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ВІЧНО юнии комсомол
28 жовтня у приміщенні 

кіровоградського Палацу 
культури імені Компанійця 
відбувся святковий вечір, 
приурочений 65-й річниці з 
часу заснування Ленінсько
го комсомолу.

У фойє звучать пісні про 
Батьківщину, Комуністичну 
партію, комсомол. У залі 
представники комсомольсь
ких організацій міста — пе
редові робітники, науковці, 
відмінники навчання. Серед 
присутніх також ветерани 
комсомолу різних поколінь.

Звучать позивні, поволі 
гасне світло. Пролог: про
грама «Я — Ленінський 
комсомол» у виконанні агіт
бригади «Вогник» Палацу 
культури імені Жовтня.

— Чуєш, товаришу, пісню? 
Це співають комсомольці, 
Співає молодь країни, — 
звучать слова ведучих.

Сьогодні молоде поколін
ня громадян СРСР разом з 
усім народом долає нові 
рубежі комунізму, але воно 
не забуває про тих, хто 
стояв біля джерел створен
ня Всесоюзної Комуністич
ної Спілки Молоді, хто по
руч із комуністами лотів на 
стрімких конях громадянсь
кої війни, хто боровся з го
лодом і розрухою, хго змі
нив гвинтівку на молот і 
став творцем.

Від імені членів однієї з 
перших комсомольських 
бригад на Кіровоградщині 
колишня робітниця заводу 
«Червона зірка» Віра Семе- 
нівна Красовська розповіла 
про створення бригади, про 
незабутній час ударної пра
ці перших п’ятирічок.

Герой Радянського Союзу 
В. О. Верхоланцез розпові
дає про мужню боротьбу 
комсомольців у роки Вели
кої Вітчизняної війни. Висо
ке звання, яким удостоєний 
В. О. Верхоланцев, уже са- 
ме говорить, що його поко

Комсомольці-чсрзонизорівці перед початком урочистого вечора обговорюють виставку науково-технічної 
творчості молоді.

На знімну (зліва направо): контролер Т. Свирко, лаборант Т. Верно, вихователь Л. Горбань, токар В. Дани
лой, наладчик В. Францев. Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА.

ління виконало обов’язок з 
честю.

За активну участь у від
будові народного господар
ства комсомольська органі
зація міста Кіровограда у 
1945 році завоювала пере
хідний Червоний прапор 
ЦК ВЛКСМ.

Сьогоднішній робітник, 
молодий токар виробничого 
об’єднання по сівалках 
«Червона зірка» Олександр 
Шишло розповідає про те, 
як гордяться комсомольці 
підприємства славою попе
редніх поколінь молоді, як 

вони докладають зусиль 
сьогодні, щоб підтримати 
цю славу. Хай потомки за
здрять тим, хто живе в часи 
підкорення космосу, як 
останні заздрили Павці Кор- 
чагіну, героям перших п’я
тирічок, героям воєн.

Представник якого б по
коління не виступав, всі го
ворили, що їм потрібен був 
мир і заради нього вони 
проявляли свій героїзм. 
Майбутнє неможливе без 
миру. Учасники вечора од
ностайно схвалюють лист 
протесту у штаб-квартиру 
НАТО, президенту США 
Рейгану і федеральному 
канцлеру ФРН Колю, який 
зачитала студентка факуль- 

тєту іноземних мов Кірово
градського педагогічного 
інституту імені О. С. Пуш
кіна, Ленінський стипендіат 
Тамара Городиська.

Перший секретар Кірово
градського обкому ЛКСМ 
України Ігор Шевченко при
вітав присутніх зі святом.

«Мир! Праця! Комсомол!» 
— підхоплює зал слова 
учасників ансамблю «Пролі
сок».

Закінчився вечір піснею 
«Гімн демократичної моло
ді», яку співали всі учасни
ки торжества.

На вечорі був присутній 
другий секретар обкому 
Компартії України Л. Ф. 
бець.

Кі-

МИ — ЗА МИР!

ЗА МИР 
ТРЕБА 
БОРОТИСЬ
З 24 по 31 жовтня прохо

див Тиждень за роззброєння. 
У Кіровоградській СШ № ЗО 
протягом тижня демонстру
валась ннижково-ілюстра- 
тивна виставка «За мир тре
ба боротись». Завершився 
тиждень загальношнільним 
мітингом «Ми за мир і щас
тя дітей на всій планеті».

Його відкрила заступник- 
директора школи Г. М. Я-ник, 
яка розповіла про конкрет
ний оклад у боротьбу за 
мир, про участь школярів у 
Тижні за роззброєння. Сек
ретар партійної організації 
О. П. Клименко ознайомила 
присутніх з відповідями 
Ю. В. Андропова на запитан
ня газети «Правда», в яких 
Генеральний секретар ЦК 
КПРС. Голова Президії Вер
ховної Ради СРСР ще раз 
підкреслив нашу готовність 
сісти за стіл переговорів і 
дійти згоди у питаннях ско
рочення ядерних озброєнь.

Працівники бібліотеки 
імені Островського зробили 
огляд літератури -Щоб збе
регти мир». Книги, про які 
йшлося, сприятимуть роз
виткові соціально-політичної 
активності школярів у бо
ротьбі за мир. вихованню їх 
у дусі радянського патріо
тизму та пролетарського ін- 
теонаціоналізму.

Учні прийняли звернення 
до XXXVIII сесії Генеральної 
Асамблеї ООН.

Я. ЩЕРБАТЮК, 
завідуюча бібліотекою 
імені М. Островського.

♦ Промисловість області достроково. 
29 жовтил, виконала десятимісячний 
план реалізації продукції і випуску 

найважливіших видів виробів

Рапорт
святу

Колектив державної кі
номережі Кіровоградської 
області, готуючи трудові 
дарунки 66-їй річниці Ве
ликого Жовтня, 20 жовт
ня виконав план трьох ро
ків одинадцятої п’ятиріч
ки. До кінця року додат
ково до плану буде обслу
жено 3 мільйони 75 тисяч 
глядачів.

Г. РАДЛОВСЬКИЙ, 
начальник управління 
кінофікації облвикон
кому.

ЗО ударних
тижнів

свого

Колектив Олександрій
ського електромеханічно
го заводу імені XXV з’їз
ду КПРС вагомими трудо
вими здобутками готуєть
ся зустріти ювілей 
підприємства.

15 квітня 1984 року за
воду виповниться тридцять 
років. За цей час він з 
невеликої ремонтної діль
ниці виріс до одного з 
найкрупніших підприємств 
електромеханічної про
мисловості.

Вироби з маркою заво
ду можна побачити на 
Харцизькому трубному за- 
■яааьмі инамютяи 

воді, Новолипецьку і Ниж- 
ньотагильському металур
гійних комбінатах. Вели
ким попитом користується 
наша продукція і за кор
доном, її купують 50 кра
їн світу.

Завод наш молодіжний. 
Комсомольці і молодь 
складають більше полови
ни робітників. Нещодавно 
за ініціативою передових 
комсомольсько - молодіж
них колективів прийнято 
рішення про розгортання 
з 3 жовтня цього року со
ціалістичного змагання 
під девізом «30-річному 
ювілею заводу — ЗО удар
них тижнів».

М. ЧАБАН, 
секретаря 

комсомолу
заступник 
комітету 
Олександрійсь кого 
електромеханіки ого 
заводу.

Овочі — 
державі

Овочівники колгоспу 
«Пам’ять Леніна» зробили 
вагомий внесок у виконан
ня плану продажу держа
ві овочів. Свої зобов’язан
ня воин перевиконали на 
сімнадцять процентів.

Під час збирання ово
чів відчутну допомогу 
колгоспникам надали шко
лярі Побузької середньої 
школи та Капітанівської 
восьмирічки, .молодь По- 

бузької дільничної лік зр- 
пі.

А. ТАЛЄР, 
диспетчер колгоспу 
«Пам’ять Леніна». 
Голованівський район.

Трудівники Ульяновсь
кого району значно пере
виконали план продажу 
державі овочів. їх, при 
завданні 5099, було зібра
но 5503 тонни. Особливо 
щедрим був цьогорічний 
урожай у колгоспах імені 
Щорса та імені Фрунзе. 
Тут при плані 733 і 580 
тонн у загальний здобуток 
внесено відповідно 1054 та 
718 тонн овочів.

Наш кор.

Подолаємо
рубіж!

Комсомольсько - моло
діжний колектив доярок 
молочнотоварної ферми 
№ 3 колгоспу імені Лені
на на своїх загальних збо
рах вирішив покорити три
тисячний рубіж по надоях 
молока на день святкуван
ня 66 річниці Великого 
Жовтня. Групкомсорг КМК 
Лариса Селивончик разом 
зі своїми подругами звер
нулися до усіх молодіжних 
колективів доярок району 
підвищити свої показники 
по виробництву молока.

М. ДОНЕЦЬ.
Устинівський район.

В обкомі
25 жовтня проведено се

мінар позаштатних лекторів 
райкомів комсомолу та лек
торів районних організацій 
товариства «Знання». Семі
нар відкрив керівник лек
торської групи обкому 
ЛКСМУ О. Кононенко.

Перед учасниками семі
нару виступили ветеран Ве
ликої Вітчизняної війни, 
кандидат історичних наук,

«Нам на спокій
права не дано!»
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Коли постає питання до 
кого б піти у гості, Толя 
не задумуючись каже: до 
діда. Дід Данило — не 
генерал, не артист і не 
письменник, але дуже ці
кавий чоловік. Прожив він 
на білому світі чимало 
літ. Виріс у степах, боював 
за колгосп, що звався тоді 
«Ленінський шлях». Вітри, 
бурі і грози шуміли пів
століття тому. А ЕОНИ, 
комсомольці 30-х, без
страшні, гартовані парті
єю, впевнено йшли ленін
ським шляхом. І дід Да
нило, тоді комсомолець,
— теж. Довелося йому в 
ті часи й трактора водити.

Дід, примруживши очі, 
дивиться на своє внучатко 
і питає:

— Ким ти, Толику, хо- 
иеш бути?

— Скільки разів тобі ка
зати? Так, як ти, як батько
— трактористом. Закінчу 
школу, буду і я сіяти й 
орати.

ЛКСМУ
керівник, школи молодого 
лектора Кіровоградського 
педінституту імені О. С. 
Пушкіна Ф. К. Бєлявін з 
лекцією на тему: «КПРС — 
організатор перемоги ра
дянського народу у Великій 
Вітчизняній війні», учасник 
боїв за звільнення Кірово
градської області, кандидат 
історичних наук І. Т. Арте
менко — з лекцією «Подвиг

на Кіровоградщині», праців
ник обласного краєзнавчого 
л\узею Г. Й. Коган — з лек
цією «Пам ятники Кірово- 
градщини».

Підсумки семінару підвів 
ветеран Великої Вітчизняної 
війни, підполковник у від
ставці, член обласної ради 
по пропаганді військово- 
патріотичних знань В. П. По- 
війчук. Лекторам роздано 
методичний матеріал по 
названих темах.

— А де ж ти візьмеш 
той трактор?

— Як де? Заберу в бать
ка.

— Огак і забереш!

СТЕЖКАМИ

— Він сам мені оддасть. 
Ти ж он віддав свій бать
кові!

— Так я ж ішов на пен
сію. А батько ще моло
дий. ЙО/лу літ та й піт 
працювати в полі...

То була суперечка-жарт, 
бо Толя ще бігав у чет
вертий клас...

і очиназея вересень. На 
повен хід йшло збирання 
цукрових. У перший відді
лок прибув новий, щойно 
із заводу, буряконаванта
жувач.

Керуючий відділком 
Григорій Петрович Барбой 
і його помічник Василь 
Ілліч Гермован радилися з 
бригадиром тракторної 
бригади Олександром Ки- 
риловичем Стояком, кому 
вручити нову техніку.

— Думаю, Володимиру 
Даниловичу Боську. Меха
нізатор він з досвідом. 
Дисциплінований. Якщо 
треба, то буде працювати 
і вдень, і вночі.

— Але ж він на «Бєла- 
русі». Транспортує куку
рудзу, гичку, картоплю. 
Робота теж відповідальна.

— Йому є заміна.
- — Хто?

— Його син, Анатолій.
— Якось незручно, 

Олександре Кириловичу. 
«Бєларусь» — трактор но
вий. Можуть подумати, що 
ми спеціально даємо все 
нове, все краще для сім'ї 
Боськів У бригаді є ще 
молоді хлопці...

— Зручно. Серед моло
дих — Толя особливо на
дійний, дисциплінований, 
старанністю і любов’ю до 
техніки відзначається. Дос
від — діло наживне, він 
прийде з часом... 
(Закінчення на 2-й стор.).
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Ударно трудиться в нинішньому році НОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНІ’Й колек
тив обробного виробництва виробничого об’єднання «Друкмаш» (керівник 
А. Мелихов, групкомсорг В. Бурко). Завдання дев’яти місяців поточного ро
ку КМН вичоназ на 137,6 процента з коефіцієнтом по здачі продукції з пер
шого пред'явлення 0,998.

План жовтня виконано за 24 дні. Нині колектив працює зекономленими 
інструментами. Недавно, на своїх загальних зборах КМН вирішив зароблені 
напередодні Дня народження комсомолу кошти перерахувати у Фонд миру.

На знімках: члени КМН (справа — керівник А. Мелихов); одна з найкра
щих робітниць фрезерувальниця Ольга Бойко. Фото 3. ГРИБА.

НАСТУП
... За три дні спілкуван

ня із секретарем комітету 
комсомолу Ульяновського 
цукрокомбіїїату найспльні- 
шим враженням залиши
лась якась відчайдушна 
енергія Олександра Тома- 
ченка, бажання встигнути 
зробити безліч справ 
протягом короткого, як на 
погляд будь-якої вкрай 
заклопотаної людини, ро
бочого дня.

Цього ж разу необхід
но було залишитись на за
воді до пізньої ночі. Не
обхідно — так вирішив 
сам Олександр. Бо мав 
врешті, повні право після 
закінчення робочого дня 
йти додому. Так, але не 
зараз, коли завод пережи
ває нелегкі дні і, здаєть
ся, цехи гудуть від людсь
кого хвилювання за долю 
цукру. Через неспрнятлп- 

ві погодні умови частіша 
буряків зів'яла ще в грун
ті, і корені дуже важкі для 
переробки. 11а боротьбу 
за кожний кілограм цукру 
кинуто всі сили.

Скільки ж досвіду й 
уміння треба мати,’ щоб 
підтримувати чіткий ритм 
виробництва за таких 
складних умов! І в зв'яз
ку з цим я згадала про 
один задум Олександра. 
Він народився під час се
мінару секретарів комсо
мольських організацій цук
рових заводів, який від
бувся в Сумах. Один із 
виступаючих запропонував 
зробити експеримент — 
одну із заводських змін 
повністю перетворити в 
комсомольську. І їомачен- 
ко загорівся цією ідеєю.

На перший погляд, чи 
не ризиковано? Чи не роз-

КУКУРУДЗЯНІ
ГЕКТАРИ-
МОАОДИМ

на мікроклімат .в колекти
ві. Тепер же, думаю, цьо
го не буде.

Будемо боротися за під
вищення врожайності. Як
що в нинішньому році от
римали на круг 35 центне
рів качанистої, з гектара, 
то в наступному плануємо 
донести цю цифру до 50.

Тепер щодо створення 
комсомольсько - молодіж
ного загону. Підтримую, 
охоче підтримую цю дум
ку. Працьовитість, сумлін
ність, непримиренність до 
недоліків молоді нашого 
колгоспу, зокрема, КМК, 
тракторної бригади № 1, 
мені відомі давно. Добре 
знаю і те, що колектив 
бригади завжди прагнув 
до самостійності, пошуку 
прогресивних форм і мето
дів роботи.

Та на жаль, є у нас ще 
проблемі!, які заважають 
втіленню в життя створен
ня комсомольсько-моло
діжного загону. Тут — і 
стислі строки для необхід
них кадрових переміщень 
і раціональний розподіл 
молоді по ланках загону 
та деякі інші. Але ж хіба 
при якійсь прогресивній 
новизні немає проблем? 
Вважаю, що ми їх подо
лаємо, і в нашому госпо
дарстві буде діяти комсо
мольсько - молодіжний 
загін по вирощуванню ку
курудзи.

ЧЛЕНІВ КМК БРИГАДИ 
— ДО ЗАГОНУ
Бригадир КМК тракторної 
бригади № 1 А. І. Литвин: 

Па днях на засіданні 
правління колгоспу мені 

запропонували очолити за
гін кукурудзоводів, в яко
му буде 22 особи. Звичай
но, хочеться, щоб він був 
комсомольсько - молодіж
ний. Адже саме наш 
КМК започаткував у гос
подарстві створення меха
нізованих ланок по виро
щуванню кукурудзи, со
няшника, цукрових буряків 
індустріальним м етодо м.
Тим більше, маючи певний 
досвід роботи з молоддю, 
мені буде простіше вирі
шувати всі організаційні і 
виробничі питання.

Впевнений, що недовго 
ми будемо чекати того 
дня, коли будуть ухвалені 
всі кандидатури.

Я — ЗА БРИГАДНИЙ 
ПІДРЯД
Секретар комітету комсо
молу господарства Валерій 
Терещенко:

Безнарядний загін куку-

Семінар - нарада по 
збільшенню в нашій об
ласті валового збору зер
на кукурудзи, що відбув
ся недавно в Новоукраїн- 
ці, поставив невідкладні 
завдання перед сільськими 
трудівниками. Основу пм 
урожай качанистої наступ
ного року, як наголошува
лось, необхідно закладати 
вже сьогодні. Це добре 
розуміють в колгоспі іме
ні Комінтерну. Одразу ж 
після семінару-нарадн тут 
взялися за створення заго
ну по вирощуванню і зби
ранню кукурудзи. Причо
му КМК тракторної 
бригади № 1 господарства 
висунув ініціативу зроби
ти цей загін комсомольсь
ко-молодіжним.
ФАКТИ

Комсомольсько - моло
діжний колектив на базі 
тракторної .бригади № 1 
створено сім років тому. 
Справжнє визнання до 
КМК прийшло торік, коли 
його було оголошено пере
можцем обласного змаган
ня серед колективів трак
торних бригад і нагород
жено перехідним Черво
ним прапором обкому 
ЛКСМ України.

Па початку нинішнього 
року КМК став членом 
міжнародного клубу мо
лодих механізаторів «Кі
ровоград — Толбухін» і 
у вересні взяв участь у 
його черговому засіданні.

Па сьогоднішній день 
колектив виробив 40000 
гектарів умовної оранки і 
заощадив 15000 кілограмів 
пали вно-мастильнях мате
ріалів.

ПРОБЛЕМИ 
ВИРІШИМО

Голова колгоспу 
А. О. Резнік:

і Нині створення комп
лексного загону по виро
щуванню і збиранню куку
рудзи — основне питання, 
що стоїть перед правлін
ням колгоспу. Механізова
ні ланки (а вони у нас ді
ють не перший рік) при 
своїх явних перевагах не 
можуть до кінця вирішити 
всі проблеми виробництва 
кукурудзи. Виходило так; 
припустимо, під час підго
товки грунту і внесення 
добрив ланці, яка нарахо
вувала 7 чоловік, необхід
на була допомога. Л десь 
за місяць-другий до зби
рання врожаю цю ланку 
із зрозумілих причин до
водилось .залучати до ін
ших сільськогосподарсь
ких робіт. Ця невизначе
ність негативно впливала 

рудзоводів — справа нова 
для нас. Отож подекуди 
чуєш розмови: «Хтозна, 
що вийде»... Я іншої дум
ки. і неспроста. Навчаю
чись заочно в Полтавсько
му’ сільськогосподарсько
му інституті, від студептів- 
полтавчан часто чую: «А 
у нас на бригадний підряд 
по вирощуванню кукуруд
зи перейшли». 1 при цьому 
вони підкреслюють, що за
охочено ’багато мол*?”«. 
Так що ми не перші.

Нині у членів колективу 
бригади А. 1. Литвина од
на думка: як потрапити в 
загін. Хлопці сповнені рі
шучості довести на це своє 
право.
І ВИХОВАННЯ ТЕЖ

Коментар першого сек
ретаря райкому комсомо
лу Костянтина Данова:

Намагання створити 
комсомольсько - молодіж
ний загін — не самоціль, 
а розуміння того, як важ
ливо спрямовувати молодь 
на ту ділянку роботи, де 
є можливість повніше роз
крити й показати свої ме
ханізаторські здібності. 
Подібні заходи завдяки 
виявленому довір’ю при
вчають сільську молодь 
любити ЗСМЛІО-ГСДІ винцю, 
брати від неї сповна. Вра
ховуючи велике виховне 
значення майбутнього ко
лективу кукурудзоводів (у 
ньому, до речі, буде прос
то неможливо відставати 
від інших), райком комсо
молу голосує «за» щодо 
створення комсомольсько- 
молодіжного загону по ви
рощуванню кукурудзи.

Я: Я:

[з наведених розповідей 
вислизнула ще одна суттє
ва проблема, яка заслуго
вує того, щоб про неї ска
зати. В розмові з молоди
ми механізаторами з’ясу
валося, що загін кукуруд
зоводів буде в разі потре
би залучатись до робіт 
на молочнотоварній фермі. 
Як саме? Наприклад, ви
йде з ладу трактор, що 
підвозить худобі корми. 
Тварини чекати не змо
жуть, це не кукурудза. Га
ке становище потребує чи
мало зусиль. Тому із запи
танням «Чи зможете ви 
працювати на два трудові 
фронти?» — і звернувся я 
до деяких комсомольців 
бригади. «Важкувато бу
де, але ж ми розуміємо, 
що техніки • в колгоспі не 
вистачає. Коли не ми, то 
хто ж?»

«Чи буде створено ком
сомольсько^ м 0Л ОДІ Ж И И11 ?» 
— зважуючи по _ дорозі в 
Кіровоград всі «за» і 
«проти», ставив я собі пи
тання. І сам відповідав: 
звичайно, буде.

А. БЕЗТАКА, 
спецкор «Молодого 
комунара». 
Онуфріївський район.

Ліі S ШШ
права не дано!»

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

3.
Сонце ще тільки почи

нало пити росу з траз, а 
Анатолій уже господарю
вав на польовому стані. 
Біля нього зупинилися ке
руючий відділком, його 
помічник і бригадир.

— Анатолію, сьогодні 
поведеш трактор.

— Чий? Хтось захворів?
— Ні, всі живі й здоро

ві. Батьків.
— А він?
— Йому вручаємо буря

конавантажувач...
Начебто зовсім недавно 

в поле прибігав чорно
окий хлопчик і просив:

— Покатай, батьку...

Днями після служби в лавах Радянської Армії д0 під
мого села повернувся комсомолець Юрій Ткаченко Хпп пець вирішив працювати шофер™ у колгоспі імені Ле-‘ 
ніна Номпаннвсьного району. лв

Фото м. САВЕНКА,

А зараз — дужий, став
ний юнак із комсомольсь
ким значком на грудях.

Батько замрійливо ди
вився на езій «Беларусь». 
Так, саме синові хотілося 
передати трактора. Та сам 
не посмів. Добре, що 
бригада так вирішила... 
Коротко, але з душею до 
сина:

— Бережи машину, Го
лю...

Син твердо:
— Берегтиму!..
А увечері біля дідового 

будинку радо вигукнув:
— Діду! Я повів трак

тор.
І дід зрадів:
— То добре. Гляди, вну

че, не підведи нас. Щоб 

тільки йшоз нашим шля- 
хом, ленінським.

— А іншого в нас, діду, 
нема й не буде!

4.
День народження ком

сомолу! Свято із свят! По 
традиції — йому трудові 
подарунки. У відділку за
вершені всі роботи: зібра
ні соняшники, кукурудза, 
картопля, вивезені буря
ки, закріплені гектари ви
орані під зяб. Все це — 
трудовий неспокій брига
ди. І комсомольця Анато
лія Боська — теж.

Анатолій нині на іншому 
трудовому посту: достав
ляє корми на ферму, і 
тут він трудиться відмінно, 
на совість. Є на те свої 
причини. Він — із славної 
династії механізаторів, із 
неспокійної буремної кра
їни комсомолі?, якій «на 
спокій права не дано!».

М. ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».
Колгосп імен?

Куйбишеза
Новомиргородського 

району.

«НІ»-АГРЕСОРАМ
Рівно о 8 годині 45 хви

лин 29 жовтня студенти Кі
ровоградського інституту 
сільськогосподарського ма
шинобудування заповнили 
актовий зал інституту. При
йшли сюди і представники 
іноземної молоді, що на
вчається в інституті, настав
ники, викладачі. Мітинг, ор
ганізований за ініціативою 
кубинських студентів, проти 
віроломної агресії США в_ 
Гренаді, відкрив заступник 
секретаря комітету комсо
молу Андрій Карленко. Він 
надав слово студенту II 
курсу Сайта Серверро Ек- 
тору — голові ради моло
дих комуністів Куби, який 
розповів про останні події 
в Гренаді, про мужність ку
бинських робітників, інже
нерів, службовців, які кіль
ка діб протистояли озбро
єним до зубів американсь
ким «рейнджерам» і «ко
мандос». Вони загинули, але 
не відступили. Гнівно зву
чить голос радянського сту
дента Андрія Гобелка, який 
від імені радянської молоді 
засудив агресора.

На мітингу також висту
пили студенти: лаосець
Таммавонг Тхансук, кампу* 
чієць Кхієу Чан Тхеаві, ніге
рієць Оніентема Іоеаніа 
Анслем, афганець Абдул 
Башир, монгол Маналжавин 
Бааяраа. В прийнятій резо
люції учасники мітингу 
гнівно затаврували дії во
яччини США на Гренаді.

К. СЕРГІЄНКО, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».
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НА БАЙДУЖІСТЬ
, губляться молоді робіт

ники, залишившись без 
партнерства досвідчених? 
З цими запитаннями я 
звернулася до директора 
підприємства В. Г. Руди.

— На мою думку, давно 
вже пора надати молоді 
більше самостійності, до
ручати їй складніші зав
дання, — говорить Воло
димир І ерентііїовнч. — А 
старші й так завжди допо
можуть, порадять.

Правда, директор назп- 
л ває строк створення ком- 
Ж сомольської ЗМІНИ у п’ять 

років. Іомачснко ж дово
дить, що цей процес мож
на прискорити. Послухає
мо його доводи.

—■ Знайомтеся, комсо
молець Олександр Гсраси- 
мснко. Працює помічни
ком різальника коренів 
у досвідченого робітника 

Василя Никнфоровича 
Шаволіна. На заводі вже 
два роки, в ремонтний пе
ріод успішно «переквалі
фіковується» ■ на фрезеру
вальника. Підвищує свій 
професійний рівень в 
інституті харчової про
мисловості. Досвід має 
міцний, і я впевнений — 
вже зараз він самостійно 
справиться з будь-якою 
відповідальною роботою.

Секретар називає ще 
двох кандидатів у комсо
мольську зміну. Цс Воло
димир Дашок і Василь Са- 
мофал. Вже другий рік 
вони варять цукор і успіш
но справляються зі своїм 
завданням.

В уяві Томачснка вже 
склався так званий кістяк 
зміни — комсомольці, на 
яких він завжди може 
покластись.

Цікавимося, як до цієї 
ініціативи ставляться у 
райкомі комсомолу.

— Дуже хороша справа, 
— говорить завідуючий 
відділом крм со м ол ьс ЬК И X 
організацій Олександр Ро- 
дік. — І немає підстав 
сумніватися в молоді. Гру- 
довс змагання з більш до
свідченими тільки підви
щать авторитет комсо
мольців, загартує їх.

Та завжди знаходяться 
скептики. Прикро, що ним 
виявився один з молодих 
робітників.

— Петре, як вважаєш, 
буде у нас комсомольська 
зміна?

— Та яка там зміна! Ні
чого у тебе, секретарю, не- 
вийде!

Цей вияв недовір’я не 
засмутив Томаченка. Нічо-

го, мовляв, ще не таких 
доводилося Перекопувати!

* * *
Вони зовсім різні, два 

Олександри: Томачснко і 
Чсрнієнко. Перший — 
жвавий, настирливий, дру
гий — більш розважливий. 
У Черпієнка досвіду ком
сомольської роботи біль
ше — ще з часу навчання 
у школі. І коли менш як 
півроку тому вони разом 
починали роботу, Чсріїієи- 
ко став для новообраної о 
секретаря комітету ком
сомолу цукрокомбінату 
першим помічником.

Перші дні роботи для 
хлопців були періодом 
подолання недовіри і бай
дужості з боку молодих 
робітників. До того часу 
комсомольська робота бу

ла практично на нулі.
Згадує Олександр Черні- 

єнко.
— Як зараз пам’ятаю, 

на перший суботник ви
йшло лише одинадцять 
чоловік. Це було прикро, і 
тим більше тому, що того 
дня впорядковували тери
торію дитячою садка. Не
вже їм байдужа доля 
власних дітей? Поговорили 
тоді відверто і принципо
во. Наступного разу на су- 
ботник вийшло п'ятдесят 
п’ять комсомольців.

Важко було довести 
юнакам і дівчатам, що всі 
заходи, які плануються, 
спрямовані па те, щоб 
зробити їхнє життя цікаві
шим, змістовнішим. Зга
дую розмову двох юнаків: 
«Шкода, що ти не пішов 
на «вогник», було дуже 
цікаво?» — «А хто ж знав, 
що буде цікаво?».

Лід відчуженості зійшов, 
нарешті, з місця. Тепер 
після засідання бюро, де 
обговорювалися плани 
роботи, секретарів обсту- 

палн з усіх боків і нетерп
ляче запитували: «Про що 
говорили на бюро?».

Об єктивність, справед
ливість були головними 
рисами у роботі іомачен- 
ка і Чернієнка, коли на 
комсомольських зборах 
довелося підняти питання 
про сдавления до роботи 
і комсомольських обов яз- 
ків Володимира М. І зна
йти правильне рішення 
допоміг нарторг Анатолій 
Федорович Звенигородсь
кий. Без його порад і без
посередньої участі у спра
вах молоді, впевнені ком
сомольські ватажки, не 
було б успішного початку 
і сьогрдиішньої впевненос
ті у своїх силах.

Вже можна говорити 
про зростання авторитету 
спілки. Значно зменшилась 
кількість скептиків, з’яви
лося більше бажаючих 
допомогти, внести свій 
вклад у загальну справу,

С. ТРЕНИЧ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Що може «Універсал»
Уміння водити малога

баритний трактор стало в 
шригоді кореспондентові 
£ГАРС, який захотів ви
пробувати в дії деякі екс
понати розділу соціаліс
тичних країн на міжнарод
ній виставці «Теплична 
техпіка-83». Значна части
на представлених тут зна
рядь і механізмів агрега
тується з румунським 
«Універсалом-445». Жур
наліст перекопався у "ве
ликій маневреності, зруч
ності цієї машини. Це ду
же важливо в городах під 
дахом, де мінімальна від

стань між несучими конст
рукціями, як правило, не 
перевищує шести метрів.

— Ми не випадково ви
брали цеіі трактор як ба
зовий для операцій, що 
виконуються на вирощу
ванні тепличних культур, 

розповідає керівник 
лабораторії Всесоюзного 
науково-дослідного інсти
туту сільськогосподарсь
кого машинобудування 
В. Доронін. — Машина 
майже вдвоє перевершує 
за потужністю наш 
«Т-25», що дає можливість 
конструювати шлейф зна

рядь найрізноманітнішого 
призначення. «Універсал» 
і справді універсальний: 
він і орач, 1 сівач, і наван
тажувач, і будівельник.

Високий ступінь авто
матизації — характерна 
особливість більшості ек-
споііованнх зразків. Вмон
тований блок регулює 
крапельний полив у ком
пактному парнику «Туль- 
пе-2», що його випускає 
металообробне підприєм
ство «Паюріс» Міністер
ства місцевої промисло
вості Литви. Запасу води 
вистачає на двадцять днів:

два рази заправив ємкість 
і знімай урожай.

— Співдружність соціа
лістичних країн в галузі 
створення машин і облад
нання для городів і садів 
планомірно здійснюється 
в рамках міжнародної ор
ганізації «Агромаш», — 
повідомив заступник голо
ви оргкомітету виставки 
«Теплична техніка-83» 
10. Липов. — Країни — 
учасниці РЕВ сьогодні 
працюють спільно по 40 
темах, які стосуються най
важливіших напрямів ме
ханізації плодівництва й 
овочівництва.

А. ДЗЮ5ЛО, 
кор. ТАРС.

Москва.

огляд листів

іЖпіБЛЯХ 
^^ВИЕЇЗПМ/

«ПУСТОЦВІТИ»
6 вересня 1983- року в 

«Молодому комунарі» бу
ло надруковано статтю 
Н. Данилснко «Пустоцві
ти». До редакції продов
жують надходити відгуки 
читачів на неї, деякі з 
них ми друкували в номе
рі за 22 вересня цього ро
ку. Одержує редакція й 
відповіді від різних оріа- 
нізацін і установ.

Так, комсомольська ор
ганізація Кіровоградсько
го педагоіічного інституту 
імені О. С. Пушкіна пові
домляє редакцію, що 
«Пустоцвіти» обговорюва
лись на засіданні коміте

ту комсомолу інституту в 
зв’язку з тим, що в стати 
згадувалось про колишню 
студентку 1-го курсу фа
культету іноземних мов 
А. Ситник. 6 січня цього 
року наказом ректора її 
було відраховано з інсти
туту за неуспішність. 
Статтю обговорили на 

комсомольських зборах фа
культету.

Обговоривши «Пустоцві
ти» на засіданні комітету 
комсомолу КіСМу в при
сутності секретарів комсо
мольських бюро факуль
тетів, викладачів, комітет 
комсомолу постановив за
судити поведінку окремих 
молодих людей, які ново 
дят.ься аморально. В зв’яз 
ку з цим розроблено до
даткові заходи, направле
ні на поліпшення виховної 
роботи в студентських гру
пах.

АКТИВНО ВТРУЧАТИСЯ «УРОКИ ФІНАЛУ»

в життя нормалізується рух гро
мадського транспорту в го
дини «пік» до Кущівки і 
Великої Балки?»

Численні листи, що над
ходять до редакції від на
ших читачів, відзначають
ся актуальністю, гостро
тою і різноманітністю по
рушуваних питань, актив
ною життєвою позицією. 
Тут відгуки на важливі 
події сьогодення і розпові
ді про кращих наших су
часників, перші ластівки 
власної творчості і розду
ми над книгою. Більшість 

' же сьогоднішніх листів — 
і’Гие принципова критика 
"" тих негативних явїіщ, які 

ще-зустрічаються у нашо
му житті.

Про молодого водія ав
тотранспортного підприєм
ства № 10038 Григорія 
Ворника, який працює па 
автобусі № 91-26 КДУ> 
розповіла у своєму листі 
працівниця маловнсківсь- 
кої районної газети «Бу
дівник комунізму» М. Ко- 
зьміна.

«Завжди чемний, привіт
ний, пунктуальний у робо
ті — Григорій відразу за
воював симпатії товари
шів по роботі і пасажирів. 
Численні подяки від лю
дей, вважає 1 рпгорііі, 
найвища оцінка його ро- 

^?оти.
г Професія, вимріяна з 
дитинства, приносить Гри
горію радість. І він віддає 
їй часточку своєї душі, 
знаходить привітне слово 
для кожного пасажира.

Г. Ворнпк проводить 
чималу громадську робо
ту» Він — член комітету 
комсомолу п і д и р и є мств а, 
відповідальний за спор
тивно-масову роботу. До 

своїх доручень, як і до 
роботи, ставиться з усією 
відповідальністю».

Це — розповідь про вбо
лівання за справу, про ко
муністичне ставлення до 
праці. А ось листи, зовсім 
протилежні за своїм зміс
том, хоча її стосуються 
роботи того ж міського 
транспорту.

«Добрий день, шановна 
редакціє!

Я, як і інші жителі 
Балашівки, просимо допо
могти нам. Справа в тому, 
що уже закінчилося- літо, 
а дорога по автобусному 
маршруту № 34 не відре
монтована. Тільки дивуєш
ся: як водієві вдається 
нормально відпрацювати 
зміну на таких вибоїнах? 
А що ж буде, коли випаде 
сніг? Хіба не можна заси
пати і заасфальтувати, цю 
дорогу?» — запитує 
М. Петракова».

/\ ось що пишуть автори 
колективного листа:

«Щодня ми добираємося 
додому від зупинки «Кар
тинна галерея». Вірніше, 
тут знаходяться поряд дві 
зупинки, розклад руху 
яких точно вказує, де і 
який автобус має зупиня
тися. Та нерідко войн зу
пиняються, де заманеться, 
що змушує нервувати па
сажирів. В години «пік» 
або протягом вечірньої 
перерви водіїв, що триває 
від 19 до 20 годин, їхати 
практично нічим.

Хотілося б дізнагисі, 
коли ж буде наведено 
порядок на зупинках і

Кіровоградка Л. Жда
нова зачіпає ще одну, не 
менш болючу проблему 
транспорту.

В деяких автобусах і 
тролейбусах продажа про
їзних абонементних тало
нів не проводиться. Нерід
ко увечері, коли зачинені 
й кіоски, пасажирам ніде 
придбати талони. А коли 
втрачається остання надія 
купити їх у когось з паса
жирів, з’являється вельми 
неприємна перспектива зу
стрітися з контролером. 
А контролери, як відомо, 
люди непохитні. Саме про 
такті випадок і розпові
дає Л. Жданова:

«Талонів я так і не ку
пила. Контролер почала 
вимагати з мене штраф і 
сказала, що через таких, 
як я, у неї невиконаний 
план за минулий місяць. 
Вона повернула мені кар
бованець зДачі (з трьох 
карбованців) і квитанції 
не дала. Образила мене і 
тоді лише дозволила ви
йти з автобуса. Настрій 
був зіпсований. Я розумію, 
що зі свого боку теж не
права, але що можна бу
ло вдіяти у такій ситуації? 
Де ж совість і людяність 
ось таких контролерів?»

Велика кількість кри
тичних листів надходить 
■від читачів і на адресу 
торговельних підприємств.

Так, А. Чопеико з облас
ного центру пише:

«В одному з номерів 
«Молодого комунара» про
читала рейд «За і під при- 
ланком хлібного магази
ну». Хотілося б, щоб такі 

матеріали частіше знахо
дили місце на сторінках 
нашої преси. Адже така 
тема, як бережливе став
лення до хліба, життєво 
важлива для всіх пас.

Відзначу також, що не 
лише хлібні магазини ма
ють недоліки у роботі. Це, 
правда, не завжди зале
жить від самих працівни
ків торгівлі. Наприклад, в 
нашому місті, на відміну 
від інших, до цих пір не 
впроваджено електронні 
ваги. А це значно приско
рило б темпи торгівлі.

Хотілося б згадати і 
про санітарний етап. На
приклад, у магазині «Мо
локо», що по вулиці Лені
на, сир на вагн кладуть 
продавці руками і тут же 
беруть гроші, дають здачу. 
Чому б не поставити каси, 
щоб людина підходила до 
прилавка з чеком, і прода
вець зовсім не торкався 
грошей?

Дуже добре, що ранком 
можна купити молоко з 
бочок. Але якщо звернути 
увагу, то наливають його 
в бідони покупців прямо 
з крана. Де ж гарантія, 
Що продавець, працюючи 
«на око» не помилиться?»

Думки і пропозиції, вис
ловлені нашими дописува
чами, потребують якнай
швидшого реагування і 
оперативного " усунення 
згаданих недоліків з боку 
тих установ, про які йшло
ся в огляді. Адже неважко 
помітити, що в листах — 
турбота не лише про влас
ні. а, найперше, про гро
мадські інтереси. І шоб 
нам ніщо не заважало жи
ти ще краще, ще цікавіше, 
— активно втручайтеся в 
наше сьогодення.

ВІДДІЛ ЛИСТІВ.

У статті під таким заго
ловком (надрукована 15 
вересня в «Молодому кому
нарі»), підсумовувались 
результати X обласного фі
налу чемпіонату країни з 
багатоборства І ПО на при
зи «Комсомольской прав
ды». 8 ній, зокрема, йшло
ся про низьні результати 
багатоборців молодших ві
кових груп, які тренуються 
в загальноосвітніх школах. 
Наприклад, із 47 учасників 
фіналу лише 17 дали своїм 
командам залікові очки.

Як повідомив редакцію 
завідуючий облвно Б. П. 
ХИЖгіЯК, статтю було об
говорено на апаратній на
раді відділу. У районні від
діли народної освіти на
правлено листи, в яних да
на вказівка обговорити 
критичний матеріал у за
гальноосвітніх школах, ра
ди по народній освіті при 
райвиконкомах зобов’яза
ні взяти під контроль ро
боту по підготовці значків
ців ГПО і комплектуван
ню збірних команд для 
участі в змаганнях з бага
тоборства ГПО на призи 
«Комсомольской правды». 
З метою дальшої популя
ризації таких турнірів в 
цьому навчальному році 
облвно вніс змагання з ба
гатоборства ГПО в про
граму обов'язкових видів 
шкільних спартакіад.

- А ось відповіді з районів 
області.

О. О. ДОМАРАЦЬКИЙ. за
відуючий Петрівсьним рай
вно:

«Статтю обговорено на 
засіданні ради по народній 
освіті з участю директорів 
шкіл та в педагогічних ко
лективах. Розроблено захо
ди, спрямовані на поліп
шення спортивно-масової 
роботи в школах, зонрема, 
по підготовці значківців 
ГПО».

В. О. ПАСІЧНИК, завіду
ючий Онуфріївським рай
вно:

«Публінація «Уроки фі
налу» обговорена на нара
ді керівників шкіл. 8 ній 
також взяли участь ком
сомольські і фізкультурні 
активісти району. В розмо
ві йшлося про причини 
незадовільної роботи по 
формуванню і підготовці 
збірних команд для участі 
в обласних змаганнях. 
Звернена увага на недо
статній рівень фізичного 
виховання в школах, особ
ливо в молодших класах».

Б. В. БОРЕЯКО, голова > 
Петрівського райспортко- 
мітету:

«У зв’язку з незадовіль 
ним виступом збірно, 
номанди району на облас
ному фіналі це питання 
обговорено на засіданні 
комітету по фізичній куль
турі і спорту при райви
конкомі. інспектору райвно 
В. М. Карпенку та голов, 
райради ДСі «Колос» в. » 
іанжі вказано на безкон
трольність над виконанням 
планових завдань по підго
товці значківців ГПО. Ви
рішено розробити додатко
ві заходи, що спрямовані 
на поліпшення спортивно 
масової роботи з молод
дю».

А ось завідуючий Улья- ; 
новським райвно М. І. Су- 
бота критику газети вва
жає необ’єктивною. Бо на 
обласному фіналі вихован
ці шкіл району не були 
останніми, а зайняли в 
особистому заліку два і 
шостих, одне восьме, одне 
одинадцяте та одне перше 
місця. На його думку, 
команду підвели споргсме 
ни старших вікових груп, 
якими повністю не була 
укомплектована збірна. 
Це, в якійсь мірі так. Але 
піднреслимо, що спорі- 
сменка ступеню «Спортив
на зміна», ставши чемпі
оном області з багатобор
ства ГПО, набрала всього 
64 очка, а більшість пер 
ших призерів на обласно
му фіналі мали іх від 115 
до 144. То чи можна з та
ким результатом школяр
ки надіятись на успіх на 
республіканському турнірі.

Освітяни також вважа
ють за необхідне поруши
ти питання про перенесен
ня стронів проведення об
ласних змагань з вересня 
на квітень—травень, а ка
нікулярний літній час ви
користати для підготовки 
до республіканських зма
гань. Що ж, в кращих ко
лективах так і робиться: 
навіть під час літніх кані
кул провідні спортсмени. 
продовжують удосконалю 
вати майстерність, маючи 
конкретні намітки на ус
пішний фініш на відпові
дальних поєдинках вищо
го рангу. А що до-пере
несення строків проведен
ня обласних змагань, то тут 
це питання в обласному, 
масштабі не вирішується: 
ЦК ВЛКСМ та всесоюзний 
спорткомітет спільною яо< 
становою їх визначили.
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КОНКУРС, КОНКУРС!
Конкурсна задача № 10
(«Молодий комунар» за 10 
вересня) має такий роз
в'язок:

1. Кеб! із загрозою
2. Т<3 і 3. Ка7 мат.

Конкурсна задача № II 
має такий розв’язок:

1. ФЬ2 — е7!
Першими правильні від

повіді надіслали: В. Цпві- 
льов, С. Овчарсико (Кіро-

воград), М. Атаманюк 
(Гайворон), С. Харченко 
(с. Богданівна Знам'янсь- 
кого району), В. Забіяка 
(село Торговиця Новоар- 
хаигельського району), 
В. Просяник (село Родни- 
иі’вка Олександрійського 
району).

Задача № 2 (автор 
А. Шпак, м. Кіровоград): 

Білі: Крс17; ФІ12; СаЗ; 
Ке2.

Чорні: Крсі5: п: 64.
Мат в три ходи.

❖ Я* ’

Задача № ІЗ (автор 
С. Овчарсико, м. Кірово
град):

Білі: Краб; ТЬ4; ТІ16; 
К(І5; Кс4; Сс5.

Чорні: Крав.; Ф16; Ссіб.
Мат в три ходи.

За шахівикцями- 
спаргаківці

Завершився турнір збір
них команд обкомів проф
спілки за програмою спар
такіади облрадп ДОТ 
«Спартак». Серед команд 
першої групи переможець 
виявився лише в останньо

му турі, під час зустрічі 
лідерів — комунальників 
та авіапрацівників. 
бравши 10,5 очка, Кому
нальники здобули перини 
місце. В другій ГруП[ 
команд поза конкурейцієїб 
виявилися шахісти обкому 
профспілки працівників 
зв’язку, у яких 10 очок

В. ПЕРЕВЕРЗЄв’ 
інструктор облради 
ДСТ «Спартак».

а ЦТ (І програма)
8.00 — Новішії. 8.20 — Ве

селі старти. 9.05 — Фільм 
10.30 — Концерт. 11.15 — 
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Док. фільм. 15.35 —
Російська мова. 16.05 — Но
вини. 16.10 — На землі, в не
бесах і на морі. 16.40 —
Розповідають ваші корес 
понденти. 17.10 — Родом з 
дитинства. А. Платонов. «На 
зорі туманної юності». 18.20
— Сільські картинки. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 — 
Наш сад. 19.30 — Грає на
родний артист СРСР 
Д. Шафран (віолончель).
19.50 — Фільм « Народжені 
бурею». 21.00 — «Час». 21.35 
—- Співак народний артист 
РРФСР О. Ворошило. 22.00
— Кубок володарів кубків з 
футболу. 1/3, фіналу. «Сер- 
ветт» (Швейцарія) — «Шах
тар» (Донецьк). У перерві — 
Сьогодні у світі.
А УТ

10.00 — Новини. 10.15 -- 
Кінопрограма. 11.25 — Точ
ка зору. 11.50 — Пісні на
вірші М. Ткача. 12.45 —
«Про нас, про себе». 16.00 — 
Новини. 16.10 — «Срібний 
дзвіночок». 16.30 — Теле
фільм «Голубі куполи Са
марканда». «Ташкентські за
мальовки». 16.55 — Това
риш. 17.30 — Народний де
путат. 18.00 — «Комуністи 
80-х». (Кіровоград). 18.30 — 
Музичний фільм «Компози
тор Ю. Семеняка». 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30— 
Неспокійні серця. 20.20 — 
Від мелодії до мелодії. 20.45
— ІІа добраніч, діти! 21.00
— «Час». 21.35 — Художній 
фільм «Коней на переправі 
не міняють». 1 серія. 22.45 — 
Тележурнал «Старт». 23.35 - 
Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Док. телефільм «Рибалки з 
узбережжя». 8.35, 9.45 —
Природознавство. 2 кл. 8.55
— Науково-популярний 
фільм «Льодовий архіпелаг». 
9Л5, 12.40 — Французька 
мова. 10.05 — Учням ПТУ. 
Естетичне виховання.' 10.35.
11.40 — Основи Радянської 
держави і права. 8 кл. 11.05
— Шахова школа. 12.10 —
Лірика М. Некрасова. 13.10— 
Богатирський образ у твор 
чості О. Бородіна. 13.40 — 
Природознавство. Відповіді 
на листи. 14.10 — Образо
творче мистецтво О. Г. Вспе- 
ціанов. 14.50 — Вс. Іванов. 
«Бронепоїзд 14-69». 15.35 — 
Новини. 18.00 — Новини. 
18.15 — Спорт за тиждень.
18.40 — «...До шістнадцяти і
старше». 19.45 — Вечірня 
казка. 20.00 — Чемпіонат 
СРСР з футболу. «Динамо» 
(Москва) — «Динамо» (Тбілі
сі). 20.45 — Док. телефільм 
«Каргопольська іграшка». 
21.00 — «Час». 21,35 —
Фільм «Ксенія, кохана дру
жина Федора». 23.00 — Но
вілій.

А ут
10.00 — Новини. 10.15 — 

Музичні зустрічі. 10.35 — 
-Ігротека». «Ділова телегра 
«Урбаністика». 11.20 _
Фільм-концерт «Сонячний 
дощик». 11.40 — «Шкільний 
екран». 6 кл. Фізика. 12.10 — 
Програма «Братерство». 
16.00 — Новішії. 16.10 _
«Срібний дзвіночок». 16.40 — 
«Вовк і козенята». Лялькова 
вистава. 17.30 — Продо
вольча програма — справа 
кожного. 18.00 — Корисні
поради. 18.30 — «День за
днем». (Кіровоград). 18.45 — 
Реклама. (Кіровоград). 19.00
— ’Актуальна камера». 
19.30 — Нові книги. 20.15 — 
Київ: роки і люди. 20.45 — 
На добраніч, діти! 21.00 — 
«Час». 21.35 — Художній 
фільм «Коней па переправі 
не міняють». 2 серія. 22.40— 
Концерт народного артиста 
СРСР М. Манойла. 23.05 — 
Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
11 а у ко во - поп ул яркий фільм.
8.35 — Географія. З історії 
географічних відкриттів. 
9.05, 13.10 — Німецька мова.
9.35 — Лірика Р. Гамзатова.
10.05 — Учням ПТУ. Фізика. 
10.35. 11.40 — Загальна біо
логія. 9 кл. 11.05 — Для вас 
батьки. 12.10 — Казки Г.-К. 
Андерсена. 4 кл. 12.40 —
Теленарис «Діти з села По- 
мари». 13.40 — Сторінки іс
торії. ’Продовження тради
цій». 14.25 — Дем’яи Бєдний
— співець революції. 15.20
— Новини. 18.00 — Новішії. 
18.20 — К. Кохоут. Симфо
нія. Виконує камерний ор
кестр м. Врио. 18.30 — Ма
мина школа. 19.00 — Слу
жу Радянському Союзу! 
20.00 — Вечірня казка. 20.І5
— Міжнародна панорама.
21.00 — «Час». 21.35 —
Фільм «Яка у вас усмішка?» 
23.00 — Новини.

Астрономія. Планети. 10.35, 
11.35 — М. Чернишевський. 
«Що робити?» 9 кл. 11.00 — 
Папі сад. 12.00 — Науково-
популярний фільм «Дизайне
ри». 12.15 — Учителю — 
урок музики. 1 кл.. 13.45 — 
Фільм з субтитрами «Ленін 
в Парижі». 15.25 — Новини. 
18.00 — Новини. 18.20 — 
Док. телефільм «Чекайте 
нас, зірки». 13.35 —'V Між-

Москва і москвичі. 16.25 — 
Новини. 16.30 — А. Мака
ренко — педагог, письмен
ник, громадянин. 17.20 — 
Концерт духового оркестру 
Державного Великого театру 
Союзу РСР. 18.00 — Телена
рис «Земля добра...». 18.30 — 
Мультфільми «Бюро знахі
док». Фільм третій. «Одна 
конячка біла». 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Теле-

народнпй фестиваль теле
програм про народну твор
чість «Веселка». «Народне 
свято» (Шрі Ланка). 19.00 — 
Сільська година. 20.00 — 
Вечірня казка. 20.20 — Док. 
телефільми. 21.00 — «Час». 
21.35 — Фільм «Кафе «Ізо
топ». 22.55 — Новини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — Новини. 8.20 — 

Творчість юних. Концерт 
ансамблю пісні й танцю ім. 
В. Локтева Московського 
міського Палацу піонерів і 
школярів. 8.50 — Фільм 
«Народжені бурею» 10.00— 
Дон. телефільм «Увійди V 
Цей світ». 10.20—Клуб манд
рівників. 11.20 — Новішії.
14.30 — Новини. 14.50 —
Док. фільми соціалістичні!:’ 
країн. 15.30 — Музична пе
редача для юнацтва з Колон
ного залу Будинку спілок 
У перерві — Новини. 18.00
— Наука і життя. Лауреати
премії Ленінського комсо
молу 1983 п. в галузі науки 
! техніки. 18.45 — Сьогодні 
V світі. 19.00 — Кубок евро 
ПС-ЙСЬКИХ чемпіонів з фут
болу. 1 /8 фінале. «Динамо» 
(Мінськ) — «Раба» ЕТО 
(Угорщина). 20.45 — Якщо
хочеш бути здоровим. 21.00
— «Час» 21.35 — Конвент
п. і водного аптиста СРСР 
Е. Гілсльса 22.15 — Сьогодні 
у світі.

А ЦТ (І програма)
8 00 — Новини. 8.20 — 

Мультфільми «Тобі — ата
куючий клас», «Ми — ма
люємо*. 8.45 — Фільм «Гон
щики». 10.00 — Пісні полу
м’яних років. 10.25 — Док. 
телефільм «Лікар з нашого 
села-. 11.15 — Новини. 14.30

- Почини. 14.45 — По Сибі
ру і Далекому Сходу» Док. 
телефільми. «Морські мере
живниці», «Завтра сибірсь
кої ниви». 15.45 — Сторінки 
історії. «Особисто причет
ний'.. 16.30 — Новини. 16.35
— Заволзькі майстри. 17.00
— Кінонарис «В’єтнам. Мая
ки Хайфона». 17.20 — Грає 
оркестр народних інструмен
тів «Російські візерунки».
17.45 — Шахова школа. 
18.15 — Ленінський універ
ситет мільйонів. Управління 
соціалістичною економікою
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Чемпіонат СРСР з 
хокею. «Спартак’» — ЦСКА. 
У перерві — Яілцо хочеш 
бути здоровим. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Молодіжний 
вечір в Концертній студії 
Осталкіио. Проводи до армії 
юнаків призовного віку. 
23.20 — Сьогодні у світі.
▲ ут

16.00 — Новини. 16.10 — 
«Срібний дзвіночок». 16.35
— Республіканська фізико- 
математична школа. Особли
вості розвитку сучасної ма
тематики. Передача II. 17.05
— «ГГоодовольча програма
— в дії». (Кіровоград). 17.45
— Екран пошани УТ. 18.00
— Телефільм «Сорок пер
ший — наш рік призовний». 
18.30 -т «Екран запрошує*. 
(Кіровоград). 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30—Чемпі
онат СРСР з хокею. «Сокіл»

— СКА (Ленінград). 2 і 3 пе
ріоди. 20.45 — Па добраніч, 
літи! 21.00 — «Час». 21.35 — 
К Губаревич <Піюсти мене». 
Вистава. В перерві — Нови
ни.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Док. телефільм «Дует*. 8.35
— Географія. 9.05. 13.15 —
Іспанська мова. 9.35 — істо
рія. Робітничий рух 70— 
80-:: років XIX століття і по
чаток поширення марксизму 
в Росії. 10.05 — Учням ПТУ.

А ЦТ (І програма)
8.00 — Новини. 3.20 — 

Фільм-концерт «Чарівний 
арфи Ьвук». 8.45 — Док.
фільми про спорт «Розбіг». 
«Радянський спорт». 9.25 — 
Фільм «Яка у вас усмішка?» 
10.50 — Народна творчість. 
Телеогляд. 11.35 — Новини. 
14.30 — Новини. 14.50 — 
Комсомол — моя доля. Док. 
телефільми «Випробування 
Північчю. З урснгойських 
зустрічей». «Декілька днів з 
життя бригади». 15.55 —

журнал «Співдружність». 
19.30 — До 40-річчя битви на 
Дніпрі. Фільм «Прорив». Із 
кіноепопеї «Визволення». 
21.00 — «Час». 21.35 —
Ширше коло. 23.10 — Сьо
годні у світі.
А УТ

10.00 — Новини. 10.15 — 
Виробнича гімнастика. 10.25
— Новини кіноекрана. 11.40
— Кінопрограма «Київ і кия
ни». 12.40 — У кожному сер
ці — голос Батьківщини. 
Фільм-концерт. 16.00 -г Но
вини. 16.10 — «Срібний дзві
ночок». 16.30 — «Вічний 
подвиг». Патріотичні пісні. 
16.55 — Документальна кі- 
ноленініана. 17.30 — «На 
шляхах і магістралях» (Кі
ровоград). 17.40 — «День за 
днем» (Кіровоград). 17.55 — 
Урочисті збори, присвячені 
66-й річниці Великої Жовт
невої соціалістичної рево
люції. Святковий концерт. В 
перерві — «Актуальна каме
ра». 21.00 — «Час». 21.35 — 
До 40-річчя битви за Дніпро

і визволення Києва від ні
мецько-фашистських загарб
ників. Запрошує республі
канський Будинок актора. 
23.00 — Новини.

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

Док. фільм «Волга». 8.35 — 
Фізика і механізація вироб
ництва. 9.05, 12.35 — Англій
ська мова. 9.35 — Науково- 
популярні фільми «Літопи
сець Сибіру», «Одержи
мість». 10.05 —- Астрономія. 
Сонце. 10.35 — В. І. Ленін — 
вождь Жовтня. 11.05 —
В. Маяковський. Поема 
«Добре!». 12.05 — Історико-
революційна тема в радян
ському образотворчому мис
тецтві. 13.05 — Карл Маркс 
і сучасність. 13.50 —
Вс. Вишневськнй — пись
менник, комуніст. 14.40 — 
М. Глінка. «Вальс-Фапта- 
зія». 15.10 — Новини. 18.00— 
Новини. 18.20 — Док. теле
фільм «Місто біля Білих 
Скель». 18.35 — V Міжнарод
ний фестиваль телепрограм 
про народну творчість «Ве
селка». «Коротка» (Словен
ські народні танці), (м. Люб
ляна. СФРЮ). 19.00 — Клуб 
мандрівників. 20.00 —. Ве
чірня казка. 20.20 — Всесо
юзний конкурс па кращу пе
редачу про ГІТУ. «Моло
дість». 21.00 — «Час». 21.35 
— Телефільм «Секретар 
парткому». 1 серія. 22.45 — 
Новини.

— Новини. 18.00 - Новини.
18.15 — Концерт оркестру 
народних інструментів Па
лацу культури «Перемога» 
м. Горького. 18.45 — Чемпіо
нат СРСР з хокею. «Хімік»
— ЦСКА. В перерві — 19 20
— Вечірня казка. 2100 _
«Час». 22.00 — Телефільм
«Секретар парткому». 2 се«««» 
рія. 23.05 — Док. телефільм *
23.15 — Новини.

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

НАША АДРЕСА:

316050, МСП,
м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.

БК 08089.

Фотоетюд О. ЛЕБІДЬ.

А ЦТ (І програма)
8.00 — Новини. 8.20 —

Фільм-концерт «А слон уміє 
говорити». 8.45 — 45-й ти
раж «Спортлото». 8.55 — Те
атр юного глядача. В. Крапн- 
він. «Та сторона, де вітер». 
Телевистава. Частини 1 і 2. 
11.50 — Новини. 14.30 — 
Новини. 14.50 — Телефільм 
для дітей «Ранній, ранній 
ранок». 1 серія. 16.00 —
Док. телефільм «Почерк 
бригадира». 16.15 — Новини. 
16.20 — II. Чайковський. 
Концерт для скрипки з ор
кестром. Соліст В. Климов. 
16.55 — Урочисте засідання, 
присвячене 66-й річниці Ве
ликої Жовтневої соціалістич
ної революції. Святковий 
концбрт. Трансляція з Крем
лівського Палацу з'їздів. 
21.00 — «Час». 22.00 — Теат
ральні зустрічі. 23.30 —
Сьогодні у світі.

А УТ
10.00 — Новини. 10.15 — 

Кінопрограма «Київ 1 кия
ни». 11.15 — «Разом дружна 
сім’я». 11.40 — Запрошує
республіканський будинок 
актора. 16.00 — Новини.
16.10 — «Срібний дзвіно
чок». 16.35 — «Слово рево
люції». Музично-поетична 
композиція. 16.50- — Худож 
ній фільм «Пригоди Тома 
Сойера і Гекльберрі Фінна». 
1 серія. 18.00 — «Творчість 
юних». (Кіровоград). 18.30 — 
Телефільм «Економія елек
троенергії — справа всена
родна» (Кіровоград). 18.40 — 
«День за днем». (Кірово
град). 19.00 — «Актуальна
камера». 19.40 — Музичні 
вітання вам. дорогі ветера
ни. 20.45 — На добраніч, ді
ти! 21.00 — «Час». 22.00 — 
«1 любов, і шана».

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20

— Док. фільми «Невідомий»
квадрат Леваневського», «По 
Радянському Далекому Схо
ду». 9.05 — Грає заслуже
ний артист РРФСР М. Рож
ков (балалайка). У супроводі 
російського народного ор
кестру «Бонн». 9.35 — Док. 
телефільм. 10.05 — Ми буду
ємо БАМ. 10.35 — Веселий
хоровод. Концерт. 11.05 — 
По музеях і виставочних за
лах. 11.30 — П. Гайдн. Со
ната мі бемоль мажор. 11.50
— Док. фільм. 12.10 —
Фільм — дітям. «Сліпий 
птах». 13.10 — Концерт ху
дожніх колективів Військо
во-Повітряних Сил СРСР. 
13.45 -- Мультфільми «Ле
генда про стару гарбу», 
«Казка про гучний барабан».
14.10 — Іраклій Андронни
ков. Усні оповідання. 15.25

А ЦТ (І програма)
8.00 — Новини. 8.20 _

Док. фільми «Капітан Коно
валов», «Красноярськ». 9.05
— Разом дружна сім’я. 9.30
— Будильник. 10.00 — Слу
жу Радянському Союзу! 
11.00 — Мультфільми «По
росятко в колючії) шубці», 
«Весела карусель», «Як слон 
в яму потрапив». 11.45 —. 
«Ранкова пошта». 12.15 —, 
Будівництво і архітектура.
12.30 — Сільська годіша.
13.30 — Музичний кіоск. * 
14.00 — Новини. 14.05 — Те
лефільм для дітей «Ранній, 
ранній ранок». 2 серія.
15.15 — Чемпіонат СРСР Г* 
футболу. «Дніпро» — «Спар» 
так». У перерві — Якщо хо» 
чеш бути здоровим. 17.00 
В. І. Ленін. Сторінки життя. 
Телефільм «Раз обраний 
шлях». Фільм 1. «У спої сім
надцять років». 18.00 —V
Міжнародна панорама. 18.45 
*— Концерт артистів балету. 
19.20 — Фільм «Жовтень»». 
21.00 — «Час». 21.35 — Му
зична передача, присвячена 
40-річчю визволення міста- 
героя Києва від фашистсь
ких загарбників. 22.55 — 
Футбольний огляд. 23.25 —т 
Новини.

А УТ т
10.00 — Повнив. 10.15 — 

Концерт. 11.00 — Доброго 
вам здоров'я. 11.45 — Ху
дожній телефільм «Пригоди 
Тома Соіієра і Гекльберрі 
Фінна». 2 і 3 серії. 14.00 —• 
Міжнародна студія УТ. 14.3()
— Фільм-концерт «Товариш 
пам’ять». 14.40 — Докулм»\ 
тальний фільм «Делегатку 
з’їзду Дмитро Ульянов?.
15.10 — Слава солдатські.
16.10 — Документальний те-
лефільм. 17.00 — Чемпіонат 
СРСР з футболу «Динамо» 
(Київ) — «Торпедо» (Кутаї
сі). 18.45 — Скарби музеїв 
України. 19.00 — «Актуальт 
на камера». 19.30 — В цей 
день 40 років тому. До 40- 
річчя битви за Дніпро 1 виз
волення Києва від німецько- 
фашистських загарбників. 
20.45 — На добрані*'. діти! 
21.00 — «Час». 21.35 —
М. Бажан. «Київські етюди». 
Літературний теато. 22.20
— В. Кирейко, А. Демиден
ко «Будь славен Києве». 
Ораторія 22.55 — Новини.

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

Мультфільм «Сонячний зай
чик». 8.30 — У світі тварин.
9.30 — Науково-популярні
фільми «Чи вмієш ти працю? 
вати?» «Вигнати час». 16^0' 
— Година Великого -’пмфо-*' 
пічного оіжестпу. 10.50 — 
Композиція за «•аптипамй 
радянських художників. 
11.00.— Карель'Ч'і'і народні 
пісні і танці. 11.25 — Все
союзний конкурс на кращу, 
пепедачу про ПТУ. «Неспо
кійні серця». 12.15 — Супут
ник кіноглядача. 13.00 -т» 
Чемпіонат ' СРСР з хокею. 
«Спартак» — «Торпедо» 
(Горькнй). 15.15 — Розпопі- 
лають паші кореспонденти. 
15.45 — Народпі. мелодії.
16.00 — Розповіді про пар
тію. 16.45 — Програма Біло
руської студії телебачення. 
18.10 — Біля театральної 
афіші. 19.10 — Док. Фільм.
19.30 — Концерт. 20.00 тг 
Вечірня казка. 20.п0 — Ста
діон для псіх. 20.50 — Доіг. 
телефільм «ПаЦк заповід
ний». 21.00 — «Час». 21.35-'»’ 
Фільм «Велика — мала вій
на».
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