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ЗА ПРАВО НАЗИВАТИСЯ КРАЩИМ

СЛОВО І

Молодіють ферми

КМК:

бореться КОМСОМОЛЬСЬКО- 
МОЛОДІЖНИЙ колектив Ін
струментального цеху 
Олександрійського елек
тромеханічного заводу

Колектив інструменталь
ного цеху нашого заводу 
молодіжний. Саме тому в 
1980 році постало питан
ня про створення в цеху 
КМК. Колектив вирішили 
створити на базі комплек
сної бригади по виготов
ленню оснащення, яку 
очолює /аолодий комуніст 
Олександр Фоменко.

З першого ж дня існу
вання бригада включилася 
в боротьбу за присвоєн
ня звання колективу кому
ністичної праці.

Бригада зростала чи
сельно, завдання, які ста
вились перед нею, усклад
нювались. Молодь, котра

пості, це і піднесення тва
ринництва, і розвиток про
мисловості, комбікормів, 
усієї кормової бази, це і 
створення необхідних 
умов праці і побуту моло- 

>»ді, закріплення її в сіль
ському господарстві». На 
тваринницьких фермах
Онуфріївського району
трудиться немало молоді.

З особливою повагою в 
колгоспі «Шлях Леніна» 
говорять про комсомоль
сько-молодіжний колектив, 
де групкомсоргом Ольга 
Стасенко. А завоював він 
такий авторитет сумлін
ною працею. У його складі 
— і молодий комуніст Ні
на Тимофієва. . 

вливалась у дружний ко
лектив, потрапляла під 
опіку старших товаришів 
Юрія Куліша, Анатолія 
Мажари, Олександра Фо- 
менка. За І і IV квартал 
1981 року бригада була 
визнана переможцем со
ціалістичного змагання на 
підприємстві.

Усі члени бригади по
стійно працюють над пог
либленням своїх технічних 
знань. Високим виробни
чим показникам, зростан
ню продуктивності праці 
сприяло те, що п’ятеро 
молодих робітників без 
відриву від виробництва 
закінчили технікум.

Поряд із досвідченими

«Продовольча програма 
сьогодні, — відзначалося 
на XIX з’їзді ВЛКСМ, — 
це і підвищення врожай-

Щоранку II. 1. Тимофее
ва поспішає на тварин
ницьку ферму. Трудиться 
вона тут уже чимало часу, 
і щороку виконує соціаліс
тичні зобов’язання. Так, 
торік і позаторік II. 1. Ти
мофієва надоїла від кож
ної корови понад 4000 кі
лограмів молока. У тре
тьому році одинадцятої 
п’ятирічки вона прагне до
сягти п’ятитисячного рубе
жу. За перше півріччя Ні
на вже надоїла па кожну 
корону по 2401 кілограму 
молока.

Ударно трудиться і На
дія Черненко. За досягну
ті в другому році одинад
цятої п'ятирічки успіхи 

робітниками зростають у 
професійному відношенні 
новачки. Особливо хочеть
ся відзначити Олександра 
Гончарука — переможця 
заводського конкурсу то
карів, а також Віктора Ні- 
колаєва. Вони постійно 
працюють над підвищен- 
ня/а своєї кваліфікації, 
оволодівають прогресив
ними методами роботи.

Висока якість продукції, 
98,5 процента якої здаєть
ся з першого пред’явлен
ня. Половина членів бри
гади працює з особистим 
клеймом. З початку року 
Олександр Фоменко і 
Юрій Куліш подали раціо
налізаторські пропозиції,

вона нагороджена Почес
ною Грамотою ЦІ\ ЛКСМ 
України, Знаком ЦК 
ВЛКСМ «Молодому пере
довику тваринництва». 
Сумлінно працює й член 
комсомольсько - молодіж
ного колективу Лідія За- 
лоїло. Майстерності молоді 
доярки вчаться в старших 
трудівниць ферми О. Г. 
Сокуренко, О. О. Олійник, 
Г. Ф. Деркач.

Ініціатива учнів Черво- 
нокам’янської, Новопразь- 
кої, Протопопівської за
гальноосвітніх шкіл Олек
сандрійського району, які 
вирішили цього року випа
сати 1500 голів молодняка 
великої рогатої худоби і 

економічний ефект від 
впровадження яких стано
вив 4,7 тисячі карбованців.

І ось підбито підсумки 
соціалістичного змагання 
за перше півріччя 1983 
року. Дружний колектив 
Олександра Фоменка ви
боров друге місце серед 
КМК заводу, виконавши 
план на 108 процентів. 
Але молоді робітники на 
цьому не заспокоюються. 
«Іти далі, добиватися біль
шого», — під таким деві
зом працює один із кра
щих комсомольсько-моло
діжних колективів нашого 
підприємства нині.

М. ЧАБАН, 
заступник секретаря 
комітету комсомолу 
електромеханічн ого 
заводу.
м. Олександрія.

за літо одержати від ньо
го приросту живої ваги 
не менше 98 тонн, знайшла 
відгук і серед школярів 
нашого району. Так, на
приклад, старшокласниці 
Куцеволівської середньої 
школи Наталія Охінько, 
Тетяна Пилипенко, Вален
тина Лисак, Галина Дмит
ренко, Світлана Панчиши- 
на, Ольга Лавецька, Ірина 
Віжко, Антоніна Грек нині 
трудяться доярками на 
фермах колгоспу імені 
XXV з’їзду КПРС. А учні 
Зибківської та Вишнівець- 
кої шкіл Федір Корабльов, 
Віктор Бпков, Володя 
Кравцов, Віктор Ковальов, 
Федір Сагайдак, Саша 
Василенко, Валера Гирі» 
та інші випасають колгосп
ну худобу. Немає сумніву, 
що багато з них оберуть 
професію тваринника і 
після закінчення школи 
залишаться працювати в 
рідному селі.

М. КИРИЛЕНКО. 
Онуфріївський район.

ЩОРОКУ В РАДГОСП «УКРАЇНА» ;ЛАЛ0ВИСК13СЬК0- 
ГО РАЙОНУ ПРИХОДЯТЬ МОЛОДІ СПЕЦІАЛІСТИ СІЛЬСЬ
КОГО ГОСПОДАРСТВА - АГРОНОМИ І ЗООТЕХНІКИ, ІН
ЖЕНЕРИ, ВЕТЕРИНАРНІ ЛІКАРІ. ВОЛОДИМИР МЕЛЬНИК 
І ЛЮДМИЛА БАРСЬКА — ВЧЕНІ АГРОНОМИ-ОВОЧ1ВНИ- 
КИ. ВОЛОДИМИР ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ УМАНСЬКОГО 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЗАЙНЯВ ПОСА
ДУ СТАРШОГО АГРОНОМА-ОВОЧІВНИКА, А ЛЮДМИЛА, 
КОТРА ОТРИМАЛА ДИПЛОМ В ОДЕСЬКОМУ СІЛЬСЬКО
ГОСПОДАРСЬКОМУ ІНСТИТУТІ, ОЧОЛИЛА ГОРОДНЮ 
БРИГАДУ РАДГОСПУ. У ТОМУ. ЩО ТРУДІВНИКИ ГОСПО
ДАРСТВА НИНІ УСПІШНО СПРАВЛЯЮТЬСЯ З ПРОДА
ЖЕМ ОВОЧІВ ДЕРЖАВІ, Є ВЕЛИКА ЧАСТКА ПРАЦІ 5 
МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ - ВОЛОДИМИРА МЕЛЬНИКА 
І ЛЮДМИЛИ БАРСЬКОЇ.

Фото В. ГРИБА

Цьогорічне тепле літо 
радує ранніми сортами 
червонощоких помідорів, 
добірним урожаєм огір- 

ф'ків, кабачків. На прилав- 
” ки овочевих магазинів 

надходять дозрілий со
лодкий перець, капуста, 
морква, цибуля. Вся ця 
городина не може не ра
дувати наших господинь.

Турбує одне: не в усіх 
господарствах області, за
готівельних пунктах ще 
по-справжньому дбають 
про те, аби вчасно зібра
ти овочі, надійно збе
регти їх для столу трудя
щих. Пора збирання ово
чів має свої проблеми.

А як вони розв'язують
ся у місті Знам'янці?

З ОДНИХ ПОМІДОРІВ 
САЛАТУ НЕ ЗРОБИШ

Біля невеликого овоче- 
^Сого ларка, що сиротливо 

тулився між двоповерхо
вими будівлями, зібрався 
чималий гурт людей. Жін
ки відходили під прилав
ка, на ходу засовуючи по
мідори в сумки.

— А чи спілі помідори? 
— запитала я однієї.

— Помідори то гарні —

До столу господинь ОВОЧІ

В ЯЛИХ, 
огірків, 
чекали

великі, червоні. Та крім 
них, нічого й купити.

Підійшовши ближче, я 
й справді помітила, що 
торгівля йде тільки помі
дорами. А до 
жовто-зелених 
що безпомічно 
своєї черги, продавець і 
не думала підходити. А ко
му вони такі потрібні, хоч 
і по 15 копійок за кіло
грам? Краще заплатити 
на ринку дорожче, зате ж 
будуть огірки зелененькі, 
свіжі.

— Чому такий бідний 
асортимент городини? — 
запитую в продавця ово
чевого ларка (від магази
ну № 45) Л. М. Малєєвої.

— А що я зроблю, — 
безпомічно розводить ру
ками. — Заявки подаю 
кожного разу, а приво
зять то помідори, то отакі 
огірки. Доводиться тор
гувати. Так і не встигаю 
відповідати покупцям — 
чого нема капусти, коли 

привезуть моркву, цибу
лю?

До речі, з такими пи
таннями звертаються Зна
м’янці не до одного про
давця овочів. Морква — 
наболіле питання для жи
телів міста — на початку 
літа з’являлась у магази
нах лише кілька разів. Та 
й з постачанням капусти 
не краще. Поки ще ранні 
сорти надходили, було 
добре. Нині настав час, 
коли ранньої капусти вже 
немає, а пізня не дозріла. 
Отак і доводиться пере
биватись. А про картоплю 
нічого й говорити. В пар
ках її ще ніхто не бачив.

ОВОЧЕВА БАЗА ЧИ 
ТАРОСХОВИЩЕ!

— Хочете подивитись, 
як зберігаються продукти?
— здивовано перепитали 
мене на овочевому складі.
— А там же, крім засолоч- 

ного цеху, нічого й диви
тись. Всі ж овочі ми зразу 
відправляємо по торгових 
точках.

І справді — приміщення 
складу нагадувало скорі
ше не овочеву базу, а та- 
росховище. Цілі гори де
рев’яних ящиків займали 
більшу частину подвір'я. 
Крім засолочного, тільки 
в одному цеху зберігалось 
кілька тонн солодкого 
перцю і трохи капусти 
(вона піде в мережу гро
мадського харчування).

За минулий тиждень від 
господарств району на 
овочевий склад надійшло 
18,5 тонни капусти, 
рашнього 
2400 
все 
липня 
було завезено 
ОГІрКІВ (неї-іандор) нмд,
в'ялих), з них тільки 2 
тонни вдалося реалізувати, 
а решта пішла на засолку.

— Справи з продажем 
овочів на нашій базі по

з учо- 
всього 
це на 
по 25 

базу
15 тонн 

(нестандартних 
с тільки

дня — 
кілограмів (і 
місто!). З 21 
на овочеву

рівняно з минулим роком 
набагато кращі, — гово
рить завскладом Л, А. 
Гончарова. Так, наприклад, 
на 20 липня 1982 року бу
ло реалізовано 165 тонн 
овочів, цьогорічна цифра 
— 350. Продукти, що над
ходять в овочесховище 
не залежуються. Зразу 
після зважування
зяться по торгових точках. 
Не турбує цього року нас 
і проблема тари. Єдине, 
що бажає бути кращим — 
це асортимент продуктів 
Треба, щоб було вдосталь 
і капусти, і моркви, і 
булі.

розво-

ци-

«3 КАДРАМИ 
ПРОБЛЕМ НЕМАЄ», — 
впевнено заявив агроном 
городньої бригади колгос
пу «Шлях Леніна» В. П. 
Коваль. — Багато допома
гають у збиранні врожаю 
наші шефи — десять орга
нізацій закріплено за го
родніми ділянками. От і 

сьогодні 12 чоловік із від
ділка залізниці збирали 
помідори. Кожен із них 
здав по 150 кілограмів 
овочів.

— Бачу, у вас он яка 
площа під морквою не ви
брана. А покупці скаржа
ться на її нестачу.

— Ми стараємось зараз 
зібрати ті овочі, які не 
можуть чекати до завтра 
— помідори, огірки, пе
рець. А морква — така 
культура, що день-другий 
побути в грядках їй не за
вадить. Підросте, краще 
дозріє. Осінь — якраз по
ра її збирання.

Ну що 
Знам'янки 
биратись 
місяць, бо моркву можне 
буде купити не раніше ве
ресня. А чому не зробити 
так, щоб і влітку, і восени 
моркви було вдосталь. 
Та поки що наша агроно
мія не передбачає таких 
варіантів.

Г БОЙЧУК, 
студентка факульте
ту журналістики Ки
ївського держунівер
ситету.
Знам’янський район.

ж, жителям 
потрібно не

терпіння ще на
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ЛЕКЦІЙНА ПРОПАГАНДА

У полоні формалізму
форму ідейно-політичного 
виховання юнаків і дівчат у 
районі обмежили тим, що 
формально створили поза
штатну лекторську групу, 
до складу якої ввійшли мо
лоді педагоги, лікарі, юрис- 

спеціалісти сільського 
господарства та інші фахів
ці. Створили і тут же забули 
про планування роботи цьо
го пропагандистського за
гону, про конкретні завдан
ня кожному лектору.

Торік позаштатні лектори 
райкому комсомолу взагалі 
не готували лекцій, не обго
ворювали їх, не рецензува
ли. Подібне повторюється і 
нині. Правда, лектори Надія 
Гришай, Валентина Жовта, 
Сергій Попович представи
ли в райком комсомолу 110 
путівок на прочитані лекції. 
Виходить, що за рік кожен 
із них прочитав 63 лекції на 
різні теми. І кожну з них 
треба було готувати, підби
рати до них необхідну літе

У матеріалах червневого 
(1983 р.) Пленуму ЦК
КПРС підкреслювалося, що 
не всі комсомольські орга
нізації виявляються на висо
ті завдань, які стоять перед 
ними. Часом вони залиша
ються осторонь насущних ти, 
проблем, які по-справж
ньому хвилюють молодь, не 
встигають своєчасно реагу
вати на нові традиції, захоп
лення в молодіжному сере
довищі, надати їм потрібної 
ідейної спрямованості. В 
цьому заважають заоргані
зованість і парадний галас. 
Не вистачає вміння доводи
ти почату спразу до кін
ця.

Як же Олександрійський 
райком комсомолу органі
зовує серед молоді лекцій
ну пропаганду, вдосконалює 
її з світлі вимог червневого 
Пленуму партії? У молодіж
них аудиторіях виступають 
лектори, пропагандисти, агі
татори. Однак цю важливу

ратуру, наочні посібники, 
технічні засоби пропаганди 
і, нарешті, обговорювати чи 
рецензувати. Навіть при ак
тивному старанні керівника 
лекторської групи другого 
секретаря райкому комсо
молу Геннадія Недобиткіна 
не вдалося побачити хоча б 
один із цих текстів лекцій, 
протокол їх обговорення, 
прослуховування чи рецен
зування.

Торік зовсім не виступали 
перед молоддю з лекціями 
і доповідями члени лектор
ської групи райкому комсо
молу Геннадій Павленко, 
Галина Герасимчук, Лариса 
Кондратьева, Людмила Зо
щенко та інші. Зате Г. Недо- 
биткін став на шлях окоза
милювання і відзвітував про 
те, що за 1982 рік позаштат
ні комсомольські лектори 
прочитали аж 834 лекції, 
провели 507 тематичних ве
чорів, 193 усні журнали. Від
звітував, не маючи на це 

жодного первинного доку
мента, — мається на увазі 
путівок.

Ці справні цифри у звіті 
про діяльність позаштатної 
лекторської групи райкому 
комсомолу ніяк не вплинули 
на трудову і політичну ак
тивність юнаків і дівчат ра
йону, на їх громадську ді
яльність, а лише свідчили 
про голий формалізм і об
ман там, де має бути зміс
товна масово-політична ро
бота серед молоді.

Молодіжні лекторії, кіно- 
лекторії, вечори запитань і 
відповідей у районі також 
діють і відбуваються тільки 
на папері.

У райкомі комсомолу 
взагалі забули про навчан
ня молодих лекторів. Тут не 
практикують проведення їх 
зустрічей з досвідченими 
ідеологічними працівника
ми, чий досвід має велике 
значення для становлення 
молодого лектора. Жодна з

тематики, що 
сприяло б 
лекційної

первинних 
організа-

шести секцій позаштатної 
лекторської групи райкому 
комсомолу не оголошувала 
конкурсів на кращу лекцію 
молодіжної і ................."
значною мірою 
пожвавленню 
пропаганди серед юнаків і 
дівчат, підвищенню май
стерності молодих лекторів. 
А підсумків конкурсу на 
кращу лекцію, присвяченого 
XIX з'їздові ВЛКСМ, не під
бито й досі, як і не наді
йшло жодного тексту лекцій 
для участі в цьому творчо
му змаганні комсомольсь
ких лекторів.

У жодній з 
комсомольських 
цій району не вдалося з я- 
сувати, які лекції читаються 
для молоді, хто їх читає. Ні
чого не робиться і для ви
вчення запитів юнаків і дів
чат, невідомо, які лекції, 
допозіді вони бажають по
слухати в найближчий час.

— Ми готуємо лекторів у 
школі молодого лектора, 
яка працює в радгоспі-техні- 
кумі, — говорить перший 
секретар райкому комсо
молу Надія Уварова. — Во
ни і читають лекції серед 
молоді.

Добра справа організація 
шкіл молодого лектора. Але 
і тут взяли верх безвідпові- 
дальність, безконтрольність 
і формалізм. До школи мо
лодого лектора зараху ва> 
всіх учнів двох груп, не ро
зібравшись, хто з них мас 
нахил до пропагандистської 
діяльності, знання, щоб нес
ти політичне слово в маси. 
В райкомі комсомолу не 
знають, за яким навчальним 
планом працює ця школа, 
які форми і методи підго
товки лекторів тут застосо
вують. Та й працівники рай
кому комсомолу 
разу не були на 
школи молодого 
не зустрічалися з 
чами. Що вже там 
про залучення їх

жодного 
заняттях 
лектора, 
її слуха- 
говорити 

,.г_---- , ............ до масц^.
во-політичної роботи сері??д * 
юнаків і дівчат.

Ідейно-політична робота, 
а тим більше серед молоді, 
не терпить формалізму, 
який чомусь полонив лекто
рів Олександрійського рай
кому комсомолу.

М. ІВАШКІВ.
Олександрійський район.

ж

■у новій школі
Цій новобудові у Соко- 

лізці Кіровоградського 
району раді всі мешканці 
села. А найбільше, звичай
но, школярі. Як їм хочеть
ся, щоб пошвидше • насту
пив урочистий момент 
«риття десятирічки, і 
все буде за останнім 
вом науки і техніки.

ВІД- 

ЯКІЙ 

СЛО- 
МІС-

Букет
з колосся
і троянд

Букет із золотої пше
ниці, білих і рожевих 
троянд — символ дос
татку, краси і щастя — 
піднесли госїєві посту 
Миколі Сому трудівники 
колгоспу «Путь Ильича» 
в знак вдячності за ці
каву зустріч, вірші, прис
вячені миру, матерям, 
життю колгоспного села. 
А скільки разів вибухав 
у залі сміх, коли поет 
читав свої сатирич
ні та гумористичні мі
ніатюри!

Як тільки Микола Да
нилович зайняв місце в 
глядацькому залі, перед 
господарями виступили 
бійці студентського' тру
дового загону «Мрія» 
Львівського торгово-еко
номічного інституту, які 
допомагають колгоспни
кам збирати врожай.

Тепло сприйняли гля
дачі виступи солістів 
Олі Борис та Лесі Кри
вонос, пісні дуету у скла
ді Зінн її Ганнусі Мель-

цевий колгосп «Україна» 
виділяв кошти на її спо
рудження, а ведуть будів
ництво робітники Кірово
градського райміжкол- 
госпбуду.

Н а знімку: один з

найактивніших будівельни

ків молодий спеціаліст гос

подарства Валерій ВОИ- 

ЧУК.

Фото М. САПОВДЛА.

ннк та інші номери. По
тім на сцені виступив 
студентський театр ест
радних мініатюр. Оплес
ки, захоплення, добрі по
бажання були найвищою | 
нагородою виконавцям. І

В. ОСТРОВЕРХОВА.
Знам’япський район.

Заочнд 
мандрівка 
на Кубу відбулася у 
хлопчиків і дівчаток, що 
відпочивають у міжкол
госпному піонерському 
таборі «Колос» на бере
зі річки Чорний Ташлик. 
І в цьому дітям багато 
допомогли студенти-ку- 
бинки Сузанна та Айме 
Гонсалес, що приїхали 
погостювати до своєї ук
раїнської подруги з Віль
шанки.

Запрошення мешкан
ців піонерського табору 
дівчата прийняли охоче. 
Теплою була ця зустріч. 
Пісні українською, росій
ською, іспанською мова
ми, веселі танці, числен
ні прохання розповісти 
про острів Свободи, щи
рі усмішки і гарячі по
тиски рук.

Довго діти не відпус
кали своїх нових друзів. 
А щоб їхня дружба міц
ніла, наприкінці зустрічі 
гості і піонери обміняли
ся адресами.

М. АНДРІЙЧЕНКО. 
Вільшанський район.

ЗАВОД
Пригадую, як нас, стар

шокласників, завжди тяг
нуло туди, де заклично 
спалахували вогні елек- 
трозварки, де на очах із 
безлічі великих і малих 
деталей народжувались 
величезні конструкції. Ду
же хотілося тоді самому 
бути їх творцем. Тому ще 
в школі я твердо вирішив 
іти в робітники. Став уч
нем техучилища, одержав 
диплом електрогазозвар
ника. Але за самостійну 
роботу довелося взятись 
не скоро. Пішов служити 
в армію у прикордонні 
війська. Служив охоче. 
Гордий був: бережу мир і 
спокій своїх співвітчизни
ків, виконую священний 
обов'язок перед Батьків
щиною.

Та ось життя на заставі 
— позаду. Попереду — 
трудове. І в цьому (інак
ше і не мислив) — вона, 
моя Галинка, з якою тіль
ки по листуванню знався, 
а здавалося — зі шкільної 
парти знайомі. Кликала 
Галинка до себе, у Світло- 
водськ. Багато про місце
ві заводи писала...

Словом, ось уже кілька 
років я у Світловодську 
живу, на заводі залізобе
тонних виробів працюю. 
Задоволений роботою, 
люди тут хороші, чуйні. 
Ось, наприклад, начальник 
нашого цеху Анатолій Ми
колайович Кубуша. Спокій
ний, урівноважений, діло
вий. Він завжди поряд по
являється в скрутну для 
тебе хвилину. І порада, і 
допомога від нього зав-

,Z

у;

ІЙІ

ЛЮДИНА ТА її СПРАВА

МІЙ, ДІМ МІЙ
жди вчасно надходять.

У моїй долі він зіграв 
важливу роль.

Вирішив я навчатись без 
відриву від виробництва.

Думав: до якого б ви
щого навчального закладу 
податись, адже у нашій 
країні їх багато. За довід
ником удома кілька зна
йшов. Сиджу і вибираю.

Аж тут і Анатолій Ми
колайович з порадою. Він 
завжди, коли треба, поруч. 
Довгенько ми сиділи, при
кидали, зважували.

— Найкращий варіант,— 
говорив А. М. Кубуша, — 
Дніпропетровський гірни
чий інститут. Є в ньому 
такий факультет, інжене
рів по експлуатації про
мислових установок готує.

Нелегко було на перших 
курсах. Прийдеш, бувало, 
додому зморений, а тут 
ще й до сесії треба готу
ватись. Без звички, без 
досвіду — важко. Так, ка
жуть, завжди, в усьому.

Тепер я вже на четвер
тому курсі. Навчання нор
мально проходить. На ро
боті виготовляємо опори 
для ліній електропередач. 
З планами справляємось. 
На 40 кубометрів перекри
ли завдання травня, а з 
початку року виготовили 
4600 кубометрів залізобе
тонної продукції при плані 
4500.

Радують наші успіхи і 
мене, і бригадира Валерія 
Венедиктова, й усіх колег. 
Підуть наші опори в най- 
віддаленіші куточки краї
ни, понесуть на своїх пле
чах могутніх тепло і світ« 
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ло людям, примусять пра
цювати верстати на нових 
підприємствах, осяють 
оселі сільчан у глибинних 
районах. Чи ж не радісно 
визнавати свою причет
ність до такої великої 
справи, чи можна обійтись 
без неї? Ні, звичайно.

Мені в робітничому ко
лективі подобається. За
вод оновлюється, нарощує 
потужності. Умови роботи 
з кожним роком кращими 
стають. Є чудовий побуто

вий корпус, відпустку мож
на провести в будинку від
починку, санаторії, поїздці 
по країні рідній, за рубіж 
туристом можна поїхати. 
Путівки пільгові завком 
профспілки виділить.

Закінчу інститут—на за
воді залишусь. Рідним він 
для мене став, і люди йо
го теж. Як стане рідним 
кожен робітничий колек
тив для кожного, хто при
йде на підприємство завт
ра, в наступні дні і роки, 
хто сміливо вийде.в життя 
шляхом широким і чесним 
— робітничим шляхом.

Так розпбвів про себе, 
своє життя трудове елек
трозварник першого цеху 
заводу залізобетонних ви
робів ордена «Знак По
шани» виробничого об’єд
нання «Дніпроенергобуд- 
пром» Микола ЯРЕМЕН
КО.

Записав В. СОКУРЕНКО, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

м, Світловодськ,

X.

ІДЕАЛАМ
і З двома запитаннями 

звернулися комсомольці ок
ружного центру до студен
тів, які навчаються у вищих 
учбових закладах Народної 
Республіки Болгарії, під час 
їхнього перебування в Доб- 
руджі:

— Назвіть характерну ри
су життя молоді вашої краї
ни;

— Які ваші враження від 
перебування в НРБ?

Всі відповіді ^а пер\з^за
питання зводяться до одні
єї: «Наше життя — бороть
ба!» Афганець Хабіб Рахман 
розповів про те, як молодь 
його країни захищає завою
вання квітневої революції 
1978 року, чілієць Хуліо 
Монтоя сказав, що трудо
ва молодь пліч-о-пліч з ко
муністами бореться проти 
фашистської хунти в умовах 
жорстокого терору. Палес- 
тинець Махмуд Алі: «Мої 
ровесники-земляки відда
ють всі сили боротьбі з сіо
ністськими загарбниками, з 
арабською реакцією та ім
періалізмом».

А ось відповіді на друге 
запитання. «Ми щасливі тим, 
що вчимося в країні Димит- 
рова! Тут ми виховує$^л в 
комуністичному дусі,**'« це 
надзвичайно важлива умова 
для перемоги», — так за
явили і афганець, і чілієць, 
і палестинець.

ГРАМОТИ
ПЕРЕМОЖЦЯМ

Грамотами Бургаського 
окружного комітету ДКСМ 
нагороджено шістьох ком
сомольців із толбухінських 
підприємств, які влітку 
1983 року брали участь у 
спорудженні житлових бу
динків у сільській місце
вості. Перший секретар 
Толбухінського окружного 
комітету ДКСМ Х^усто 
Стайков палко позд^^виз 
з перемогою в змаганні 
молодіжних бригад комсо
мольців Валентина Веліко- 
ва, Стефана Стефанова, 
Атанаса Стефанова. Він 
подякував їм за те, що 
гідно представили окружну 
комсомольську організацію 
на спорудженні житла в се
лах кількох округів країни.
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Кузьма ПОВЕЛЬКО

ПЕРЕВ’ЯЗАНА ВЕРБА
ОПОВІДАННЯ

ДО ЮНОСТІ
В майбутнє Моє мчить 

життя молоде.
Я жити не хочу вдоволено 

іі тихо.
То лихо, як хтось вже 

нічого не жде. 
То лихо.
У серці не може 

спинитися час.
Його перенести у тишу.
Я вірю: нащадки пісні 

і про нас
Напишуть.
Бо наші серця, як зірки 

вогняні,
Запалю:: молодість

в буднях робочих.
Як я зупинюся, то

сонце меці

ДЕБЮТ В «МК»

Лариса Чередник живе у селі 
Юр’ївні Добровсличківського райо
ну, працює у колгоспі імені XXII 
з’їзду КПРС. їй — 20 років.

Писані вірші почала ще коли вчи
лась у школі. Тоді ж надрукувала 
свої перші вірші у районній газеті і 
республіканському журналі «Піоне
рів». Два роки тому Лариса стала 
переможцем конкурсу «Проба пера», 
оголошеному факультетом журналіс
тики Київського держуніверситету у 
журналі «Ранок».

її щирі, як сповіді, вірші — про 
рідну Батьківщину, про покликання 
і обов’язок людини, про любов до 
природи... Вітаючи Ларису Чередник 
із дебютом, «Молодий комунар» ба
жає їй щасливого і далекого польоту 
на крилах слова.

Світити не схоче.
То ж знову лечу уперед,

до мети.
Бо знаю, що час мій —

не ВІЧНИЙ.
Чекають за обрієм

нові світи
І вітер зустрічний.

* * *

Люблю, сміюся, мрію, плачу... 
Живу я на землі, живу!
Бо неспокійну маю вдачу,
Себе Вітчизні віддаю.
Хвала життю, джерелам чистим. 
Зеленим травам і лісам.
Що гомоніть навчили з листом 
І слухать сині небеса.

МИ - ПОЛТАВЧАНИ, 
—каже Василь і ус

міхається при цьому. То
му що полтавчанином був 
ще його дід, а він — ко
рінний донбасівець.

Є на Донеччині прекрас
не місто Слов’яногорськ. 
З ним у Василя зв’язано 
одне з найспльнішнх вра
жень дитинства. Там, між 
білих крейдяних гір нал 
Сівсрським Дінцем цін 
відкрив для себе... крейду 
Як матеріал, що легко під
дається обробці.

Підсвідомий потяг до 
створення скульптурних 
форм прокинувся у Баси 
ля Мітенка давно. Але 
заважала відсутність ін
струментів І ПІДХОДЯЩОГО 
матеріалу. А тут така зна
хідка... Повернувшись піс
ля тієї пам’ятної екскур
сії до рідного Краматорсь
ка, він узявся вирізати різ
ні фігурки. І цс стало чи 
не найсильнішим його за
хопленням.

Я дивлюся на незвичай
ні казкові маски, скульп
турні портрети, етюди В а 
ейлеві — і дивуюся тій 
кипучій фантазії, тій май
стерності, що породили 
їх. Тут усе — і ледь уло
вимий жаль за втраченим, 
і світлий сум, і весела іро
нія. Ці дерев’яні скульпту
ри схожі па персонажів 
казок, дум, билин. І разом 
з тим є відчуття, що риси, 
втілені в них, ти зустрічав 
у людей на вулиці, в кіно
театрі, в парку. Вовн — 
таки живі, ці скульптури. 
В них пульсує фантазія 
природженого художника

...Тоді, більше десятка 
років тому, Василь не ви-

надново вирішив стати тес
лею. Хотілося мати спра
ву з-деревом — цей мате
ріал найбільше приваблю
вав його вже в той час.

— Сам вигляд пахучого 
смолистого дерева завжди 
збуджував мене, спонука
ючи до творчості, — каже 
В. Мітенко. — Певно, це 
в мені від предків — па
м’ятаю, дід мій був кова-

ЗАКОХАНА

На крайній вулиці при самому в’їзді до села сто

їть хата Василя Міщенка. Йому ЗО років. Другий 

рік живе він в Березівці. Працює теслею. І е у Васи

ля один щасливий талант — він уміє розуміти душу 

дерева...

лем-віртуозом, дядько — і 
ковалем, і теслею, та й 
взагалі на всі руки майст
ром. Мій старший брат 
Леонід — гарний тесля. У 
нього вчуся вмінню робити 
всяку роботу на совість і 
до кінця... Пі, тримати рі
зець ніхто мене не вчив, 
до БСЬОГО доходив сам — 
через мозолі, порізи, без
сонні ночі. Але були у ме
не в мистецтві різьби доб
рі наставники — книги про 
мистецтво. Я їх чимало 

зібрав, особливо за остан
ні десять років.

СЕРЕД зібрання літера
тури, де не останнє 

місце займає періодика, є 
у В. Міщспка справді ек
зотичні видання. Ось, при
міром, другий том випу
щеного 1903 року «Наро
дознавства». З неї Василь 
почерпнув немало інфор
мації і про різбярегво, по-

ТВОРЧІСТЬ

ширене в побуті народів 
Азії та Африки. На деяких 
його роботах відбився 
вплив мистецтва далеких 
племен. Але цс далеко не 
копії — чоловік ліпне ви
користовує деякі технічні, 
так би мовити, прийомі) 
виготовлення масок. Так у 
його хитрої баби Яги з'я
вилося справжнісіньке си
вувате волосся — Василь 
майстерно сплів «парика» 
за рецептами тієї чудо- 
книги...

Мене стрічають в лузі квіти,
І роси падають до ніг.- 
Ну. як мені тут не радіти.
Не вплести квіточку до кіс?
В райкову росяну годину
Пройдуся тихо по селі.
Я вдячна рідній Батьківщині
За мир і щастя на землі.

ВЕСНЯНЕ
Знов сміється сонце у долонях. 
Квітню вже не втримати стремен, 
І весільні китиці червоні 
Розпустив біля дороги клен.
У землі зернинам стало тісно. 
До ставка з горбів трава гече,
І весна, як українська пісня. 
Розквіта під голубим дощем.

ходить
ЛИПЕНЬ
Колосом і цвітом оповита,
Забуяла матінка-земля.
Ходить липень під стіною жита, 
В степ дорогу м'яко вистеля. 
Розпашіле сонце з головою
За селом пірнуло у жита....
Тільки нам не бачити спокою,
Бо на те ж і молоді літа.
В праці, на дозвіллі, у коханні
Не перестаємо ні на мить
Край любити в буйнім колиханні. 
Так, без нього й миті не прожить.

* * ♦

Знаю, іншим даруєш ти квіти, 
Залишивши мені тільки сум.
Може, ти — це той вільний вітер. 
Що куйовдить мою косу?
Як зустрінемось ми випадково,
Після «здрастуй» скажу я <прощай-, 
І не думай чогось такого, .
Марно часу не витрачай
На лиці твоїм — сум а не радість. 
Ти стоїш, наче сам не свій.
Я твою причесала зухвалість 
Гребінцями чорнявих вій.

— Народні промисли 
взагалі — то теж моє за
хоплення, — зауважує Ва
силь. — Цікавлюся пле
тінням корзин, виготовлен
ням дерев’яного посуду, 
шкатулок, взутій. Адже 
все цс — історія. Ще хлоп
цем, виховуючись у бабусі, 
я навчився робити свис
тульки, що колись були 
дуже поширені па Україні. 
Яких тільки форм для них 
я не вигадував! На жаль, 
бабуся не оцінила тоді на
лежним чином моєї «твор
чості», і нині у мене З ТИЛ 
іграшок нічого не лиши
лося. Взагалі я звик розда
вати свої роботи. Собі за
лишаю тільки ті, що мені 
видаються найкращими 
Вирізаючи такі, я пережив 
особливе відчуття глибин
ної суті фактури дерева 
Адже саме характер і кон 
фігурація волокон навіва
ють, як правило, мені сю 
жет різьби. Ось ця голів
ка, яку я назвав «Засмуче
на» народилася з сучка 
старої абрпроси, що ко 
лпсь росла у нашому дво
рі...

Недавно, будучи в Бере
зівці, я завітав до Васи
ля Міщепка, Він саме по 
рався на городі біля хати 
Мп, як ведеться, погово
рили про погоду, про види 
на урожай Потім я запи
тав ж а рюм а:

— Василю, а як ся мз 
ють гної маски?

Василь зрозумів натяк.
— Знайшов шмат хоро 

шої деревини... Пі, це бу
де не маска Скоріше — 
декоративна різьба. За
ходь через місяць, —поба
чиш..

П. СЕЛЕЦЬКИЙ.
с. Березівка,
Маловискіаський 

район.

1 —
З приходом окупантів 

гомінке село ніби вимер
ло: не чути собак, голо
систих півнів, дзвінкої 
сокири... Не чути рідпої 
мови. Таїла. Лише іноді 
десь прогримить постріл, 
десь зірветься гортанна 
мова чужинців або про
гуркоче ворожий мото
цикл. І знову залягає мо
торошна тиша Село жи
ло тривогою за долю 
завтрашнього дня.

Андрій Корінь сидів 
на ослоні понурий, з 
важкою думою. При 
тьмяному світлі каганця 
дружина збирала його в 
дорогу. Вкладала в по
лотняну торбину делі
катно складений одяг, 
окраєць хліба, сала жов
того кусок, кілька голо
вок часнику, цибулі. 
Мовчки вкладала.

Вирішив Андрій — 
будь-що пробиратись до 
лісу, до партизанів. Ок
сана добре знала чолові
кову тверду натуру. Не 
стала відмовляти, лише 
стримувала непрохані 
сльози. Тривожилася і 
за нього, і за себе, а 
найбільше — за дітей. 
А вони солодко спали па 
теплій печі під рядном.

Відганяючи сумні 
думки, Андрій міцно 
стиснув кулаки, які важ
ко лежали на колінах, 
глибоко зітхнув, підвівся.

— Уже? — тихо за
питав Оксану. — То я, 
мабуть, буду вирушати...

Сказав якось випува 
то і начеб непевно. Але 
Оксана знала ціну чоло
віковим словам. Прику
сила губу, щоб не трем 
тіла, прихилилася до чо 
.повіка плечем. Андрій 
мовчки став коліньми на 
лежанку, втупився пог
лядом в п’ятирічного си
на. Перевів затуманений 
погляд па двох менших 
дочок. Невміло поправив 
зсунуте рядно па дітях і 
зліз з лежанки. Ховаючи 
погляд, узяв торбину з 
жінчиних рук.

— Я проведу тебе, — 
ледве чутно сказала Ок
сана.

Село закуталось ніч
чю. Ще вищими і холод
нішими здавалися дале
кі зорі.

Ішли мовчки крутим 
городом до берега. Під 
вербою зупинилися.

— Давай, Оксано, до 
мовимось, — тихо мовив 
Андрій. — Може випаде 
навідатись, то ти щоб 
подала сіп пал.

— Який сигнал?..
— Хоча б на цій вербі 

щось причепиш
— Добре. Я перев’я 

жу її перевеслом, коли 
німців ні в хаті, ні по 
сусідству не буде.

— Но ОТ І ДОАІОВН- 
лтісь...

— Бережи себе і ді
тей, а я вже себе якось... 
Такий час... — хотілося 
втішити дружину, але 
не знав як.

Тепла літня ніч кутала 
їх у своїх обіймах. І тоді 
стояла іака ж, з місяцем 
над сонним селом. Уже 
півроку Андрій проводжав 
Оксану з вечоринон додо
му. І щовечора щеміло 
серце в час розставання. 
«Погуляймо ще... Така 
гарна ніч», — проспи годі. 
Пристояли біля перелазу. 
Оксана замплу валась пов
нолицим місяііем. Тут він 
і насмілився вперше її 
поцілувати. Чекав, що 
розгнівається, бо вона 
дівка з перцем. Опустив 

голову. Але вона тільки 
приснула сміхом і побігла 
до хати. А парубкові зда
валось, що то самі зорі 
заусміхались йому радо...

Незграбно пригорнув 
Оксану до грудей.

— Жди...
Та так і не знайшов 

на прощання ніжних слів, 
щоб донести голос сер
ця. Лише погладив ла
гідно її покірні плечі, по
вернувся і пішов у тем
ряву.

— Андрію! — вирва
лось в Оксани з грудей.

Темрява не відповіла 
їй. Притулилась щокою 
до шорсткого стовбура 
верби, дала волю нев
тішним сльозам. Споло
хані віти шепталися про 
людську журбу...

2_
Пізньої осені поспі

шав Андрій з лісу до 
перев’язаної верби. Пар
тизани відмовляли (не
довго. мовляв, потрапи
ти і в засідку), та його 
вже ніщо не стримало б, 
хіба що ворожа куля.

Скоро стежка понад 
вузенькою річкою, за
рослою з обох боків ле
пехою, вивела ного до 
знайомої верби. Серце 
стрепенулося — на стов
бурі перевесла. 1-Іоги са
мі несли до хати. Але 
що цс? Чому двері 
навстіж?.. Затаму
вавши подих, ступив і' 
сіни. І хатні двері розчи
нені. А в хаті — пустка.

Андрій до одних сусі 
дів, до інших... Але й 
там жодної живої душі. 
І вже без найменшої на
дії побрів на сусідню ву
лицю, до сестри. Та, на 
диво, застав сестру вдо
ма. Вона й розповіла, як 
ховалася від облави і 
як усіх, від малого до 
старого, німці погнали 
до райцентру.

До лісу повертався з 
невимовним болем. Світ 
перекинувся для нього.

З — '
А з першим снігом по

вернулась Червона Ар 
мія. Партизани проща
лись з рідними краями, 
йшли на захід.

Рвався Андрій у бій, 
не думаючи про своє 
життя. Бажання було 
єдине: помститись.

В одному з боїв, вист
рілявши свої боєприпаси, 
Андрій з іншими піхо 
типцями піднявся в ата 
ку. Гучноголосе «ура!» 
заглушило гул техніки, 
свист снарядів, покоти
лося над степом пере
можно заклично. 1 враз 
щось гаряче залляло очі. 
Удару не відчув, а тіль
ки жарко стало враз і 
жовто в очах. І вже ба 
чив, як серед безмежно
го поля, заплутавшись у 
високому житі, протягу
вала до нього рученята 
найменша світлокоса 
донька...

Повертався після гос
піталю додому з незагоє 
ною раною. Прямував, 
як Завжди, берегом. А 
коли наблизився до вер 
би від несподіванки аж 
зупинився. Не вірячи 
своїм очам, Апдрііі пі 
дійшов, рукою доторк 
нувся до свіжого пере 
весла з сіна.

Забувся біль, десь ді
лась втома, якась неви 
дпма сила миттю внпес 
ла на косогір. У грудях 
перехопило подих — на 
нього дивилася привітнії 
ми і світлими вікпамг 
вибілена рідна домівка

м. Олександрія.
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СТОПРОЦЕНТНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
— шість очок в останніх трьох матчах — дозволив

У першому таймі матчу з лідером зони — армій
цями Одеси — кіровоградці провели кілька загроз
ливих атак. Під час однієї з них на тридцять п’ятій 
хвилині лише досвідчений голкіпер одеситів майстер 
спорту Іван Жекю врятував свій клуб від неминучого 
гола.

На відпочинок команди пішли при нульовому ре
зультаті.

З перших хвилин другого тайму «Зірка» небезпеч
но атакує штрафні позиції футболістів з міста-героя. 
Під час однієї з атак на шістдесят третій хвилині ар
мійці у штрафному майданчику порушують правила, 
за що арбітр — суддя республіканської категорії 
Євген Соблюдаєв із Запоріжжя — призначає одинад- 
цятиметроаий штрафний удар. Його чітко реалізував 
Юрій Ковальов. Отже, «Зірка» одержала перемогу 
над досвідченим суперником.

«Зірка» виступала у такому складі: Б. Філатов,

«Зірці» покинути останню сходинку турнірної таблиці.
В. Самофалов, О. Смиченко, С. Кучеренко, С. Улиць- 
кий, В. Димов, Ю. Ковальов, І. Черненко, В. Петрик 
(М. Калита), О. Трегубенко (І. Резніченко), С. Ралю- 
ченко.

І в позавчорашньому матчі з херсонським «Крис
талом» відчувалося прагнення кіровоградських фуб- 
болістів до перемоги. Але гості не збиралася скла
дати зброю. У першій половині гри особливих загроз 
воротам суперники не створили. Після перерви гос
подарі проводять серію небезпечних атак, одна з 
яких на п’ятдесят перший хвилині завершилася взят
тям воріт «Кристала». Автором гола був Сергій Ра- 
люченко. До кінця матчу результат не змінився. От
же, 1:0 на користь «Зірки». Стартовий склад її був 
таким же, як і в попередньому матчі, тільки замість 
І. Черненка виступав М. Калита.

Наступні три матчі «Зірки» — на виїзді. 5, 8 і 11 
серпня вона зустрінеться із сусідами по турнірній 
таблиці — «Фрунзенцем», «Маяком» і «Десною».

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
ВИГЛЯД:

СКА Од.
«Нива» Вц
СКА К
«Колос»
«Кривбас» 
«Торпедо» 
«Буковина» 
«Авангард» 
«Шахтар» 
«Спартак» 
«Металург» 
«Закарпаття»
«Нива» Брж.
«Новатор»
«Кристал» 
«Суднобудівник» 
«Поділля» 
«Атлантика» ► 
«Прикарпаття» 
«Океан» 
«Стахановець»
«Дніпро» 
«Фрунзенець» 
«Зірка»
«Маяк»
«Десна»

НА 1 СЕРПНЯ МАЛА ТАКИЙ

В Н П М 0
18 8 5 42—14 44
18 7 6 53 — 27 43
17 9 4 49—25 43
17 8 5 49—27 42
14 14 2 37—20 42
16 6 9 42—28 38
.15 6 10 49—30 36
14 7 10 36—36 35
13 9 8 35—22 35
13 8 10 43—36 34
12 10 8 21 — 18 34
11 8 12 40—33 ЗО
10 10 11 21—25 ЗО
10 8 12 22—23 28
11 5 15 27—30 27

9 9 13 30—41 27
9 8 14 30—43 26
0 7 15 23—30 25

10 4 17 32—47 24
6 12 13 23—35 24
6 Г2. 12 21—30 24
8 7 15 20—39 23
7 8 15 27—48 22
7 7 16 20—35 21
7 6 17 24—50 20
6 5 19 23—45 17

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 — 

Спортивна інформація. 9.00
— Док. телефільм «Лівша 
епохи НТР». 9.35 — Мульт
фільми. 10.00 — Телефільм 
«Сіль землі». 5 серія. 11.10
— Грає фортепіанний дует
— В. Стародубровськнй і
В. Самольотов. 11.30 — Но
вини. 14.30 — Новини. 14.50
— Док. телефільм «Єдність».
15.40 — Стадіон для всіх. 
16.10 — Новини. 16.15 — Те
лефільм «Вітрила». 1 серія. 
17.20 — Розповідають наші 
кореспонденти. 17.50 —
П. Чайковськпй. Квартет 
№ 1. 18.20 — Літо трудове. 
18.45 — Сьогодні У світі. 
19.00 — Курська битва. Зу
стрічі через 40 років. 19.30 
—- Грає лауреат Міжнарод
ного і Всеросійського кон
курсів Ю. Дранга (акордеон). 
19.50 — Телефільм_ «Сіль
землі». 6 серія. 
«Час». 21.35 — 
«Три карти».

Новини. 14.50 — Док. теле
фільми «Роки землі нашої», 
«Весняний день рік годує». 
15.45 — Я — сьогодні і завт
ра. Про VIII Всеросійський 
зліт юних винахідників. 
16.30 — Новини. 16.35 — 
Телефільм «Вітрила». 2 се
рія. 17.40 — VIII літня Спар
такіада народів СРСР. Спор
тивна гімнастика. 18.15 — 
Після школи — в рідне гос
подарство. 18.45 — Сьогодні 
у світі. 19.00 — Наука І
життя. 19.25 — Грає заслу
жений артист Грузинської 
РСР І. ІІолітковськин (скрип
ка). 19.50 — Телефільм «Сіль 
землі». 7 серія. 21.00 —
«Час». 21.35 — Міжнародний 
турнір з боксу на призи 
Спорткомітету СРСР. Фінал. 
22.35 — Сьогодні у світі. 
22.50 — Спортивна інфор
мація.

Спнєгір'ї берези». 19.30 — 
Народні мелодії. 19.45 т- 
Фільм «Костянтин Засло
нов». 21.00 — «Час». 21.35— 
«Перший салют». Муз. пере
дача з участю М. Мордасо- 
вої, Ю. Богатикова. Є. Мар
тинова, М. Манойло, В. Кон
кова, художніх колективів 
мм. Орла і Бєлгорода. 22.45 
— Сьогодні у світі. 23.00— 
VIII літня Спартакіада на
родів СРСР. Плавання. Фі
нал. 23.30 — Спортивна ін
формація.

навколишнього середовища. 
«Час мислити екологічно». 
«Над чим працюєте, генети
ки?». «Диво Волинського лі
су». 9.55 — Фільм «Костян
тин Заслонов». 11.10 — Ро
манси російських компози
торів виконує заслужений 
артист РРФСР В. Мальченко. 
11.30 — Новини. 14.30 —
Новини. 14.50 — Док. теле
фільми «Радянська Есто
нія», «Сьогодні і завтра». 
15.50 — Творчість юних.

настика. 19.00 — Альтерна
тива. Вчені світу проти 
ядерного безумства. 20.00— 
Вечірня казка. 20.15 — «Чи 
пам'ятаєш ти...» Фільм-кон
церт з участю народного 
артиста РРФСР Г. Василь
єва. 21.00 — «Час». 21.35
М. Мірошниченко. «Андрій 
Колобов». Телевистава. 22.55 
— Новини.

лярнміі фільм. 21.00 —• 
«Час». 21.35 — Концерт ан
самблю «Російська пісня». 
22.40 — Новини. 22.50 — Ко
роткометражний телефільм 
«Як вивчити шведську мо
ву». (ЧССР).

___ і «Сіль 
21.00 — 

Фільм-балет 
и______ 22.50 — Сьо

годні V світі. 23.05 — Спор
тивна інформація.
А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Музичний
фільм «Народні картинки».
11.10 — Літня трудова. 11.40
— Фільм-зисзава «Мартин 
Бору ля». 16.00 — Новини.
16.10 — Для школярів.
«Орієнтир». 17.00 — Фільм 
концерт «їіісняри». 17.1о — 
«Солом'яний бичок». Виста
ва ДЛЯ дітей. 18.00 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.30 — 
«Актуальна камера». 19.00 — 
Чемпіонат СРСР з футболу. 
«Динамо» (Київ) — «/Наль- 
гіріс». У перерві — «Стави
ться питання». Передача 1. 
20.45 — «На добраніч, діти.» 
21.00 — «Час». 21.35 —
«Факти свідчать». «Увага: 
ЦРУ». 22.35 — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
Науково-популярний фільм. 
8.40 — Фільм «.Двоє в ново
му домі». 10 00 — Мульт 
фільм «Кульбаиа». 10.20 — 
Французька мова. 10.50 
Тележурнал сЗЕІздар». 11.30
— Грає симфонічний ор
кестр. 12.05 — Фільм — Ді
тям «Подорож достойних». 
2 серія. 13.05 — Док. філь
ми про шкідливість алкого
лізму. 13.30 — Герой Соціа
лістичної Праці, лауреат Ле
нінської і Державної премій, 
лауреат Нобелівської премії 
академік О. М. Прохоров від
повідає на запитання шко
лярів. 14.15 — Док. теле
фільм «Цех здоров’я». 14.30
— Драматургія і театр. 
0. Островсьшій. «Безпридан 
ниця». 15.30 — Новини. 18.00
— Новини, 18.20 — Науково-
популярний фільм «Де шу
кати токарів?» 18.25 — Грає 
Показовий духовий оркестр 
Міністерства шляхів сполу
чення СРСР. 18.45 — Міжна
родний турнір з боксу на 
призи Спорткомітсту СРСР. 
Фінал. 19.30 — Чемпіонат
СРСР з футболу «Металіст»
— «Динамо» (Мінськ). 2 
тайм. 20.15 — Вечірня казка. 
20.30 — VIII літня Спартакі
ада народів СРСР. Плаван
ня. Фінал. 21.00 — «Час». 
21.35 — Телефільм «Смерть 
провідника» (Франція). 23.15
— Новини.

А УТ
10.00 — ■ 

ра». 10.35 
винятків. 1 „ ____
фільм «Класичний романс». 
11.30 — Старти надій. 12.15
— Концерт. 12.55 — «Факти 
свідчать». «Увага: ЦРУ». 
16.00 — Новини. 16.10 — 
Твоя земля, ровеснику. 17.00
— «Населенню 
ну оборону».
17.20 — Продовольча 
грама — справа 
18.00 — Народні 
(Кіровоград).
іронічні твори 
радянських 
19.00 — «Актуальна 
рв». 19.30 — "
позиція. 2С.
мелодії. 20.30

«Актуальна каме-
— Правила без 

.1.05 — Музичний

про цивіль
нії ровоград).

про- 
кожного, 
таланти.

18.30 — Сим- 
українських 

композиторів.
каме- 

Твоя життєва 
20.15 — Ліричні 

____„... __.29 — Ставиться 
питання. Передача 2. 20.45— 
На добраніч, діти! 21.00 — 
«Час». 21.35 — Художній 
телефільм «Бережіть жінок». 
.1 серія. 22.40 — Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 — 

Телефільм «Смерть провід
ника». 10.00 — Творчість
юних. 10.30 — Німецька мо
ва. 11.00 — Сторінки істо
рії. Слово про партквиток. 
11.45— Фільм—дітям. «Три з 
половиною дні з життя Івана 
Семенова, другокласника і 
другорічника». 13.05 — Наш 
сад. 13.35 — Знай і умій. 
14.20 — Пости про Маяков- 
ського. 15.35 — Новини. 
18.00 — Новина. 18.20 —
Док. телефільм «Народжен
ня візерунка». 18.30 — V
Міжнародний фестиваль те
лепрограм про народну 
творчість «Веселка». Народ
на музш:а в сьогоднішнії! 
Норвегії. 19.00 — VIII літня 
Спартакіада народів СРСР. 
Плавання. 19.30 — Футбол. 
Фінал. 2 тайм. 20.15 — Ве
чірня казка. 20.30 — VIII 
літня Спартакіада нэродШ 
СРСР. Стрибки у воду. 21.00
— «Час». 21.35 — Телефільм 
«Чегери». 22.45 — Док. те
лефільм «Залізниця». 23.00
— Новини.

А ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час» 8.45 — 

Спортивна !нфор?,іац!я 9.00
— Клуб мандрівників. 10.00
— Телефільм «Сіль землі». 
6 серія 11.10 — Приокські 
світанки». Фільм концерт. 
11.30 — Новини 14.30 —

«Молодой коммунар»

орган Кировоградского
об сетного комитета

ЛКСМ Украины

На украинском языке.

З 2 по 7
серпня

1983 року

д ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 — 

Спортивна інформація. 9.00
— В Концертному залі —
школярі. 9.45 — Телефільм
«Сіль землі». 7 серія. 10.55
— Док. телефільм «Перше 
правило водія Звєрєва».
11.25 — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — Док. фільми. 
15.55 — Російська мова.
16.25 — Новини. 16.30 —
Док. телефільм «Зустрічі в 
Нуреку». 17.00 — Шахова 
школа. 17.30 — Разом —
дружна сім'я. 18 00 — VIII 
літня Спартакіада народів 
СРСР. Спортивна гімнастика. 
18.45 — Сьогодні у спіті. 
19.00 — Що може колектив. 
Передача 2 — «Ростуть в

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — Музичний
фільм «Уральське тріо». 
10.55 — Твоя життєва пози
ція. 11.40 — Художній теле
фільм «Бережіть жінок». 1 
серія. 16.00 — Новини. 16.10 
— Грають юні музиканти. 
16.40 — Науково популяр
ний фільм «Вепеціанов і 
його школа». 17.15 — Музич
ний фільм «Земле моя світ
ла». 17.45 — Екран пошани 
Українського телебачення. 
18.00 — Концерт естрадно- 
симфонічного оркестру Ук
раїнського телебачення і ра
діо. 18.30 — Циркова про
грама. 19.00 — «Актуальна
камера». 19.30 — Спитай
себе. 20.00 — Російські піс
ні. 20.30 — Ставиться питан
ня. Передача 3. 20.45 — На 
добраніч. діти! 21.00 — 
«Час». 21.35 — Художній те
лефільм «Бережіть жінок». 
2 серія. 22.40 — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
Док. фільм «Моя бригада».
8.35 — Телефільм «Чегери». 
9.45 — Я — сьогодні і завт
ра. Про VIII Всеросійський 
зліт юних винахідників.
10.30 — Іспанська мова. 
11.00 — Для вас, батьки.
11.30 — Фільм із субтитра
ми «Йшов собака по роя
лю». 12.35 — «Вірші і пісні 
воєнних років». Про твор
чість О. Фатьянова. 13.25— 
Дітям про звірят. 13.55 — 
Заключний концерт фести
валю творчої спадщини 
П. Чайковського. 14.35 —
VIII літня Спартакіада на
родів СРСР. Плавання. Фі
нал. 15.05 — Мелодії землі 
Мордовської. 15.30 — Нови
ни. 18.00 — Новини. 18.15— 
Тележурнал «Співдруж
ність». 18.45 — Док. теле
фільм «Бєлгород». 19.00 — 
Сільська година. 20.00 — Ве
чірня казка. Мультфільм 
«Рекс-вихователь». 20.15 — 
VIII літня Спартакіада на
родів СРСР. Гандбол. Фінал. 
Чоловіки. 20.45 — Грає ан
самбль солістів російського 
народного оркестру їм. 
В. Андреева. 21.00 — «Пас».
21.35 — Телефільм «Чорна
троянда» (УНР). 22.55 —
Співає заслужений артист 
Татарської /\РСР Р. Аббасов 
23.20 — Новини.

16.15 — Новини. 16.20 — 
Вчені — агропромисловому 
комплексу Підмосков'я.
16.50 — Л. Аустер. Концерт 
для фортепіано з оркестром. 
17.20 — Ми будуємо ВАМ.
17.50 — Док. телефільм
«Сьогодні і щодня». Про дві
чі Героя Соціалістичної. Пра
ці, лауреата Ленінської І 
Державної премій, академі
ка, президента Дії УРСР 
Б. Є. Патона. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Чем
піонат СРСР з футболу. 
«Динамо» (Київ) — «Динамо» 
(Мінськ). У перерві 1 по за
кінченні — VIII літня Спар
такіада народів СРСР. 
----------- . 21.00 -

Кінопанора

д ЦТ (1 но.'И'рама)
8.00 — «Час» 8.45 — 

Спортивна інформація. 9.00 
— Док. фільми про охорону

такіада 
Стрибки у воду. 
«Час». 21.35 — І.............
ма. XIII Міжнародний кіно
фестиваль у Москві. 23.05— 
Сьогодні у світі. 23.20 — 
VIII літня Спартакіада на
родів СРСР. Плавання. 23.45
— Спортивна інформація.
А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Виробнича гім
настика. 10.45 — В. Моцарт. 
Симфонія № 40. 11.20 — До
кументальний фільм «Тю
мень». 11.30 — «Країна Ком
сомолів». 11.55 — Художній 
телефільм «Бережіть жі
нок». 2 серія. І6.00 — Но
вини. 16.10 — Телепост на
ударній будові. 16.25 — До
кументальні фільми. 16.55— 
Народна творчість. (Кірово
град) 17.30 — Орбіти друж
би. 18.00 — Екран запро
шує. (Кіровоград). 18.30 — 
Фільм-концерт. 19.00 — «Ак
туальна камера». 19.30 — 
Сатиричний об’єктив. 20.00
— Новини тижня. (Кірово 
град). 20.25 — Реклама. (Кі 
ровоград). 20.45 — На доб 
Раніч, діти! 21.00 — «Час»
21.35 — С. Альошин. «Дип 
ломат». Вистава. У перерві
— Новини.
А ЦТ (II програма)

800 — Гімнастика. 8.20 — 
кіножурнал «Хочу все зна 
ти!» 8.30 — Телефільм «Чор 
на троянда». 9.50 — Уроки 
хліба. 10.35 — Англійська
мова. 11.05 — Мультфільм
«Цей упертий віслточок» 
Іі.іо — к. Буличов. Телевп- 
става для школярів: «Викра 
л£.ІПхЯ чаР1вника» з циклу 

Фантастичний світ».
12.35 — Концерт учнів Мос
ковського хореографічного 
училища. 14.00 — Шахова
школа. 14.30 — Всесоюзній') 
КОПКЛ!2С па кращу передачу

ПТУ- «Зміна». 15.00 — 
VIII літня Спартакіада на 
Р?Д1п СРСР Гандбол. Фінал 

ллП- 15.30 — Новини
лніт Нопи”” 18.20 —
Vі* я1тая Спартакіада паро 

Дів СРСР. Спортивна гін

ЦТ (І програма)
.00 — «Час». 8.45 — 

Спортивна інформація. 9.00
— Умілі руки. 9.25 — 32-й 
тираж «Спортлото». . 9.35 — 
Для вас, батьки. 10.05 — 
Телефільм «Розклад на завт
ра». 11.25 — Коло читання. 
12.10 — «Ти пам’ятаєш, то
риту». До 40-річчя Курської 
битви. 13.10 — Це ви може
те. 13.55 — V Міжнародний 
фестиваль телепрограм про 
народну творчість «Весел
ка». «Лнмановяни». (Польсь
ка Народна Республіка). 
14.30 — Новини. 14.45 — Те
лефільм «Відблиск далекого 
літа». 16.10 — Новини. 16.15
— Розповіді про партію. До 
80-річчя Другого з’їзду 
РСДРП. Телефільм «Є така 
партія». Частина 2. 16.45 — 
Мультфільм «Маруся Богус- 
лавка». 16.55 — Бесіда по
літичного оглядача В. Беке
това. 17.25 — Пісні літніх 
жнив. Концерт з участю хо
ру російської пісні ЦТ і ВР. 
18.05 — У світі тварин. 19.05
— Тележурнал «Співдруж
ність». 19.35 — Музика для 
всіх. 21.00 — «Час». 21.35 — 
Телефільм «Карусель». 22.45
— Концерт народної артист
ки РРФСР О. Воронець і 
Державного російського на
родного оркестру ім. М. Оси
пова. 23.15 — Новини.
А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — «Сонячне ко
ло». 11.00 — Доброго вам
здоров'я. 11.30 — Міжнарод
на студія УТ. 12.00 — «При
значається побачення». Ест
радно-розважальна програ
ма. 12.30—Точка зору. 13.00
— Виступає вокально-хоре
ографічний ансамбль «Хо
роший». 14.00 — «Імпульс».
14.30 — Документальний 
фільм. 15.15 — Грає Ленін
градський державний кон
цертний оркестр. 16.20 —Ху
дожній фільм для дітей. 17.35
— Фільм-концерт. 18 00 — Кі- 
номеридіан. 19.00 
альна камера».
Скарби музеїв ....... ......
19.55 — Погляд у майбутнє. 
20.50 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.35 — 
Фільм-концерт «Борис Гми- 
ря». 22.35 — Новини.
А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Якщо хочеш бути здоровим.
8.30 — Док. телефільми про 
міста. «Місто Горький». 
«Гродно, вересень». «Десять 
хвилин наодинці з Києвом». 
9.20 — «Ранкова пош\а>„

. 9.50 — Док. фільм «Іван 
Шишкін». 10.10 — Ю. Леві- 
тій «Хіросіма не ітовинпа
повторитися». Ораторія па
слова М. Матусопського. 
10.40 — Клуб мандрівників 
11.35 — Голоси народних Ін
струментів «Яка ж пісня без 
баяна...». 13.00 — Док. теле
фільм «В серці Анд». 14-00— 
Програма Приморського те
лебачення. 15.00 — Здоров’я.
15 45 — Міжнародний огляд
16 00 — Портрет п архітекту
рі. 16.25 — А. Мі шарі н Тел'е- 
виставя —«П’ять бесід з си
ном». 17.35 — Док. теле
фільм «Правда великого на
роду» Фільм 5 
спільна справа».
Музичний кіоск. ------
Чемпіонат СРСР з футболу. 
«Зеніт» — «Спартак». У пе
рерві — 19.45. Вечірня каз
ка. 20.45 — Науково-попу-

— «Акту-
19.40 —
України.

— «Наша
13.30 —

19.00 —

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.45 — Спі

ває Лейпцігський хор хлоп
чиків «Томанерхор». 9.10 А 
Док. фільм «Метрополітени 
Радянського Союзу». 9.30 ~ 
Будильник. 10.00 — Слуя(у 
Радянському Союзу! 11.00-г- 
«Здоров’я». 11.45 — «Ранко
ва пошгга». 12.15 — Кіножуй> 
пал «Наука і техніка». 12.30 
— Сільська година. 13.30 ■=?• 
Музичний • кіоск. 14.00 4- -4 
В. Ліфшиць, І. Кичановр, л 
«Таємничий гіпопотамі». 
Фільм-вистава. 14.55 — Кі
ножурнал «Хочу все знати!» 
15.05 — Концерт Державно
го ансамблю танцю Біло
руської РСР. 15.40 — Сьр-
годні — День залізничника. 
16.10 — За вашими лнетамй. 
Музична передача до Дн# 
залізничника. 16.55 — Но‘- 
внни. 17.00 — Клуб мандрів* 
ників. 18.00 — Міжнародна
панорама. 18.45 — Мульт
фільми. 19.30 — Фільм «Бан
ковий білет у мільйон фун
тів стерлінгів». (Англія). 
21.00 — «Час». 21.35 — Фут
больний огляд. 22.05 — «Ду
ша моя тією ж любов'ю пов,- 
на...» Літературно-музична 
композиція за лірнчнимй 
віршами О. Блока. 22.45 А 
Чемпіонат спіту з легкої 
атлетики. 23.30 — Новини.
А УТ

10.00 — «Актуальна каме- 
8а». 10.45 — Сьогодні

ень залізничника. 12.05 —Л 
Концерт радянської пісні. 
13.20 — У майстерні худож
ника. 13.55 — Камерна му
зика. 14.35 — Слава солдат
ська. 15.35 — Нові книги. 
16.15 — Концерт 16.55 —
Науково-популярний кінО- 
альманах для дітей «Гори
зонт». 17.30 — Зустріч з те
атром. 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — П’ять хви
лин на роздуми. 20.45 — На 
добраніч. літи! 21.00 — 
«Час». 21.35 — Художній 
Фільм «Біле сонце пустелі». 
23.00 — Новини.
д ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Телефільм до Дня залізнич
ника. 9.10 — Концерт Дер
жавного ансамблю пісні й 
танцю Бурятської АРСР 
«Байкал». 9.55 — Науково- 
популярний фільм «Про мо
ле рукотворне». 10.15 —
Співає народний артисз^ 
СРСР Б. Мінжилкієв 10.50 ч»®' 
Науково-популярний фільм 
«Роздуми про енергетику і 
водень». 11.10 — Очевидне-^ 
неймовірне. 12.10 — Фільм 
дітям «Літо Сахятл». 13.15— 
9-а студія. 14.15 — Твор
чість народів світу. 14.45— 
Розповідають наші корес
понденти. 15.15 — Супутник 
кіноглядача. 16.00 — «Зву
чить арфя». Фільм-концерт 
16.10 — Телефільм «Перші
радощі». 6 серія. 17.30 — 
Опера Р. Леонковалло «Пая
ци» в концертному виконан
ні. 19.00 — Біля театральної 
афіші. 20.00 — Вечірня каз
ка. «Зайка-зазнайка». 20.15—; 
Науково-популярний журнал 
«Знання — сила». 21.00 —• 
«Час». 21.35 — Короткомет
ражні телефільми «Старий 
машиніст». «Чиста дошка». 
92.40 — Новини.
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