працювати
па селі, то це сприйма
ється як «немилість».
Та коли комсомолець
і йде працювати до сіль
ського магазину, то він,
но суті, виключається з
життя нашої комсомоль
ської організації. Навіть
внески комсомольські зі
брати буває важко. То
му працівники сільських
/лагазинів у нас, як пра
вило, стоять на обліку в
колгоспних комсомоль
ських
організаціях. А
та^ не дуже поспішають
залучати наших
людей
до активної участі в сво
їх справах Може, це од
на з причин непопуляр
ності посади сільського
продавця?

->

О. ПОЛІНСЬКИИ,
секретар
комітету
комсомолу Новомиргородського райспожнвтовариства.

МИ — ЗА МИР!

j

ПЛАНЕТІ ЧИСТЕ НЕБО!

же, в м. Кремінній Ворошиловградської
області,
проходили старти Всесо
юзного
легкоатлетичного

Л СТЙР10М
СТАРТ
і

іІ >

V

З стор.-----------

республіканського легко
атлетичного кросу на приз
газети «Сільські вісті» (за
біг на 1500 метрів), іут

Сьогодні ми вміщуємо відгуки
тих читачів на
теріали «Щоб любити
і гордитися»
(«МК» за 13 липня
ц. р.) та «Автобус
на село...» («МК» за
9 вересня).
*

«Молодий комунар

▲ Після двадцяти ви
дів програми VIII літньої
спартакіади УРСР
(поє
динки проводились серед
збірних ДСТ та відомств)
представники Кіровоградщини в третій групі займа

А Юні тенісисти з Кі
ровограда Андрій Кулик,
Ігор Коваленко, Світлана
Жук і Тетяна Шелест зай
няли відповідно 3, 4, 5 і 6
всесоюзному
місця
на
турнірі з на
юнацькому
стільного тенісу, що закін
чився в Чернівцях.

А 72.85 бала набрала
у багатоборстві студентка
Кіровоградського педінс

ють трете
місце
(29-5
очок). А
лідирують тут
росговчани (634,5). В дру
гій групі попереду спорт
смени Херсонської облас
ті (1744,5),
у першій —
кияни (7121 очко).

титуту Людмила Бутенко.
На змаганнях зі спортив

А Учениця Гайзоронєького машинобудівного тех
нікуму Галина Кетова не
мала собі рівних під час

для інших на турнірі у Ворошиловграді була Бутен
ко і у вправах на колоді.

А СТАРТ був упевне**■ ний. Після
дев'ята
турів «Зірка»
закріпи
лась у трійці лідерів. Зі
гравши ще чотири мат ії,
стала вже восьмою. Під
час кожної із подальших
ігор було видно, як зіасають Соковитість коман
ди. настрій гравців. Одні
коментатори гювторюваМОЖЛПВІС’Ь
.чи: «Мали
забити гол
ВолоДИМІр

ної гімнастики (програма
II спартакіади вузів рес
публіки). Це — найвищий
результат.
Недосяжною

У колгоспі «Україна» Знам’янського району комсо
мольця Анатолія КАМІНСЬЧОГО знають як хорошого
трзкториста. Нині він роздає корми худобі на молоч
нотоварній фермі № 4. Бути серед кращих трудівни
ків села Анатолію допомагає спорт. Камінський —
один із найсильніших багатоборців комплексу ГПО.
Фото Ю. ЛІЗАШНИКОВА.

АПОВНЕНІ всі клітинки
в турнірній таблиці
з футболу серед колекти
ві а другої ліги. Неабияке сходження я чернівець
кої «Буковини», яка за два тури до закінчення се
зону стала ‘•емпіоном України. А кіровоградська
«Зірка» набрала, як і торік, 39 очок Це дозволи
ло їй зайняти п'ятнадцяте місце. Піднятись на два
рядки — то ще не успіх. Та й інша статистика не
втішна: в минулому році кіровоградці пропусти
ли у свої ворота 36 м’ячів, нині аж 63; тоді було
15 поразок, а тепео — 24.

З чемпіонату країни

П. БОГАЧУК, будівель

ник: Не скажу, що на
ші футболісти
забули
про працьовитість, але
єдиного ансамблю в на
ступальних діях команди
я не бачив. Не видно бу
ло самовідданості спорт
сменів. Інколи захоплю-,
вазея Ярославом Бобиляком. І дуже шкодував,
що в нього
немає до
стойного партнера. Ду
маю, що тренери
не
вміли працювати творчо.
Звідси, гадаю, і потяглась тріщина
у фундаменті, на
якому росте
майстерність їх вихованців.
М. ІвАХНЮК, інженер:

Збоку завжди здається,
що гол забити
не так
ваЖКО. Тому
переконаний: нелегко було кіро
воградським
футболіс
там, коли вони відчували
недоброзичливість
бо
лільників. Почався спад
— і на стадіоні їх стазайло менше.
А дехто з
тих, що приходили, гру
бо дорікали футболістам.

< Локомотив» та
олек
сандрійський
«Шахтар»
на мілині— бо не *идно, щоб хтось із футбо
лістів цих колективів по
повни» команду майст
рів. Отож
є підстави
твердити, що в області
ще незадовільно розви
вається масорий футбол.
А без маленьких приток
.•гічка стане рівчаком.

ЗАРУБІЖНИЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Т7-~.'Д
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ПІДСУМКОВА ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ (без урахування
результату матчу між «Десною» і «Спартакам»] мас
такий вигляд:
О
М
1
в Н Л
1. «Буковина»
9 71—34 56
45 29
3

2. «Колос» Пг.
3. «Авангард»
4. «Десна»
5. «Нива»
6. «Атлантика»
7. «Спартак»
8. «Дніпро»
9. «Шахтар»
'.0. «Кривбас»
11. «Суднобудівник»
12. «Металург»
13. «Прикарпаття»
14. «Торпедо»
15. «Зірка»
16. «Маяк»
17. «Закарпаття»
18. «Стахановєць»
19. «Кристал»
20. «Поділля»
21. «Фрунзенець»
22. «Новатоо»
23. «Океан»
24. «Колос» Пп.

І спортсмени розгублю
вались, втрачали само-,
владання. Та
все ж не
маю підстав
твердити,
що хтось із гравців «Зір
ки» на любить по—справ
жньому
футбол.
Хай
тільки вони пам’ятають,
що грають не для себе, а
для тих, хто на трибунах.
С. КОЛЕСНИКОВ, ви
кладач інституту сільсь
когосподарського маши
нобудування: Кажу від

верто: гра «Зірки» у ни
нішньому сезоні мені не
сподобалась. І хоч мав
абонемент, та на матчі
другого кола я майже не
ходив Просто нудно бу
ло дивитись на те, що діЕ.Т.6СЯ на
футбольному
полі. Команда нагадувэ-

46
46
45
46
46
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46 ’
46
46
46
46

26 10
25 '11
25 10
23 13
22 12
23
8
21 12
19 12
9
20
16 12
17
9
17
3
9
16
17
5
14 10
14
8
13 10
12 12
12 12
12 12
9
13
12 11
10 14

10 60—39
10 65—34
10 62—36
10 69—36
12 68—39
14 67—44
13 54—42
15 61—57
17 50—46
18 56—48
20 47—47
21 41—58
21 49—60
24 43—63
22 52—е>5
24 37—53
23 40—54
22 41—64
22 37—62
22 38—62
24 44—60
23 43—67
22 21—44

62
61
60
59
5о
54
54
50
49
44
43
42
41
39
33
36
36
36
36
35
35
35
34

ла автомобіль, що бук
сує; пасажири — гравц>
«Зірки» замість того, щоб
витягти його з багнюки,
штовхали машину глиб
ше. Причина такого за
стою, по моєму, з тому,
що
тренери не мають
опори на місцеві резер
ви. Неправда, що в Кіро
вограді немає таланови
тих юних
футболістів,
шукати їх треба не за
тисячі
кілометрів. Зга
даймо: вихованці
ГРУ'
підготовки
при тій же
«Зірці» ставали чемпіо
нами центральної ради
ДСГ «Авангард» т<а Рес’
пубпіканських молодіж
них ігор. А такі команди,
як кіровоградський «Р«ззнам’янський
■ дист»,

«Зіркз»: Недавно до нас
прийшов новий старший
тренер. В. 5. Самохін ви
могливий наставник Со
рок п ять хвилин трену
вань проходять з біль
шою напругою, ніж мат і.
І нам цікаво, бо кожного
дня ми беремо для себе
щось нове.

Справді, не було у мас
необхідного психологіч
ного настрою
під час
гри з «Фрунзенцем» та
іншими командами, які
слабші за наш колектив.
Хлопці допускали помил
ки як початківці. Але це
ще не значить, що втра
чена спортивна боєздат
ність. Ми намагались рів
нятись на нашого ветера
на О. Смиченка, котрий
завжди мобілізовує свої
сили на лінії захисту. Са
працював
і
мовіддано
і
Ю Касьонкін.. Та він був
травмований,
тому не
мав фізичної можлизоскоманду.
гі виручити
Щодо
морального
клімату в команді. Був
період, коли з нашої ха
виметене
ти не було
вчинки
смітгя. Негідні
кидали
В. Димитрова
тінь на кожного з нас, і
хлопці опускали
руки,
Позбулись цього гравця,
і одразу настало просвіт
ління. Немалу
виховну
роботу в колективі про
водить
начальник ко
манди С. В Шаповалов,
підгримує нас у скруту
тренер В І. Полезой.
Футбол для нас голов
не. Але ми не забуває
мо гро підвищення сво
го
загальноосвітньо1 о
різня — шестеро гравцю
навчаються на факульте
ті фізвиховання педін
ституту.
Я вірю в силу нашого
колективу. Гак, ми втрачапи дорогоцінні очки,
помилялись.
Усі члени
нашого колективу cavioкритично оцінили еврю
сезоні І
гру в цьому
тренери тепер ОНОВЛІО■оть модель, • за якою
«Зірка» стартуватиме в
наступному році.

; «Антифриз»
для рослин

І. ЧЕРНЕНКО, комсорг
футбольної
команди

ЯК РІЧКА
БЕЗ ПРИТОК
БобиДимов, Ярослав
Калік і,
лик, Михайло
Воронцов,
Володимир
зле в завершальний мо
мент атак їхні дії були
Інші
помилковими».
твердили своє: «Команді
ігрового
не вистачало
простору, тому вона грала нецікаво».
Та не будемо згадува
ти пре те, хто і як оці
нював гру кіровоградців
кілька місяців тому. Наш
кореспондент зустрівся З
болільниками,
самими
футболістами і попросив
їл висловити свої думки
щодо гри «Зірки» з пог
ляду у майбутнє і мину
ле.

Недавно у Кіровоград
ському медичному учили
щі імені Є. О. /Лухіна від
булося розширене засі
дання комітету комсомо
лу і клубу
інтернаціо
нальної дружби, на якому
було вирішено зібрати під
писи протесту проти гонки
озброєнь і направити їх
на адресу шт-зб-квартйрй
НАТО.
Члени комітету комсо
молу та кідівці запропону
вали всім учням училища
провести
радіопередачу
«Планеті — чисте небо» і
віддати свої голоси за мир
в усьому світі.
Уже зібрано і відправ
лено 1000 підписів протес
ту. Свій голос за мир від
дали
й посланці Лаосу,
Конго, Анголи, які вчат-.с.ч
в нашому
навчальному
закладі.
С. ПРИСЯЖНЮК, (
секретар
комітету
комсомолу Кірово
градського медичного
училища імені Є. О.
Мухіна.

кросу
на приз
газети
«Сельская жизнь». Галина
Котова,
виступаючи
за
збірну центральної
ради
ДСТ «Колос», теж здобу
ла перемогу на тій же ди
станції.

З

Ларрі Густа і Топі Чек
із Саскачевакського уні
верситету (Канада) твер
дять, що знайшли спосіб
різко
підвищити стій
кість рослин до замороз
ків. ЇХНІ дослідження ПО-:
казали, що одна з вироб
люваних рослинами кис
лот дає змогу їм вижи
вати за
несприятливих.
умов. У різних злаках, з
якими експерементували
вчені, вміст цієї кислоти
збільшувався в 3—4 ра
зи при зниженні навко
лишньої температури .з
20-С до 2°С. Зерна ози
мої пшениці, вирощені в
лабораторних
умовах,
витримували температу
ру до мінус 303С, якщо у
них був підвищений вміст
кислоти.
Тепер дослідники ма
ють перевірити свою гіпо
тезу в польових умовах.
!1а думку
канадських .
спеціалістів,
оббризку
вання рослин
штучною
синтезованою
кислотою
дасть можливість уберег
ти від весняних та осін
ніх заморозків не Тільки
□лакові, а й овочі, фрук
ти, квіти.

(АЛН).

Оттава.

Формула

спокійного

життя

І

Як заспокоїти
маля,
що плаче? Лікарі дитя
чої клініки в англійсько
му місті Дьюсбері вважа
ють, що найкращий засіб
— класична музика.
«Слід у палаті вклю
чити маїніюфон із запи
сами
музики
Брамса,
І сидел я чи Моцарта — і
діти
заспокоюються й
засипають, — розповіла
журналістам сестра Ан
жела Евері. — Лін про
бували ставити поп-му
зику або джаз. Але вони
явно припали новонарод
женим не до смаку, про
що немовлята повідоми
ли дружним плачем. .
Думаю, ми
відкрили
формулу спокійної о жит
тя для молодих батьків.
— каже А. Евері.

(АЛН|.

..

«Молодий комунар» .-----

4 стор>

Вівторок
а

ЦТ (І програма)

8.00 — «Час» 8.45 — Теле
фільм «Не бійся, я з тобою-'.
1 1 2 серії. По закінченні —
11.15 — Новини 14.30 —
Новини. 1-і.50 —Екран дру
зів. Док. фільми телебачеиіія соціалістичних
країн.
«Відроджена
земля».
ленькі плавці», ♦Веймароььі
замальовки». «Пісні барвис
тої нитки». 15.35 — Д° в?*
річчя утворення СРСН. 1 о
бітннча естафета.
-Драматургія і театр, о. ірибоєдов.* «Горе зЗ-Розуму».
розуму-17 10 — Школа життя. Теле
Т7.40
нарис.
17.40 — Концерт.
18.15 — П’ятирічка. Справи
Новосілля
В Піді люди.
И-—
москов’ї. 13.45 — Сьогодні V
світ1. 19.00 — «На австрійсь
кій землі». Кіноогляд. 19.4.)
— Телефільм «Нікколо Пега
ніні». 1 серія. 21.00 — «Час».
21.35 —
Док
телефільм
-«Солдатські
мемуари».
Фільм
2 — «...И орденов
своих с собою им не положе
но иметь.. » По закінченні
— 22.35 — Сьогодні у світі.

' -------- —--------------- 26 жовтня 1982 року
«Хімік» (3 період). По закін
ченні — Новини.

18.00 — Грає ансамбль на
родних інструментів. «Рідні
наспіви», 18.30 — «Актуаль
на камера». 19.00 — Чемпіо
нат СрСр 3 футболу «Дина
мо» (Мінськ)' с- «Динамо»
(Київ). В перерві
«День за
днем». (Кіровоград) 20.45 —
»На добраніч, діти!» 21.00 —
«Час». 21.35 — «Зустріч з
театров». Передача, присвя
чена 100-річчю
професіо
нального театру заснованого
М. Л. Кропивннцького. (К-д ).
22.35 — «Знайомі обличчя».
М. Сливоцький.

'А УТ

10.00 — --Актуальна капе
ра- 10.35 — Фотоетюд «Ки
їв осінній». 10.40 — МЬкнародиа студія УТ. 11.15 —
Фільм-концерт -Земле, моя.
земле». 11.40 — Шкільним
екпан. 10 клас. Українська
література.
12.10 — Худ.
фільм «Без страху». 16.00 —
Новини. 16.10
— Срібний
дзвіночок.
16.30 — Теле
фільм -Місто біля Карпат».
16.55 — --Народні таланти».
17.25 — «ЮТ-82». 18.00 — Лі
тературні зустрічі. Ч. Айт
матов. 18.30
— «День за
днем». (Кіровоград). 18.45 —
«-За високий урожай 1983 ро
ку». (Кіровоград). 19.00 —
«Актуальна камера» 19.30 —
«На полтавській землі». Пе
редачи друга. 20.00 — Му
зичні вітання трудівникам
села. 20.40 — «На добраніч,
діти!» 21.35 — П. Путннньш.
Зистава. «Нічний сторож і
праля». У перерві — Теле
фільм. (Кіровоград).

Субота

Четвер
А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.45 — Від
гукніться, сурмачі!
9.30 —
Телефільм «Нікколо Нагані*
ні». 2 серія. 10.35 — Кон
церт Калузького російсько
го народного хору профспі
лок. 10.55 — Виробнича гім
настика.
По закінченні —
11.25 — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — Док. фільми
гро спорт. 15.10
— Знай і
умій. 15.55 — О. Толстой. По
сторінках творів.
16.40 —
Шахова школа 17.10 — Кон
цертний зал телестудії «.Ор
ля», 17.55 — Комсомольсь
кий. ударний. Про роботу
Всесоюзного загону ім. XIX
з’їзду ВЛКСМ на будовах Тю
мені. 18.15
— Ленінський
університет мільйонів. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 —
Життя науки. 350 років Таитуському університету. 19.50
— Телефільм «Нікколо Пагаіііні». З серія. 21.00 — «Час».
21.35 — Док. телефільм «Зу-

8.00 — Гімнастика. 8.20 -<//•'
Якщо хочеш бути здоровим. •
8.25 —
Телефільм «Сім’я
Зацепіних» 1 і 2 серії, 10.ю
— «Ранкова пошта». 11.10
— Клуб кіноподорожей. 12.10
— Супутник
кіноглядача.
12.55 — Музичний кіоск.
13.25 — М. Некрасов. «Ро
сійські
жінки». 13.45
—і
Програма Молдавської студії
телебачення. 17.35 — «Здоро
в'я». 18.20 — Концерт. 18 45
— До 65-річчя
Великого
Жовтня. «Наша біографія».
Фільм
60 — «Рік
1976».
19.45 —
Вечірня
казка.
Мультфільм
«Віниі-Пух і
день турбот». 21.00 — «Час».
21.35 — Телефільм «Інспек
тор Гул». 1 і 2 серії.

д ЦТ (І програма)

А ЦТ (II програма)

18.00 — Новини. 18.15 —
Фільм-концерт. 18.45 — Чем
піонат СІ’СР з хокею. «Тор
педо» — ЦСКА. В перерві—
Вечірня казка.
21.00 —
«Час» 21.35 —
Телефільм
«Старий і пітер».

А ЦТ (II програма)

«Срібний дзвіночок». 16.30
— «У пас в колективі»,
запорізьким завод «Дніпроспецсталь». 17.00 — Інстру
ментальна музика. 17.45 —
Екран пошани Українсько
го телебачення. (Херсон).
18.00-— «День за днем». (КІ-,
ровоград). 18.15
— Екран
пошани Українського теле
бачення (Кіровоград). 18.30—
Ліричні пісні. 19.00 — «Ак
туальна камера». 19.30—«На
полтавській землі». Переда
ча третя. 20.00 —
Чемпіо
нат СРСР з хокею. «Сокіл»
—
«Спартак» (ПІ період).
20.4о — «На добраніч, діти!»
21.00 — «Час». 21.35 — Худфільм «Де ТИ, моя Зульфія?».
По закінченні — Новини,

▲ ЦТ (II програма)

18.00 — Новини. 18.15 —
Салют, піонерія!
Концерт.
19.00 — Футбол. «Торпедо»
(Москва) — - Динамо» (Тбілі
сі). У перерві
— Вечірня
казка. 21.00 — «Час». 21.35
— Фільм < Юлька».

П’ятниця
А ЦТ (І програма)
8.00 — «-.Час». 8.45 — Зу
стріч школярів
з лауреа
том Ленінської Премії, за-

юнвх. 17-30 - Людина господар на землі 18.30 —
В кожному малюнку — сон
це 18.45 — Сьогодні у світі.
19.00
—
Комсомольська
юііість моя. 19.25 — Теле
журнал
«Співдружність».
19.50 -- Телефільм «Нікколо
Паганіні». 4 серія. 21.00 —
«Час»Г 21.35 — Док. екран.
По закінченні
— 23.00 —
Сьогодні у світі.

д УТ
10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Любителям наг одної музики.
11.05 —
Програма спортивних теле
фільмів. 11.40 — «Шкільний
екран». 10 клас. Російська
література.
12.15 — Худ.
Фільм «Де ти, моя Зульфія?»
13.25 — «Вогні ударної». Ос
воюються нові потужності
ХїЗ. 16.00 — Новини. 16.10
Безсмертя героїв Краснодо
ну». 17.25 — Урок мужності.
18.00 — День за днем». (Кі
ровоград). 18.15 — До дня
народження комсомолу. Ви
ступ першого секретаря Кі
ровоградського обкому ком
сомолу І. О. Шевченка. (Кіро
воград). 19.00 — «Актуальна
камера». 19.30 — До 60-рГгчя утворення СРСР. Творчий
звіт майстрів мистецтв і ху

8.00 — «Час». 8.45 —
АБВГДейка. 9.15 — Для вас,
батьки. 9.45 — Коло чиган
ня. 10.30 — 44-іі тираж
«Спортлото». 10.40 — Теле
фільм «Нікколо Паганіні». 4
серія. 11.50 . — Чемпіонат і
першість СБСР з багатобор
ства комплексу ГПО на при
зи газети
«Комсомольская
правда». 12.30 — Зустріч з
Маріо дель Монако. 13.0 ) —
Людина, г Земля.
Всесвіт.
13.45 — Народна творчість.
Телеогляд. 14.30 — Новини.
14.45 — Телефільм «КамІ.та».
1 серія. 15.50 — У світі тва
рин. 16.50 — Бесіда політич
ного оглядача ІО. Летунона.
17.20 —
Мультфільми.
«Лінь», «Осінні
кораблі».
17.45 — Чемпіонат СРСР з
хокею. «Динамо» (Москва) —
«Спартак».
2 і 3 періоди.
19.15 — 9-а студія. 20.15 —
Концерт Державного хорео
графічного ансамблю «Беріз
ки». 21.00 — «Час». 21.35 —
ПІснл-82. 23.05 — Док. теле
фільм «Ріка любові нашої».
Про Десну. По закінченні —
23.35 — Новини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Грає
духовий оркестр. Телеоглядконкурс. 9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Радянському.
Союзу! 11.00 — «Здоров’я».
11.45 — «Ранкова пошта»'.
12.15 —Док. телефільм. і9
— Сільська година. 13.3') —
кіоск. 14.00 -~
Музичний
Клуб кіноподорожей. 15 00
— ‘Телефільм «паміла». 2 се
рія. 16.10 — Народні мелодії.
16.25 — Сьогодні — День
працівників автомобільного
транспорту. Зустрічі за ва
шим проханням. 18.00 —
Міжнародна панорама. 18.45
— Мультфільм. 19.00 — Май
стри радянського кіно. 21.00
— «Час». 21.35 — Футболь
ний огляд. 22.05 — Чемпіо
нат Європи з художньої гіг.ь
настнки. По
закінченні
22.50 — Новини.

д УТ
10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — »Для всіх і
• кожного». Виробнича гімнас
тика. Передача перша. 11.05
— «Діалоги». Передача для
батьків. 11.30 — «Доброго
вам здоров’я». 11.55 — Цир
кова програма. 12.30 — «Са
тиричний об’єктив». 12.50 —
У Кримському українському
теат рі драми і музичної ко
медії. 13.40 —
До 60-річчя
утворення СРСР. «Чуття
єдиної родини».
14.00 —
Чемпіонат СРСР з футболу.

Д УТ
10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Сьогодні день
працівників автомобільного
транспорту. В передачі бере
участь міністр автомобіль
ного транспорту УРСР Ф. П.
Головченко.
Телефільми.
12.00 — «Добрий Хортон»;
Лялькова вистава. 13.00 —
Науково-популярна програ
ма «Імпульс». 13.30 — Сла
ва солдатська. 14.30 — Муз.
фільм «Перевтілення». 15.10
— «Катрусин кінозал». 16.10
— До
GO-річчя утворення
СРСР. Програма телебачен
ня Узбецької РСР. 18.25
«На полтавській землі». ГІ><.
редача 5. 19.00 — «Актуаль
на камера». 19.30 — «Щед
рість».
Телевізійний клуб
киянок. 20.25 — «В ефірі
пісня». 20.45 — «На добра
ніч, діти!» 21.00
— «Час»;
21.35 — Худ. фільм «ІІасред-і
дін у Бухарі». По закінчен
ні — Новини.

Ід ЦТ (П програма)

18.00 — Новини. 18.15 —
Спорт за тиждень. 18.45 —
«Служу Радянському Союзу». 19.45 — Док. телефільм
«Улюблені твої учні». 20.00
— Вечірня казка. 20.15 —
Міжнародна панорама. 21.00
— «Час».
21.35 — Фільм
«Мости».

ТА ЦТ С1 програма)

8.00 — «Час». 8.45 — Ви
ставка «Буратіно. 9.15 —
Телефільм «Пікколо Пегані
ні». 1 серія. 10.35—Клуб кіпоподорожей. По закінченні —
і— 11.35 — Повніш. 14.30 —
^-Новини. 14.50 — Док. теле
фільми «День республіки
і’моеї». «Газачак», «Каракум
ські капітани», «Натхнення».
ІЯ5.50 — Наставник. 16.20 —
Грає лауреат VII Міжнарод
ного конкурсу ім. П. Чайковського піаністка Мічіе
ЙСояма (Японія). 16.55 — Від
гукніться. сурмачії 17,40 —
■«Петроград.
Жовтень сім
надцятого ..» Док. телефільм.
118.45 — Сьогодні у" світі.
іЗ.9.00 — Концерт.
19.20 —
’Подвиг. 19.50 — Телефільм.
:< Нікколо Паганіні». 2 сепія.
•21.00 — «Час». 21.35 — Фут
бол. «Динамо» (Мінськ) —'«Динамо»
(Київ). 2 тайм:
Д?2.20 — «Шахтап» — «Спар
так». 2 тайм. По закінчен
ні —23.05
— Сьогодні у
світі.

А УТ

ч 10.00 — «Актуальна каме
ра'. 10.35 — Літературні зу
стрічі. Ч. Айтматов. 11.05 —
Муз. фільм «Поклик
Кар
ная». 11.35 — КінорБмальовка. 11.40 — Шкільний екран.
8 клас. Російська літерату
ра. 12.10 — Худ. фільм «Сі
мейне коло». 13.30 — Співає
заслужена артистка УРСР
О. Васистюк. 16.00 — Нови
ни. 16.10 — «Срібний дзві
ночок». 16.30 — «Неспокійні
серця». 17.30 — Кфіцерт.
17.40
«Продоволь<)А про
грама — справа кожного».

ЮНАКИ
ТА ДІВЧАТА!

ТРИВАЄ
ПЕРЕД
ПЛАТА НА ВАШУ ОБ-8
аЛАСНУ МОЛОДІЖНУ І
і ГАЗЕТУ
«МОЛОДИЙ
І КОМУНАР».

@

стрічі в майстерні». Народ
ний художник СРСР, скульп
тор Кибальников.
22.05 —
Сьогодні у світі. 22.20 —
Концерт Кубанського козачо
го хору.

А УТ

10 00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Концерт. 11.05
— Телефільм
«Осінні нас
піви». 11.25 —- «Твоя земля,
ровеснику». (Сімферополь).
12.10 — Музичні вітаніія
трудівникам села. 12.45 —
Вистава для дітей. (Одеса).
16.00 — Новини. 10.10 —

ступником міністра геології
СРСР В. О. Ярмолюком. 9.30
_ Телефільм «Нікколо Пога
нілі». З серія. 10.40 — Вис
туп художніх
колективів
Приморського краю. Саха
лінської й Камчатської об
ластей. 11.05 — Дон. теле
фільм «Я — десятий». По
закінченні — 11.35 — Пози
ки. 14.30 — Новини. 14.50—
Док. фільми до Дня народЖЄПНЯ комсомолу. ірдОО
Російська
мова. Іб.оО —
Справа московського комсо
молу.
17.00 — Творчість

ЕЛЕКТРОННІ РАХІВНИЦІТАК МОЖНА НАЗВАТИ СУЧАСНЕ МІКРОКАЛЬКУЛЯТОРИ,
ЯКІ ЛЕГКО ВМІСТЯТЬСЯ НА ВАШІЙ ДОЛОНІ.

Електронні мікро
калькулятори працю
ють швидко,
надій
но.
Найновіші
моделі

виконують
найпрос
тіші арифметичні дії,
добування
кореня,
оперування
з про
центами, піднесення

до степеня, найсклад
ніші математичні опе
рації.
Живлення
таких
мікрокалькулятор і в

дожніх колективів Кірово
градської області. В перерві
— «На добраніч, діти!», По
гакінченпі — худ фільм «На
ринг викликається», Новиип.

А ЦТ (II програма)

18.00 — Новини. 18.20 —
До 65-річчя Великого Жовт
ня. < Наша біографія». Фільм
59 — «Рік 1975».
19.30 —
Чемпіонат
СРСР з хокею.
«Крила Рад» — ЦСКА. 2 і З
періоди.
В перерві — Ве
чірня казка. 21.00 — «Час».
21.35 — Телефільм «Сім’я
Зацепіпих». 1 і 2 серії.

універсальне:
від
трьох елементів типу
А-316
«Квант» або
від мережі змінного
струму напругою 220
вольт через
блок
живлення,
що вхо
дить до комплекту.
Електронний
мік
рокалькулятор
—

«Чорноморець»
— «Спартак». 15.45 — Компас турис
та. 16.20 — Телефільм «Зу
стріч з Анатолієм
Палацо
вим». 17.45 — «Скарби музе
їв України».
18.00 — «На
полтавській землі». Переда
ча четвертії. 18.30 — «Акту
альна камера». 19.00 — Чем
піонат СРСР з футболу: «Ди
намо» (Київ)
— «Динамо»
(Москва). 20.45 — «На добра
ніч. діти».
21.00 — «Час».
21.35 — «Новини кіноекра
на».
22.50 —
Чемпіонат
СРСР з хокею:
«Сокіл» —

відмінний подарунок
інженеру і бухгалте
ру, школяру І студен
ту.
У
магазинах
«Культтовари», «Тех
ніка» та в спеціалі
зованих відділах уні
вермагів
споживчої
кооперації ви може

| Нагадуємо, що перед- и
и плату можна оформити
ІІ» агентствах і відділеннях Ц

* «Союздруку», а також
громадських розповсюд-д
І жувачів преси на підпри- §
і] ємствах, у колгоспах, ор| ганізаціях та установах. §

Редактор
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те придбати мікро
калькулятор
будьякої
марки.
Вар
тість — від 25 до 85
карбованців.
КІРОВОГРАДСЬКА
ОБЛСПОЖИВСПІЛКА.
УКООПїОРГРЕКЛАМА.
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