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белградська обжас 
та їм. а. К. Круши»

У ці дні весь наш народ обговорює відповіді Ге

нерального секретаря ЦК КПРС, Голови Президії

Верховної Ради СРСР Ю. В. Андропова на запитання

газети «Правда». Великий резонанс викликали слова

глави партії та уряду і в комсомольських організа

ціях Кіровоградщини. Нижче ми публікуємо деякі

відгуки, що вже надійшли до редакції.

прийдешніх 
ПОКОЛІНЬ

Уважно слухав я по радіо 
відповіді Генерального сек
ретаря ЦК КПРС, Голови 
Президії Верховної Ради 

<рСР Ю. В. Андропова на 
запитання газети «Правда», 
у суботу перечитав їх у 
пресі. Відповіді є черговим 
підтвердженням прагнення 
нашої країни зберегти мир
не небо для нинішнього
і.прийдешніх поколінь. Ю. В. 
Андропов, дуже чітко під
твердив, що на радянсько- 
американських переговорах 
про обмеження ядерних оз
броєнь у Європі Радян
ський Союз виявляє кон
структивний і гнучкий під
хід. Але й гнучкості є ме
жа, бо диктується вона на
самперед інтересами безпе
ки нашої Вітчизни і братніх 
держав. І ми, звичайно, не 
підемо на безглузді поступ- 
ки^іа’шим недругам. Над ци
ми словами повинен заду
матись Захід.

Ми, радянські люди, ХО- 
чемо миру, боремось за 
мир, готові зробити, як 
сказав Ю. В. Андропов, ще 
один великий крок на шля
ху ядерного роззброєння, 
але цей крок не повинен 
бути одностороннім.

В. ЄВКО, 
секретар комітету ком
сомолу колгоспу імені 
Енгельса.
Кіровоградський район.

II АС семеро чоловік. Двоє 
** — молоді комуністи, п'я
теро — комсомольці. Всі ми 
— водії комсомольсько - 
молодіжного колективу вВ- 
тогаража радгоспу імені 
Димитрова. В К/ЛК нас об’
єднало бажання працювати 
краще, ефективніше, з 
більшою продуктивністю. 1 
якщо ми добилися дечого в 

«Ми,
колектив...»
змаганні, то це завдяки то
му, що трудилися дружно і 
злагоджено.

Відповіді Ю. В. Андропова 
на запитання газети «Прав
да» глибоко схвилювали нас 
через те, що в розмові 
йдеться про нові кроки Ра
дянського уряду в справі 
боротьби за припинення 
гонки озброєнь. Керівник 
нашої партії і держави за
свідчив волю радянського 
народу до миру і співробіт
ництва з народами всієї 
планети. Думається, що ми 
висловимо думку всіх мо
лодих людей Країни Рад, 
якщо скажемо: ми всім 
серцем підтри/лусмо миро
любну політику партії.

Усі члени нашого колек
тиву вже відслужили в ря
дах Радянської Армії. Доб
ре знасмо, якою є її бойо
ва міць. Але вона ніколи не 
була і не буде загрозою 
миру на планеті. Наша ме
та — мирний труд і трудов» 
здобутки.

Б. ГОДУНОК. 
П. БАРАШ, 

В. ПЕТЛЕНКО та інші.
(Всього 7 підписів}.

Устинівський район.

Комсомольсько - моло
діжний колектив було 
створено понад 10 років 
тому. Ллє справжнє виз
нання до колони прийшло 
тоді, коли її очолив Ми
кола Уманець. Це було 
два роки тому. Відтоді 
колектив значно перевико
нує свої соціалістичні зо
бов'язання, добився змен
шення кількості порушень 
трудової дисципліни.

У складі колони — 54 
бригади, в кожній з яких 
два чоловіка — машиніст 
і ного помічник. Мабуть, 

ПРАЦЮВАТИ Щ
головним фактором висо
ких показників є паявітіеть 
дійового трудового супер
ництва МІЖ локомотивни
ми бригадами. Здавалося 
б, суть тут проста: яка 
бригада швидше веде свій 
локомотив, та і псреможс- 
в змаганні. Але швидко- 
стемірпі стрічки добре по 
назують найменші пору< 
інсиня н експлуатації ло 
комотива — перевищення 
максимально допустимої 
швидкості, неправильна 
користування автогальма 
ми. а також випадки яера 
піоііальпого витоачзиня 
електроенергії. Отож, щоб 
уміло запобігати ііотібним 
явищам, млті’ніету проб 
хідгго мати не тільки до 
світ водіння локомотива, а 
й бути уважним, сумлін
ним і. безперечно, іиеннп 
лівовашім.

В одному з пунктів со 
ціалістпчних зобов’язань 

сказано про підтвердження 
чзаиня колонн зразково’ 
дисципліни Що робиться в 
цьому напрямі? Ведеться 
робота по запобіганню по 
рушениям І все ж жоден 
колектив не застрахований 
повністю від запізнень, 
прогулів. Приміром, до
сить рідкісний ДЛЯ КОЛОШ) 
випадок стався з помічни
ком машиніста Леонідом 
Дячснком. Не noncneaiiR- 
івв адміністрацію, вів без 
вагомих на те підстав ці
лих три дні не виходив па 
роботу. Терміново було 

зібрані загальні збори-, де 
детально обговорили вчи
нок /І. Дяченка. Колектив 
вирішив матеріалі) зборів 

передати у товариський

КМК: СЛОВО І ДІЛО

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗО
БОВ’ЯЗАННЯ ОЧОЛЮ
ВАНОЇ М. УМАНЦЕМ 
КОЛОНИ НА 1983 РІК: 
ПРОВЕСТИ - 2800 ВЕ
ЛИКОВАГОВИХ ПОЇЗ
ДІВ, У ЯКИХ ПЕРЕ
ВЕЗТИ ПОНАД ПЛАН

суд локомотивного депо ии. Юнаки, закінчивши 
Громадської догани виста- Знам’ямське залізничне
•тло для того, щоб Леонід училище, через кілька 

зробив правильні висновки місяців ідуть до лав Ра- 
Характерна для колонії дянської Армії. (До речі, 

плинність кадрів зовсім не після повернення їх закріп-

заважає колективу буї п 
дружним, згуртованим Та 
все-таки: чому люди тут 
довго не затримуються? 
На це є об'єктивні прнчи-

1500 ТИСЯЧ ТОНН НА- 
РОДНОГОСП О Д А Р- 
СЬКИХ ВАНТАЖІВ, 
ЗЕКОНОМИВШИ ПРИ 
ЦЬОМУ 0,4 МІЛЬЙОНА 
КІЛОВАТ - ГОДИН 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ...

люють за досвідченими ма
шиністами для відновлен
ня необхідних трудових 
навиків). Машиністів, кот
рі зарекомендували себе з 
найкращого боку пере
водять працювати па па
сажирські поїзди, як це 
останнім часом сталося, 
наприклад із Бропіславом 
Шатковськнм та Олек
сандром Крамарем. Всьо
го півтора року попрацю
вав помічником Петро Бі
лоус: сьогодні він уже ма
шиніст Іван Лисая, Мико
ла Даобаха Олександр

Головатон — колишій по
мічники — ніші гс-ж стали 
за іоловввн пульт локомо
тива.

Серед сотні чоловік 
іружного колективу виді

лити передовиків важко. 
Та вони є Це і Володи
мир ААаі лп'їанськн», кот
рий нинішнього року під
вищив свою кваліфікацію, 
і громадський інструктор 
Анатолій Корневой, і Юрій 
Молчав.

Згуртованість колективу 
іміцшоє тобре налагод
жена орі ані.зація дозвіл
ля молоді. В депо під му
зику вокально ■ інструмен
тального ансамблю про
водяться вечори відпочин
ку. Традинііішімі) стали 
виїзди сімей залізничників 
на турбазу «Локомотив» у 
село Днківку Знам’ян- 
ського району.

Одна з кращих колон 
локомотивного депо готу
ється зустріти новий, 1984 
трудовий рік «Не зупиня
тися на досягнутому, пра
цювати ще краще». — під 
таким девізом трудяться 
нині молоді залізничники.

А. БЕЗТАКА, 
спецкор «Молодого 
комунара».
На знімку: керівник 

комсомольсько • молодіж
ної електровозної колони 
імені 60-річчя комсомолу 
України Зпам’янського ло
комотивного депо Микола 
УМАНЕЦЬ.

Фото М. САВЕНКА.

~ СПОСІБ ЖИТТЯ — РАДЯНСЬКИЙ

Грейдерною дорогою 
поспішали вантажні авто- 
’машини Одні мчали в по
ле, до комбайнів, інші, на
вантажені зерном, — на 
тік. Колісні трактори 
швидко відвозили приче
пи з подрібненою соло
мою. Натужно гули зби
ральні агрегати. Закінчу
вала жнивувати тракторна 
бригада № 2 колгоспу 
«Перемога».

Серед цього руху стояв 
«на якорі» лише один сте
повий корабель. Бункер 
«Ни,зи» наповнений зер- 

а автомобіля все не 
було. Микола Іванович зу
пинив двигуна • занепо
коєно поглядав то на до
рогу, то на південний не
босхил, де підіймались 
дощові хмари.

—Дивно, чому ж так дов
го нема Леоніда, — ска
зав батько, звертаючись 
до сина. — Певно, щось із 

машиною. Ану збігай, спи
тай у шоферів...

Син приніс батькові 
вістку: заміняє Леонід по
шкоджену шину, але ско
ро приїде.

«Скоро — то скоро, а 
час, як і та хмара, не жде. 
Встигнути б підібрати ос
танні валки», — подумав 
Микола Іванович.

Під’їхав до комбайна на 
ЮМЗ-6 з візком Микола 
Киоилович Щебіцький. 
Четверті жнива він труди
ться разом із кавалером 
ордена Леніна передовим 
комбайнером господар
ства М. І. Резниченком. 
Обидва механізатори пер
шого класу, ударники ко
муністичної праці. За пле
чима степовиків більше 
двадцяти років самовідда
ної роботи на колективно
му полі. Обом хліборобам 
путівку а трудове життя 
дали батьки, школа, сіль
ське профтехучилище і 
комсомол.

Не встигли Микола Іва- 

нооич і Микола Кирилоеич 
поговорити, як підкотив 
ГАЗ-52.

— Нарешті... А то ми 
тебе заждались, — зраді
ло промовив М. І. Резни
ченко до Леоніда Дусеч
ка.

Того ж дня завітав на 
поле, до їхнього комбай
на, на бункері якого роз
вівався червоний прапо
рець і пломеніли чотири 
зірки, другий секоетао 
□айонного комітету ЛКСМ 
України Геннадій Недо- 
биткін. Він гаряче приві
тав хліборобів із трудови. 
ми успіхами і вручив ком
сомольцям Олечсандоові 
Резниченку й Леонідові 
Дусенку листи — подяки 
обкому комсомолу.

Вибір професії... Саме з 
нього починається стежина 
а самостійне життя. І як 
важливо зробити вибїо за 
покликом серия. Тоді 
прийдуть і успіхи, і ра
дість у праці, і визнання...

Олексанпэ тнеооо еи-

брав: ітиме батьковою
стежкою — вирощувати
ме хліб. Для нього це був 
другий сезон хлібозби
рання. За жнива-82 одер
жав грамоту: тоді еони з 
батьком вибороли на СК-5 
четверте місце серед 
жниварів колгоспу...

2. —
Леонід теж жнивував 

удруге. Але, на відміну 
від родича, пройшов ар
мійську школу. Служив на 
далекій заставі, ходив 
старшим наряду охороня
ти кордон Вітчизни, став 
відмінником прикордон
них військ другого ступе
ня.

Повернувся додому і 
одразу прийшов працю
вати у колектив автогара- 
жа колгоспу «Перемога», 
де шоферував до призо
ву в армію. Знову сів за 
кермо, тільки вже іншого, 
нового автомобіля.

Весною став на рушни

чок щастя з Людмилою 
Резниченко, випускницею 
Кіровоградського коопе
ративного технікуму. Ве
сілля було комсомоль
сько - молодіжне. На
завжди запам’яталися ска
зані на ньому добрі сло
ва депутата сільської Ра
ди К. С. Бурчацької, і 
батьківське благословін- 
ня...

Під кінець весільного 
торжества молодих при
вітала секретар комітету 
комсомолу колгоспу Нз- 
талія Полікарпова і вру
чила ЇМ цінний подарунок. 
Потім молоді поклали кві
ти біля підніжжя пам'ят
ника загиблим воїнам — 
в знак безмежної вдяч
ності за світле, радісне 
життя.

Вони залишились вірни
ми рідним полям і рідно
му селу. Інакше вчинити 
молоде подружжя не мог
ло. Адже справа батьків 
давно стала їхньою кров, 
ною справою.

3. -
Закінчилась битва за 

врожай. Сімейний екіпаж 
Резниченків намолотив 
б:льше 5000 центнерів зер
на і зайняв третє місце в 
господарстві.

Олександра на гой час 
уже зарахували у групу 
трактористів - машиністів 
широкого профілю Олек
сандрійського середньо
го сільського профтех
училища № 3. А поки що 
він допомагає батькові 
ладнати кукурудзяного 
комбайна «Херсонець-200».

Леонід нині бере актив
ну участь у заготівлі на 
зиму кормів для громад- 
скої худоби.

А на панах, де ще не
давно золотилась пшени
ця, гудуть потужні трак
тори, лишаючи після себе 
чорні борозни — закпа- 
даютея основи майбут
нього врожаю Попереду 
— нові хліборобські тур
боти й оадощі.

К ПОВЕЛЬКО. 
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».

Олександрійський район.
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Хто допоможе

І

І

Ось і підійшло до кінця літо. Скоро закінчаться й 
канікули в системі комсомольської політосвіти. 
Власне, вони вже закінчилися для тих, хто заздале
гідь почав готуватися до нового навчального року.

Ми наводимо розмову нашого кореспондента з 
одним із кращих молодих пропагандистів Новоар- 
хангельського району Тетяною Зубченко. Йдеться про 
хід підготовки до занять у школі комсомольської по
літосвіти «Основи правових знань» кондитерського 
цеху Новоархангельської райспоживспілки, яку мо
лодий пропагандист почала вести торік.

— Таню, чи до кінця ви 
задоволені торішніми ре
зультатами своєї діяль
ності?

— НІ, 11Є до кінця. 1 є 
на те вагомі причини. Про 
те, що працюватиму зі 
спілчанами кондитерсько
го цеху, дізналася бук
вально за три дні до по
чатку занять. Знайомила
ся зі слухачами вже па 
першому занятті, на яке 
вони, до речі, з’явилися 
не всі.

Тому 
ставила 
битися 
відвідування, 
довелося 
час проведення 
переговорити з деякими 
слухачами індивідуально. 
Готуючись до кожної на
ступної зустрічі з моїми 
комсомольцями, я дбала 
передусім про тс, щоб за
няття було цікавим для 
них. Ми звели до мінімуму 
пропуски занять. Мені 
вдалося налагодити діло-

перше, що я по
за мету — це до- 

стопроцентного
Для цього 

підкоригувати 
занять,

вніі контакт з частиною 
слухачів. Ми вчилися ра
зом добиратися до суті 
кожного питання. Я мо
жу з упевненістю сказати, 
що такими слухачами, як 
Люда Грищенко, 
Грозян, 
можна пишатися. Однак 
разом з тим я твердо пе
рекопана, що ми з дівча
тами могли б добитися 
більшого. Якби кабінет 
був краще обладнаний не
обхідними технічними за
собами і забезпечений на
очністю. Якби, як я вже 
зауважила, ми заздалегідь 
підготувалися до нового 
навчального року. Якби 
райком комсомолу 'приді
ляв нам більше уваги.

— До початку 
навчального року 
ться трохи більше 
Що зроблено, що 
ється зробити?

— Наприкінці липня я 
зустрічалася зі своїми слу
хачами. Перевірила, як ви
конуються завдання

Таня
Катя Сіденко,

нового 
лишає- 
місяця.
плану-

на

літо. Тут причин для особ
ливої тривоги немає. А от 
із дообладнанням нав
чального кабінету справа 
нітрохи не 
вперед.

Торік мені 
наприклад, 
деякі заняття з дому свій 
магнітофон. Звичайно, це 
вихід, але не кращий, (1с 
все ж можна принести з 
дому. Важко нам обходи
тися й без таблиць, плака
тів та іншої наочності. Не 
забезпечений в достатній 
кількості наш кабінет і пе
ріодикою.

Так, зробити нам треба 
ще чимало. У мене ще не 
підготовлені плани прове
дення занять. Цього року 
хочу для кожної теми 
виготовити друковані 
картки зі списками літера
тури по кожній темі для 
самостійної роботи слуха
чів тощо...

— Таню, якщо я вас 
правильно зрозумів, то і 
ви особисто не все ще зро
били у підготовці до за
нять?

— На жаль, це так. 
Мені не хотілося б звалю
вати вину за це на інших. 
Але райком комсомолу не 
допомагає нам у цій спра
ві. Ми, пропагандисти си
стеми комсомольської по
літосвіти, потребуємо ме
тодичної допомоги, яко-

посунулася

доводилося, 
приносити на

гось ЧІТКОГО 
яким кожен міг би готу
ватися до навчального ро
ку. Я вже три роки пра
цюю пропагандистом і 
щороку веду заняття в ін
шій школі. Жодного разу 
мені не вдалося дочитати 
курс до кінця. Торік, як 
уже говорилося на почат
ку нашої розмови, я дізна
лася, де вестиму 
за три дні до їх 
Нині ж і досі не 
продовжуватиму 
кондитерському 
затвердження і 
ДІІСТІВ 
шкіл у нашому районі ще 
не відбулося.

' заняття, 
початку,

: знаю, чи 
курс у 
цеху, бо 

пропагап- 
комсомольських

Вів розмову 
П. СЕЛЕЦЬКИЙ.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Як за
свідчила перевірка, стан 
справ у інших школах 
комсомольської політосві
ти Новоархангельська кар
динально не відрізняється 
від того, що склався в по- 
літшколі кондитерського 
цеху райспоживспілки. То
му ми хочемо переадре
сувати критичні зауважен
ня пропагандиста Т. Зуб
ченко другому секретаре
ві Новоархангельського 
райкому ЛКСМУ Т. Яцен
ко. Редакція чекає пові
домлень про те, що зроб
лено для усунення недолі
ків.

Ударний фронт 
комсомолу
Близько двох тисяч ком

сомольсько - молодіжних 
колективів працюють ніші 
на бурякових полях респуб
ліки. Як бойовий заклик 
до ще більш продуктивної, 
ударної праці сприйняла 
молодь постанрву ЦК 
КПРС і Ради Міністрів 
СРСР «Про додаткові захо
ди по забезпеченню своє
часного збирання, заготівлі 
та переробки цукрових бу
ряків урожаю 1983 року».

Завдання, які стоять пе
ред молодими трудівниками 
галузі в період переробки 
г-рожаю, питання зміцнення 
дисципліни праці були 
обюворені на зональних се
мінарах секретарів комітетів 
комсомолу цукрових заводів 
республіки, що відбулися 27 
серпня на базі Низівського 
в Сумській області і Чорт- 
ківською на Тернопільщині 
підприємств.

(РАТАУ).

Маляр-штукатур Люд
мила КОЛІЩУК працює в 
будівельному управлінні 
№ 3 «Олександріяваж-
буд» шостий рік. За сум
лінну працю їй присвоєно 
високі звання ударника 
комуністичної праці та 
кращої за професією. 
Людмила успішно виконує 
обов’язки політінформато- 
ра в своєму комсомоль
сько - молодіжному колек
тиві.

Нині Людмила Коліщук 
на опорядженні Будинку 
книги в місті Олександрії, 
постійно перевиконує свої 
виробничі завдання на 
10—15 процентів.

Фото М. ПАЛЬЧИКА.

УРОК БЕЗВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Мине кілька днів і в 

просторих, світлих аудито
ріях міського професійно- 
технічного училища № 2 
імені О. С. Єгорова пролу
нає дзвінок, скликаючи 
юнаків і дівчат на занят
тя.

Першого вересня в 
МПТУ № 2 приступить до 
навчання близько 330 
першокурсників. Навчальні 
групи вже сформовані. Пе
реважна більшість новач
ків — мешканці міста. 
Практика показала, що 
випускники училища — 
жителі Кіровограда краще 
закріплюються в трудових 
колективах управлінь, ста
ють вмілими фахівцями. Та 
й проблема житла па пер
ших порах їх не турбує.

Усі, хто мешкає у мік
рорайоні «Будівельний», 
звик до баштового крану, 
на подвір’ї МПТУ № 2. 
Він настільки органічно 
вписався в місцевий пей
заж, що якби раптом зник, 
це викликало б у жителів 
щонайменше загальний по
див. Та, на жаль, уже ні

кого не дивує той факт, 
що кран з моменту його 
появи на подвір’ї училища 
завмер, мов непорушний 
манекен.

Згідно задумки, кран 
мав стати складовим еле
ментом навчального полі
гону, де майбутні буді
вельники оправлялися б у 
оволодінні професіями 
монтажника, муляра, кра
нівника. Шість років уже 
ведуться розмови про спо
рудження полігону, та 
тільки вдалося встановити 
списаний непрацюючий 
кран.

Базовим підприємством 
міського професійно • тех
нічного училища е трест 
«Кіровоградміськ б у д». 
Але керівники тресту 
байдужі до потреб учили
ща, не дбають про пер
спективу. У грудні мину
лого року почали споруд
жувати малий спортивний 
зал училища. Говорили 
красиві слова, зобов’язу
валися закінчити будів
ництво в наГікоротший 
строк. На сьогодні ж

спромоглися... тільки за
класти фундамент. Що й 
казати, наочний урок без
відповідальності дають 
своїм майбутнім робітни
кам керуючий трестом 
«Кіровоградмісь к б у д» 
В. Д. Маракуца та на
чальник управління № 2 
цього ж тресту О. І. Бу- 
товський, робітники якого 
мали зводити будову.

Працівники училища 
знають: звертатися за до
помогою до своїх шефів 
— безнадійна справа. Тож 
шукають собі помічників 
будь-де, але тільки не у 
«Кіровоградміськбуді».

Щороку в трест прихо
дять десятки підготовле
них училищем спеціалістів. 
Переважна більшість із 
них стає майстрами своєї 
справи. Скажімо, з ви
пускників МПТУ № 2 ко
муніст Н. М. Кравець 
сформувала бригаду маля
рів. Нині комсомольсько - 
молодіжний колектив міц
но увійшов у число пере
дових. Значить, кадри в 
училищі готують добрі.

Тож і увага до потреб 
навчального закладу по
винна бути підвищена. На 
жаль, поки що це не так.

Дивною є й позиція 
тресту щодо будівництва 
спортивного залу. Адже 
займатися улюбленими 
видами спорту тут могли 
б не тільки учні МПТУ, а 
й усі жителі мікрорайону 
«Будівельний». З відкрит
тям спортзалу почало б 
працювати чимало нових 
секцій, що дало б змогу 
розв’язати проблему віль
ного часу дітей будівель
ників. Та в тресті це теж 
вважають другорядною 
справою. Однак наболілі 
питання вимагають невід
кладного розв’язання. На 
цьому наголошувалося 
в постанові ЦК КПРС, 
Ради Міністрів СРСР 
«Про посилення роботи 
по зміцненню соціалістич
ної дисципліни праці». Ви
ховання кадрів молодих 
будівельників вимагає 
повсякденної турботи.

М, ДОЦЕНКО.

Про справи комсомолі!’ 
місцевого цукрозаводу я 
почула в райкомі комсо
молу зовсім випадково. 
Мова йшла про темпи зби
рання врожаю, труднощі, 
проблеми, які виникаюіь 
в час напруженої жнивної 
пори.

— Згуртованість, безвід
мовність усіх ланок вироО- 
ничого комплексу, това
риська підтримка, принци
повість, утвердження осо
бистості на кожному ро
бочому місці — ось ос
новні важелі нашого успі
ху, — висловлює думку 
завідуючий відділом ком
сомольських організацій 
Ульяновського райкому 
комсомолу Олександр Ро- 
дік. Я думаю, що саме тут 
першу скрипку повинен 
вести комсомольський ва
тажок. Від його ініціативи, 
вміння організувати, все
лити надію й підтримку в 
правильності обраного рі
шення залежить ритм ро
боти комсомольської ор
ганізації. Пульс її життя. 
Авторитет.

— На цукрозаводі сек
ретарем комсомольської 
організації Олександр То- 
маченко. Прекрасний това
риш. Умілий організатор. 
Справжній комсомоль
ський ватажок. За що не 
візьметься — обов’язково 
доведе до кінця. Причому 
робить це не просто «для 
годиться». А з запалом, 
комсомольським вогни
ком. Виділяється індиві
дуальний почерк комсор
га. Всього два місяці очо
лює Сашко комсомоль
ську організацію, та навіть 
за цей час зумів зробити 
більше, ніж його поперед
ники протягом цілого ро
ку.

За розмовою зразу й не 
помітили приходу сто
ронньої людини.

— Про вовка промов- 
ка.., — заворг зраділо 
протяг руку хлопцю, ще 
зайшов до кабінету. — А 
ми тут якраз про твої 
комсомольські справи го
воримо, Знайомтеся: це 
той саме Сашко. Наш кра
щий комсорг.

ПОЧИНАТИ 
ПРИЙШЛОСЯ 
З ПОЧАТКУ

Запитай місяць-два тому 
на підприємстві, скільки 
комсомольців працює, від
повідь була б короткою: 
«Точно не скажемо, десь 
більше ста чоловік». Об
ліку членів ВЛКСМ як та
кого не існувало. А про 
сплату членських внесків 
нічого й говорити: по чо- 
тири-п’ять місяців тяглася 
заборгованість. Для вип
равлення такого станови
ща нічого не було зроб
лено ні комітетом комсо
молу цукрозаводу, ні. його 
бюро. Тодішній секретар 
лише розводив руками, 
Складалось враження, що 
на заводі немає жодної 
молодої людини, яку б ці
кавило чи хвилювало ком
сомольське життя органі
зації, яка переживала б, 
вболівала за комсомоль
ську ланку, бригаду, зреш
тою, за успіхи й досягнен
ня свого заводу. Словом, 
життя комсомолі! цукро
заводу було пущено на 
самоплив.

Та все-таки знайшлася 
небайдужа людина. Саша, 
на відміну від своїх попе
редників, не бігав скар
житися, що того немає, ін
шого бракує. І без зайвих 
слів й нарікань взявся за 
роботу.

— З чого починав ти 
Сашо?

— Насамперед узяли 
всіх комсомольців на об
лік. Спочатку треба було 
дати лад цьому. А потім 
розібратися із сплатою 
членських внесків.

На комсомольському ак
тиві вирішили: тому, хто 
ухиляється від сплати 
членських внесків, — не 
місце в нашій організації. 
Порушників спілкової дис
ципліни треба суворо кат 
рати. А зроби це зразу, 
коли комсомольська орга
нізація цукрозаводу була 
сильною, організованою, 
ішла в першій колоні се
ред комсомольських заго
нів району, не було б сьо
годнішньої розмови.

І ОЖИЛА

ОРГАНІЗАЦІЯ
З приходом Олександра 

Томаченка стали змістов
нішими, цікавішими вечге^. 
ри відпочинку, почали ор^ 
ганізовуватись екскурсії, 
на вищу сходинку підняла
ся спортивно - масова ро
бота. Скажімо на святі 
Міжнародного дня молоді, 
де виступали ветерани
праці — секретар партко- 

заводу А. Ф. Звеніго- 
родський, директор бу
динку культури Ю. І. Рас- 
тіменін, приємною неспо
діванкою був показ знято
го місцевою кіностудією
«Символ» фільму про 
участь комсомольців заво
ду у виконанні народно
господарських планів. «Я 
взяв цей фільм, — гово
рить Саша Томаченко, — 
щоб показати, якою силь
ною, дружною була нздда 
комсомольська організація 
кілька років тому. І що 
заважає бути нам такими 
ж нині? Невже не в наших 
силах викорінити байду
жість, черствість душ, яка 
заволоділа (сподіваюся, 
тільки тимчасово) молод
дю?».

Назавжди запам’ятає Та
ня Гавшина день, коли во
на давала клятву молодо
го робітника. Незвичним 
для вчорашньої десяти
класниці був її новий до
кумент — трудова книж
ка. А слова наказу моло
дим робітникам Ульянов
ського цукрового заводу 
вкарбувалися в серце: 
«Дорогий друже! Ви по
повнили нашу зав<?-34*«іу 
сім'ю. Віднині честь ко
лективу — ваша честь, йо
го турботи — ваші турбо
ти. Ви переступили поріг 
цеху, в який прийшли не 
гостем — йому потрібні 
ваші робочі руки, знання, 
вміння. Нехай цех буде ва
шим другим домом. У 
ньому ви найдете надій
них друзів, своє місце в 
житті». Така посвята в ро
бітничий клас не забува
ється.

... Може, це й банально, 
але робота комсомоль? 
ського секретаря мені 
більше всього нагадує ви
вірену гру оркестру, 9 
якому основна роль від
водиться першій скрипці. 
Впевненим чистим уАном 
веде вона мелодію. Ком
сомольський ватажок, на 
мою думку, виконує не 
тільки роль першої скрип
ки, а перш за все є ка
мертоном ритму роботи 
КОМСОМОЛІ!’.

Г. БОЙЧУК, 
спецкор «Молодого 
комунара».



ЗО серпня 1983 року - «Молодий комунар» З стор.

но-
лення друкувалися в жур
налах, альманахах, збірни
ках «Книгар», «Плужанин», 
«Культура і побут», «Сіль
ський театр», «Селянський 
будинок» та інших.

В. П. Товстоніс входив до 
спілки селянських письмен
ників «Плуг». В 1932 році 
він був учасником Всеукра
їнської наради драматургів, 
участь у якій брав М. Т. 
Рильський.

Останні роки життя В. П. 
Товстоніс провів у Гадячі 
Полтавської області, де 
працював у редакції ра
йонної газети.

О. РЯБОШАПКА, 
краєзнавець.

м. Знам’янка.

селянських ПИСЬМЕННИКІВ

одна за одною вихо- 
ще кілька п’єс: «Шале- 

«Жінка з голосом»,

ІЗ СПІЛКИ

З ПОЕТИЧНОГО ЗОШИТАВ. АлыйНА ТВОЮ КНИЖКОВУ 
ПОЛИЦЮ

В одному З номерів дав
ня київська газета «Рада» 
надрукувала невелике опо
відання «Гематоген» неві
домого доти автора В. Тов
стоноса. Наступного року у 
співавторстві з Г. Левчен
ком у Полтаві цей же ав
тор видав п’єси «Гетьман
ша» і «День правди». Зго
дом 
дять 
на», 
«За друзі своя», «Вічна піс
ня», «Червоний вогонь», 
«Культурна місія». Кілька 
оповідань надрукували га-

зети «Рада» і «Село». У 
Миргороді на Полтавщині 
В. Товстоніс організовує 
драматичний гурток, де ви
ступає як актор і режисер 
вистав за своїми п’єсами. 
Деякі твори друкувалися за 
підписом В. Таль, Аргус, 
Забгай-Товстонос.

Виповнилося 100 років з 
дня народження нашого 
земляка В. П. Товстоноса, 
тож хочеться детальніше 
зупинитися на його твор
чості. Віталій Павлович Тов
стоніс народився 1883 року 
в Знам’янці в сім’ї заліз-

ничного службовця. Деякий 
час проживав у Ставрополі, 
а найдовше — на Полтав
щині.

Після Великої Жовтневої 
соціалістичної революції 
В. П. Товстоніс веде активну 
творчу роботу. У різних 
видавництвах України
(Львів, Харків, Чернігів, Ки
їв, Сімферополь) виходять 
його драматичні твори: 
«Містерія», «На перелазі», 
«Бувший перший на все об- 
щество», «Круча», «Скибині 
діти», «Смерть Тараса Буль-

У середині 20-х років 
В. П. Товстоніс виступив ? 
творами для дітей і юнацтва 
«Любі бродяги» і «Незви
чайні пригоди бурсаків». 
1930 року вийшла остання 
повість В. Товстоноса — 
«У світ».

Крім того наш земляк 
друкує вірші, оповідання, 
фейлетони в газетах «Голос 
труда», «Червоне село», 
«Червона Лубенщина»,
«Більшовик Полтавщини».

На творчість В. П. Товсто
носа активно відгукувалася 
критика. Рецензії, повідом-

У гості

ВИ-
пИ

ПРО ТВОРЧІСТЬ 
ЩЕ ОДНОГО 
ПЛУЖАНИНАНОВА ПОВІСТЬНАШОГО ЗЕМЛЯКА СЕРГІЯ ПЛАЧИНДИ

до спартаківців
Кожного дня до му

зею підпільної комсо
мольської організації 
«Спартак» у селі Красно- 
гірці приїжджають люди 
з різних куточків нашої 
країни. Протягом літа 
тут побували гості з 
Москви, Тбілісі, Ростова- 
на-Дону, Вінниці, Івано- 
Франківська, піонери з 
табору праці і відпочин
ку селища Вільшанки, 
вихованці Заваллівської 
школи-інтернату Гайво- 
ронського району. Не
давно у Красногірці за
вершили багатоденний 
велопробіг, присвячений 
64-й річниці з дня на
родження комсомолу 
України, спортсмени Го- 
лованівського району.

Т. СВІТЛА.

Чий фотоальбом

- Г«Той, хто
любить...»

Я вижу счастливые сны,— 
Что дед мой приходит с войны. 
Живые вернулись домой 
Последней военной весной. 
Шагают, награды звенят, 
Густым перламутром горят... , 
А дед мой под ьрянеком лежит. 
Не верится, что он убит... 
Немало прошло уже лет, 
Домой не вернулся мой дед: 
На тридцать седьмой день войны 
Прочли похоронку сыны.

Пусть будет все! Все выдержим, 
все сможем.

Уже не раз мы побеждали зло. 
И победим.
А маловеры... Что же,
Пусть говорят:
— Им просто повезло.

* * **

— людина, яка за- 
незгладимии слід

В останні роки з друку 
вийшло кілька книг нашого 
земляка Сергія Нлачинди. 
Серед них — «Олександр 
Довженко», «Київські 
фрески». 1 ось — «Н1Ч пе
ред стартом».

У центрі першого твору 
книги
лишила 
в історії освоєння космосу 
— ДВІЧІ 
тичної
С. 11. цорольов. Починаю
чи з епізоду, коли малень
кий Сергіико з мамою, ді
дусем і иаиусею дивиться 

чудернацьке «летиво» і 
'до того пам'ятного дня, 
коли він, творець косміч
них кораблів, проводжає 
в зоряний політ першого 
в світі космонавта Юрія 
Гагаріна — такий шлях 
пройде читач разом із ге
роями твору. Життя 
С. Корольова, його друж
ба в студентські роки з 
Юрієм Яновським, цікаві 
відступи про життя Мико
ли Кибальчича та Костян
тина Ціолковського роб
лять розповідь особливо 
образною і вагомою.

Стежки творчості часто 
приводять письменника на 
рідну кіровоградську зем
лю. І з’являються твори, 

,^?сичені барвами безкраїх 
^аіїів, напоєні диханням 

степу.
«Степова сага», друга 

повість у збірці, — про 
людей праці, щирих і сер
дечних.

Повертається з флоту в 
рідне село матрос Микола 
Царенко. Його чекають 
одвічні турботи хлібороба 
та перше глибоке кохання, 
що принесе щастя й гір
коту. Вир бурхливих по
дій, обумовлених будівни
цтвом фабрики на селі, за
хопив героїв повісті. Вони 
знаходять своє місце в 
житті. Працювати і твори
ти за покликанням — хіба 
це не головна місія людн

ії на землі? Щасливий 
ой, хто знає і любить 

справу».
’Слова ці визначають і 

головну позицію письмен- 
ннка-публіциста С. Пла- 
чиндн та героїв інших йо
го книг.

М. ВІННИК, 
бібліограф обласної 
бібліотеки для дітей 
імені А. П. Гайдара.

і ерой Соціаліс- 
Ираці академік

Загрустила пиара где-то, 
Я мелодией этой согрет. 
То звучит в бирюзе рассвета 
Наша юность — шестнадцать лет. 
И сверкает чистейшей слезинкой, 
Дышет трепетной тайной опять... 
И уводит меня тропинка 
Наше бывшее лето искать. 
Никогда не исчезнет из памяти 
Все, что юность успела сказать. 
Нам с тобою из этого пламени 
Даже искры нельзя потерять!
г, Кировоград.

Ах, осень, осень,
Золотом твоим
Усыпаны аллен в старом парке.
Понятна щедрость эта только нам 

двоим,
И оттого, наверно, сердцу жарко. 
А ветер гонит стан журавлей
На юг, на юг, где пир справляет 

лето,
И грустный стон 

покинутых полей
Вдруг прозвучит

в веселых 
брызгах света.

г. Кировоград.

Обласна рада проф
спілок провела огляд - 
конкурс матеріалів по 
пропаганді фізкультури 
і спорту та комплексу 
ГПО. Були представлені 
на огляд фотостенди, 
альбоми, плакати.

Жюрі конкурсу прису
дило перші місця колек
тивам фізкультури Світ- 
ловодського заводу чис
тих металів (за фотоаль
бом) і колгоспу «Украї
на» Знам’янського райо
ну (за плакат). Відзначе
но також методичні ре
комендації по пропаган
ді фізичної культури і 
спорту в колективах 
фізкультури обласної ра
ди ДСТ «Спартак».

Наш кор.

Л. Народовий

Олександрія
Космонавтові-землякові Л. І. Попову

Шахтарський край,
Юнацька мрія,
І нелегкий підземний хліб...
Росте в степах Олександрія, 
Коріння шахт пустивши вглиб. 
Сплелися тут забої, лави,
Живе в них подвиг трудовий...
На варті праці, миру, слави 
Стоять Діброва й Кошовий. 
Олександрія — місто-древо, 
І ви прислухайтесь на мить: 
Над нею зоряно і ревно 
Космічна крона шелестить. 
Коріння шахт...
Космічна крона...
Ви не кажіть: словесна гра.
Бо з краю,

де вугілля родить,
Він в небо вийшов, на-гора!
Шахтарський край,
Юнацька мрія,
І нелегкий космічний хліб...
В густих степах Олександрія
Росте в земну й космічну глиб!
с. Солгутове,
Гайворонський район.

В. Романов

Нс ищем тихой

В. Лашкул

Бабине літо
Сонце сідає.
Журяться віти...
Ми упірнаєм
В бабине літо.

Гілка жовтіє,
Обрій засинів.
Срібло ясніє
На павутинні.

Небо розквітло,
Донька сміється: 
«Чом же це літо 
Бабиним зветься?»

Тополя
Ой тополечко, 
Зелен-свічечко, 
Протіка життя 
Срібна річечка.

Попід берестом, 
Попід кленами. 
Те, що втрачено, 
Не повернемо.

м. Бобринець.

*
ф $ я

гавани
в ненастье, 

теплым 
уголкам.

У пас свое понятие о счастье,
И наше счастье не изменит нам.
Коль шторм придет — пойдем 

ему навстречу,
А грянет гром — не отведем глаза.
Пусть небо опускается на плечи,
Пусть ливни быот и бесится гроза.

lie прячемся по

ПІСЛЯЛ

«ДОБРА СЛАВА
ЛЕЖИТЬ, 
А ПОГАНА

Фотоетюд М. С АВЕН КА.АРТИСТКИ.

БІЖИТЬ!»
Під таким заголовком 

ЗО червня нинішнього 
року був опублікований 
лист нашого читача 
К. Лкитайського з Олек
сандрії, де йшла мова 
про незадовільне побуто
ве обслуговування тру
дящих Олександрійським 
філіалом Кіровоград
ської фабрики хімчист
ки.

Недавно редакція от
римала відповідь від ди
ректора фабрики А. Ю. 
ЛУКАВОГО.

Публікацію було обго
ворено на спільному за
сіданні колективу Олек
сандрійського філіалу 
фабрики хімчистки. Кри
тику визнано правиль
ною.

За невчасне і непра
вильне реагування на 
скарги замовників
В. Петрова і В. Дробота 
завідуючій філіалу Л. М. 
Настеці винесено догану.

Розроблено також за
ходи по поліпшенню ро
боти філіалу, які перед
бачають регулярні по
їздки головних спеціа
лістів фабрики на філі
ал; посилено контроль за 
оперативним розглядом 
претензій, конкретизова
но вимоги по якості ви
конання замовлень.
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А ЦТ (І програма)
3.00 — Час. 8.45 — Док.

телефільм «На батьківщині 
Чехова». 9.05 — Телефільм
«Було V батька три сипи». 
1 і 2 серії. 11.15 — Дітям
про звірят. 11.45 — Новини. 
14.30 — Новини 14.50 —
Док. фільми соціалістичних 
країн. 15.25 — И- Гайдн.
Симфонія № 48 до мажор 
«Марія Терезія». 15.55 —
Док. телефільм «Любі твої 
учні>. 16.10 — Новини 16.15
— Господарі землі. 16.45 —
Розповідають наші корес
понденти 17.15 — В. Корос- 
тильов. «Людина з країни 
ГрЄіі». Телевистава для ді 
тей. За мотивами творів 
О. Гріна. Частина 1. 18.15 — 
До початку нового навчаль
ного року. У передачі бере 
участь міністр освіти СРСР 
ЛІ О. Прокоф'єв.’ 18.45 —
Сьогодні у світі 19.00 — Ро 
сійські народні пісні виконує 
заслужена артистка РРФСР 
Є. Шавріна 19 15 — Наука і 
життя. 19.45 — Фільм
«Життя моє — армія». 21.00
— Час. 21.35 — Камера ди
виться у світ. ХШ Міжнарод
ний кінофестиваль у Моск
ві. 22.50 — Сьогодні у світі. 
23.05 — Міжнародний турнір 
з волейболу пам'яті В. Сав- 
віна. Чоловіки.
А ут

10.00 — «Актуальна каме
ра». 12.10 — «П'ять хвилин 
на роздуми». 13.10 — Літо 
піонерське. 13.40 — Науко
во-популярний фільм «По
дряпина на льоду». 14.25 — 
«Телепост па ударній будо
ві». (Кіровоград на республі
канське телебачення). 16.00
— Новини. 16.40 — Народні
таланти. 17.30 — «Продо
вольча програма — справа 
кожного». РАПО — сьогодні 
і завтрв. Передача 2. 18.00 — 
За обов'язком ветерана. Ви
ступ ветерана партії, учас
ника громадянської та Вели
кої Вітчизняної воєн, профе
сора КІСМу Л. П. Владими 
рова. (Кіровоград). 18.15 — 
Телефільм. (Кіровоград) 
18.30 — Об’єктив розповідає 
(Кіровоград). 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — Дис
ципліна поставок. Міра від 
повідальпості і честь під
приємства. 20.15 — До по
чатку нового навчального 
року. 20 45 — Па добраніч, 
діти. 21.00 — Програма
«Час». 21.35 — Художнії)
фільм «Ніна». 22.55 — Нови 
ви. 23.05 — Концерт.
'А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 —- 
В. Белов. «Теслярські ро.тпо 
віді». Телевистава. 9.40 —- 
Док. телефільм «Час вирішу
вати разом». 10.10 — Не
вважайте мене маленьким. 
10.35 — Естетичне вихован
ня. 11.05 — Фільм-копцерт
«Під сонцем братерства». 
12.05 — Шахова школа 12.35 
— Французька мова. 13.05 
— Телефільм для дітей. 
«Розповіді ппо Кешкх та йо
го друзів» 2 серія 14 20 — 
Док. телефільм. 14.50 — Лі
рика Павло Тичина 15.25 — 
Новини. 18.00 — Новини.
18.15 — Сільська година.

19.15 — Чемпіонат СРСР з 
спортивного орієнтування 
19.30 — Спорт- за тиждень 
26.00 — Вечірня казка 20.15 
— Міжнародна панорама 
21.00 — Час. 21.35 — Фільм 
«Скарб». 23.05 — Новини.

ЦТ (1 програма)
8.00 — Час. 8.45 — Клуб 

мандрівників. 9.45 — Фільм 
«Життя моє —• армія». 11.00
— П Брамс. Соната № 2 для 
скрипки і фортепіано. 11.20
— Новини. 14.30 —- Новини.
14 50 — Док телефільм «По
їси не пізно». 15.10 — Від
гукніться, сурмачі! 15.55 — 
Народні мелодії. 16.10 — Но
вини. 16.15 — Стадіон для
всіх. 16.45 — «Людина з
країни Грій». Телевистава 
для дітей. Частина 2. 18.00
— Урок миру. 18.45 — Сьо 
годні у світі 19.00 — Веселі 
нотки 19.15 — Фільм «Учи
тель». 21.00 — Час. 21.35 — 
Про балет. Гастролі Ленін
градського Державного теат
ру опери та балету їм. С. Кі
рова у Москві. 22.50 — Сьо
годні у світі.
£ УТ

10.00 — Актуальна каме
ра. 10.35 — Дисципліна по
ставок1. 11.20 — Вистава.
13.30 — Художній фільм «Пі
на». 14.40 — Прощай, літо 
16.00 — Новини. 16.10 —
Людина і море. 16.40 — В 
ефірі пісня. 16.45 — Компас 
туриста. 17.30 — «Продо
вольча програма — справа 
кожного». Передача 3. 18.00
— Корисні поради. 18.30 —
Фільм-копцерт. 19.00 — Ак
туальна камера. 19.30 —
Завтра — початої,- нового 
навчального року. В переда
чі бере участь міністр вищої 
та середньої спеціальної ос
віти УРСР Г. Г. Єфіменко 
20.15 — Завтра в школу
20.45 — На добраніч, літії
21.00 — Програма «Час»
21.35 — Художній фільм
«Щит і меч». 1 серія. 23.05 — 
Новини 23.15 — Концерт..
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика 8.20 — 
Фільм — дітям. «Шок і 
Шер». 9.25 — Док. теле
фільм «Академік Богомо 
лець». 10.00 — Виставка Бу 
ратіпо. 10.30 — Для вас
батьки. 11.00 — Мультфіль 
ми. 11.30 — Всесоюзний кой 
курс на кращу передачу про 
ПТУ. «Твій другий дім». 12.20 
— Німецька мова 12.50 — 
Телефільм «Розповіді про 
Кешку та його друзів». З се
рія. 14.10 — Док. фільми 
14.45 — Новини. 18.00 — Но
вини. 18.20 — Наш сад. 18.50 
— Відлуння. Мости через 
забуття. Історія і сучас 
ність. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — Концерт у Дер 
жалкому Центральному кон
цертному залі. 21.00 — Час 
21.35 — Фільм «Куховарка» 
22.40 — Новини.

Фільм «Учитель». 11.15 — 
Новини. 14.30 — Новини.
14 50 — Док. фільми до по
чатку нового навчального 
року «Кожний день і все 
життя». «Один весняний 
день...», «Кулібіии» із 5 «А», 
«Велика перерва». 15.55 — 
М Ломоносов 16.50 — Нови
ни. 16 55 — Ми лишаємось 
у колгоспі. 17.25 — Пісні
В. Левашова 17 55 — Лівія. 
Роки змін Кіноогляд. 18.15 
— Здрастуй, школо! Концерт 
дитячого вокально - інстру
ментального ансамблю Па
лацу культури текстильників 
м. Іванова. 18.45 — Сьогод-

А ЦТ (І програма)
8.00 — Час. 8.45 — Док.

телефільм «Земля Тургене
ва». 9.45 — Фільм «Саджан
ці». 11.10 — Новини. 14.30 
— Новини. 14.45 — Док. те
лефільми. 15.25 — Вчені — 
агропромисловому комплек
су Підмосков'я. 15.55 — Ро
сійська мова. 16.25 — Нови
ни. 16.30 — С. Рахманні >в

А ЦТ (І програма)
8.00 — Час.. 8.45 — Відгук

ніться, сурмачі! 9.30 —

З 30 серпня 

по 4 вересня
!983 року

ні у світі. 19.00 — Чемпіонат 
СРСР з футболу «Дніпро» — 
«Динамо» (Мінськ). У перер
ві — Якщо хочеш бути здо
ровим. 21.00 — Час. 21.35 — 
Фільм «Саджанці». 23.00 — 
Сьогодні у світі.
А УТ

16.00 — Новини 16.10 — 
Срібний дзвіночок. 16.25 — 
У колі друзів. 16.45 — Сьо
годні — Всесвітній день ми
ру. 17.25 — Екран пошани 
17.40 — Здрастуй, школо
17.50 — Екран запрошує
(Кіровоград). 18.30 — Акту
альна камера 19.00 — Чем 
піонат СРСР з футболі 
«Спартак». (М.) — «Динамо» 
(Київ). 20.45 — На добраніч, 
діти. 21.00 — Програма
«Час». 21.35 — 3 концертів 
«Кримські зорі». В перерві
— Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Телефільм «Сходи». 8.35 — 
Твоя ленінська бібліотека. 
«Завдання спілок молоді». 
9.15 — Науково - популяр
ний фільм «Подорож по Уз- 
бою». 9.35 — Фізика 6 кла
су. 10.05 — Учням ПТУ. Аст
рономія. 10.35 — Наука і
життя. 11.05 — Теленарис
«Учитель». 11.45 — Іспан
ська мова. 12.15 — Приро
дознавство. 2 клас. 12.35 — 
Учителю — урок музики. 
1 клас. 13.35 — Фільм з суб
титрами «Розклад на після
завтра». 14.55 — К. Маркс. 
«Роздуми юнака при обран
ні професії». 15.25 — Новини. 
18.00 — Новини. 18.20 —
Док. телефільм «Осягання». 
18.45 — Фільм-копцерт «Кар
тини Батьківщини». 19.00 — 
Служу Радянському Союзу! 
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Тележурнал «Співдруж
ність». 20 45 — Чемпіонат
світу з велоспорту. 21.00 — 
Час 21.35 — Концерт майст
рів мистецтв у Колонному 
залі Будинку спілок. 22.55
— Новини.

Концерт № 2 для фортепіано 
з оркестром. 17.10 — Знай 
і умій. 17.55 — Шахова шко
ла. 18.25 —- В’єтнам. Відрод
жена земля. Кіноогляд. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 —
До побачення, літо! Кіиокоп- 
церт для школярів. 19.40 — 
Зміцнювати дисципліну пра
ці. 19.50 — Фільм «Бурхли
вий рейс». 21.00 — Час.
21.35 — «Продавець птахів», 
Музична телевистава за од
нойменною оперетою К. Цел
лера. 22.35 — Сьогодні у сві
ті. 22.50 — Док. телефільм 
«Подарую тобі місто» (про 
місто ІІавої).

А УТ
10.00 — Актуальна каме

ра. 10.35 — Виробнича гім
настика. 11.20 — «Народні
таланти». 11.50 — Новини
кіноекрана. 13.05 — Худож
ній фільм «Щит і меч». 1 се
рія. 14.25 — «Без права бу
ти собою». 16.00 — Новини. 
16.10 — «Срібний дзвіно
чок». 16.40 — Фільм-кон-
церт. 17.00 — Програма
фільмів студії «Укртеле- 
фільм». 17.40 — «40 років 
тому...» 18.00 — «Новини
тижня». (Кіровоград). 18.30
— Музичний фільм «В степу 
наша пісня». 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — «Са
тиричний об’єктив». 20.00 — 
Чемпіонат СРСР з футболу. 
«Динамо» (Москва) — «Мета
ліст» (Харків) 2-й тайм. 20.45
— На добраніч, діти. 21.00 —
Програма «Час». 21.35 — Ху
дожній телефільм «Щит і 
меч». Друга серія. 23.15 — 
Новини. 23.20 — «Голоси
молодого театру». Концерт,
д ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Док. телефільм «Вічно нове 
місто». 8.35 — Про що роз
повіла «Червона книга». 9.05. 
12.55 -- Англійська мова.
9.35 — Поезія В. Луговсько- 
го. 10.15 — Науково - попу
лярний фільм «Про бурого 
ведмедя». 10.40, 11.40 — Гео

графія. 5 кл. 11.10 — Ми.мв 
на школа. 12.10 — Історія.
8 кл. 12.35 — Ботаніка. 5 
кл 13.25 — Образ комуніста 
в радянському обраної вор 
чому мистецтві. 13.55 —-
Школярам про хліб. 14.25 — 
Науково популярний фільм 
14.45 — Драматургія і те

атр. 15.30 — Новішії. 18.00 — 
Новини. 18.20 — Всесоюзний 
конкурс па кращу передачу 
про ПТУ. «Майбутні олевено- 
дв». 18.45 —. Док. телефільм 
♦ Ціна однієї краплини». 
19.00 — Чемпіонат СРСР з 
футболу. «Динамо» (Москва)
— «Металіст» 1 тайм. 19.45
— Вечірня казка. 21.00 —
Час. 21.35 — Телефільм
«Рафферті». 1 серія. 22.40
— Док. телефільм. 22.50 — 
Новини.

uU* 11.00 — *іс .і.і.ініа г Си
ропи з мотоспорту. 11.30 — 
Концерт з творів І. Стаиин- 
ського. 12.15 — Клуб манд
рівників. 13.15 — Телефільм 
«Ноль Гоген» (Франція). 1 
серія. 14.15 — Програма Но
восибірської студії телеба
чення. 16.00 — Міжнародний! 
огляд. 16.15 — Док. TCHtlW 
фільм «Правда нш.иного на
роду». 17.15 — Здоров’я.
18.00 — Кіиопапорама. 19 30 
— Музичний кіоск. 20.00 — 
Вечірня казка. 20.15 — Док. 
фільм. 20.30 — Легка атлети
ка. Багатоборство. Матч збір
них команд СРСР і США. 
21.00 — Час. '21.35 — Теле
фільм «Рафферті». 2 серія. 
22.40 — Чемпіонат світу в 
велоспорту.

А ЦТ (І програма)
8.00 — Час. 8.45 — Чуде

са без чудес. 9.15 — 36-й 
тираж «Спортлото». 9.25 — 
Для вас. батьки. 9.55 Фільм- 
копцерт «В сонячному колі 
друзів». 10.40 — Розповіді
про художників ІО. Подлясь- 
кий. 11.20 — Співає ан
самбль сім'ї Книшів (м. До
нецьк). 11.35 — Док. фільм 
«Відлуння минулої ВІЙІІН». 
12.15 — Телефільм-концерт 
«Між мною і музикою». 13.20
— Адреси молодих. 14.05 — 
Міжнародний фестиваль те
лепрограм про народну твор
чість «Веселіш». «Вітаємо 
пас з цим святом». (ЧССР).
14.30 — Новини. 14.45 —
Фільм «По секрету всьому 
сг.іту». 1 серія. 15.45 — По
вний. 15.50 — Телефільм
«По секрету всьому світу». 2 
серія. 17.00 — Людина. Зем
ля. Всесвіт. 17.45 — Мульт
фільми. 18.15 — Бесіда полі
тичного оглядача 10. Летуно- 
ва. 18.45 — У світі тварин 
19.45 — Телефільм «Перша 
любов». 21.00 — Час. 21.35
— Навколо сміху. Вечір гу
мору. 22.30 — Новини. 23.00
— Чемпіонат світу з акаде
мічного веслування.

▲ ут
10.00 — Актуальна каме

ра. 10.35 — -Ранковий кон
церт. 11.05 — Кінопрограма 
«Вітчизно моя неозора». 
12.00 — «Призначається по
бачення». Естрадна розва
жальна програма. 12.30 — 
«Щит і меч». 2 серія. 14.10
— Г. Грябкіп. <-В цій дівчн- 

діі щось є». Вистава. 16.25 —
Доброго вам здоров'я. 16.55
— Міжнародна студія УТ. 
17.25 — На екрані — цирк. 
18.00 — Сонячне коло. 18.45
— Скарби музеїв України. 
19.00 — Актуальна камера. 
19.45 — Концерт. 20.40 — На 
добраніч, діти. 21.00 — Про
грама «Час». 21.35 — Худож
ній Фільм «Щит і меч». З се
рія. 22.50 — Новини. 23.00 — 
Вперше на екрані УТ теле
фільм «Усі твої дочки».
А ЦТ (И програма)

8.00 — Гімнастика. 3.20 — 
Якщо хочеш бути здоровим.
8.30 — До Дня прчці.ипіків 
нафтової і газової промисло
вості. 9.20 — «Ранкова пош
та» 9.50 — Фільм -еКухопар-

д ЦТ (1 програма)
8.00 — Час. 8.45 - 

церт в'єтнамських < 
тів, які навчаються ___
ковських вузах. 9.10 — Док* 
телефільм <■ Наурзумськиіг 
заповідник». 9.30 — Будиль
ник. 10.00 
ському Союзу! 11.00 
ров’я.
пошта», 
техніка, 
година, 
кіоск.
життя. . .. _
ти на планеті. Концерт учас
ників IV Міжнародного фес
тивалю дитячих телерадіохо- 
рів у Концертній студії Ос- 
танкіно. 15.30 — В. Гусєв.
«Іван Рибаков». Фільм-вн- 
става. 17.05 — Повніш. 17.10
— Мультфільми «Росомаха і 
Лисиця», «Пінгвіненя». 17.35
— Старовинні російські ро
манси. 18.00 — Міжнародна 
панорама. 18.45 — Сьогодні
— День працівників нафто
вої і газової промисловості. 
Бесіда з першим заступил- * 
ком міністра нафтової про
мисловості СРСР В. Кремне- 
bum J першим застуиншщм 
міністра газової промисловр"" 
пості СРСР Р. ЛІаргулонимГ 
Святкова програма з учас
тю артистів естради 20.00 — 
Клуб мандрівників. 21.00 — 
Час. 21.35 — Футбольний ог
ляд. 22.05 — Мелодії й ритми 
зарубіжної естради. 22.50 — 
Чемпіонат світу з академіч
ного веслування. 23.20 —
Новини.
А УТ

10.00 — Актуальна каме
ра. 10.45 — Художній фільм. 
«Щит і меч».. З серія. 12.00
— Сьогодні — День праців
ників нафтової та газової 
промисловості. 13.30 — 
ва. солдатська. 14.30 -- Вис
тава для дітей. 15.40 — Кон
цертний зал «Дружба». 17.05
— «Зелений вогник». 17:50
— Художнії) Фільм «На горі
стоїть гора». 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — Теле
фільм «Запрошення». 19.43
— Знімається кіно. 20.45 — 
На добраніч, діти. 21.00 — 
Програма «Час». 21.35 
дожній Фільм «Щит ilW’. 
4 серія. 22.45 — Повіти. У-

— Коп- 
сту де Il

li МОС-

Служу Радян- 
Здо- 

11.45 — «Ранкова
12.20 — Наука і
12.30 — Сільська

13.30 — Музичний
14.00 — Путівка в
14.25 — Дружать ді-

Сла-

Рєдактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

ТОВАРИ - ПОШТОЮ
Для вас дівчата та жінки!
Московська центральна торговельна ба

за Роспосилторгу
пропонує
хустки з квітками чистововнян-і, камволь

ні, виробництва Павлово-Посадської фаб
рики:

чорна з бахромою, 145X145 см (55 крб); 
кремова, з бахромою, 145X145 см (45 

крб.);
кремова, з бахромою, 95X95 см (18 крб.); 
чорна, без бахроми, 95x95 см (12 крб.); 
кремова, без бахроми, 95x95 см (7 крб.); 
кремова, без бахроми, 82x82 см (5 крб.). 
Галантерейні товари:
рукавиці жіночі (шкіряні й замшеві па 

підкладці, розм. 7,5 (20) — 9 крб. 20 коп.;
застібка-блнскавка, металева, темних ко

льорів, довж. 20 см (0-65 коп.);
заколки для волосся — 0.10 коп. за однії 

десяток.
Парфюмерію-косметичні товари:
духи — «Милій жінці» (7 крб.), «Попе

люшка» (6 крб.), «Червона Москва» (5 крб. 
ЗО коп.), «Червона троянда» (2 крб. 
50 коп.);

крем «Улюблений» (0-80 коп.):
тіні для повік, бірюзовий (1 крб.);
губна помада, колір «конюшина» і «су

ниця».
База надсилає також:
ковдрі) папіввовняні (70 процентів вов

ни), у клітину. 140x205 см (43 крб.);
ковдри ватні, шовкові, на підкладці із б/п 

тканини, 140x205 см (ЗО крб.);
ковдри ватні, двоспальні, верх і підклад

ка — шовкові, 172x205 см (45—55 крб.);
ковдри ватні ділячі, шовкові, підкладка 

з бавовняної тканини, 118X118 см 
(11 крб. 40 коп. — 15 крб. 50 коп.).

Замовлення приймають до 1 жовтня.
База надсилає товари поштою, наклад

ною платою.
При оформленні замовлень пишіть вір

но і розбірливо свою адресу (без скоро
чень): індекс, область, район, село чи міс
то, прізвище, ім’я та по батькові (повніс
тю) .

Замовлення надсилайте на адресу: 111126, 
м. Москва, Е-126, вул. Авіамоторна, 50.

Центральна торговельна база 
Зам 80. Посилторгу.

Кіровоградське середнє
МИТУ № 4

проводить додатковий 
набір учнів в училище із 
числа випускників 10-х 
класів на спеціальності:

машиніст мостового 
крана (кранівник) — юна
ки і дівчата.

Строк навчання — П) 
місяців.

Початок занять — 1 ве
ресня.

Учням буде виплачува-

тнея стипендія на загаль 
них підставах.

Детальніше про умови 
прийому па навчання мож 
на дізнатися в прпймаль 
пій комісії училища за ал 
ресою: м. Кіровоград, вул 
Жовтневої революції, 20 
Тел. 7-05-61, 7-25-91. —і

Дирекція.
Зам. 61.

Газета виходить у вівторок, 
четпер І суботу.

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.
Не украинском языке.
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