
Курча
Останні листочки зрії- 

! каються з календаря, від- 
I лінуються останні дні тре- 
I тього року п’ятирічки, 
j Час відповідальний. Особ- 
! ливо для керівників гос- 
І подарств, бухгалтерів, 
я секретарів — словом, лю

дей, які мають справу з 
іцифрамв. Заповнюються 
трафи звітів, працюють 
лічильні машинки, клаца
ють безперебійно кісточки 
на рахівницях — підбива
ються підсумки господа
рювання за рік.

У тваринників птахо
фабрики колгоспу імені 
Жданова Новоукраїнсь- 
кого району цеп напруже
ний час, можна сказати, 
позаду. Бо з виробничими 
планами підприємство 
справилося ще до Жовт
невих свят. Фабрика ви
конала завдання по про
дажу яєць державі (по
над 6,5 мільйонів штук), 
продажу м’яса (38 тонн), 
по виробництву яєць на 
курку-несучку (160
штук). До кінця кален
дарного року ці цифри ще 
зростуть.

Це успіх усього колек
тиву. А який же внесок 
молодих у спільний ре
зультат працівників фаб
рики?

— Молодь наша з пер
шого року роботи фабри
ки ніколи не відставала, 
— говорить секретар ком
сомольської організації 
колгоспу імені Жданова 
Валентина Артеменко. — 
А звідтоді, як тут створе
но комсомольсько-моло
діжний колектив, — дів
чата і хлопці служать 
прикладом у роботі.

І\МІ{ через кілька днів 
виповниться два роки. 
Сьогодні у ньому 18 чле
нів, 12 із них комсомоль
ці. Вже у перший свій рік 
колектив достроково ви
конав зобов’язання. А ни
нішнього?
і — Ось у зобов'язаннях 
записано, — Валентина 
гортає дбайливо підшиту 
документацію, — одержа
ні віл кожної курки- 
несучки по 170 яєць. Але 
ні сьогодні, ні до кінця 
року ми зобов’язання не 
(Виконаємо. Напрошується 
уточнення? Справді. 1 ду
же суттєві.
і Зобов’язання комсо
мольці затверджували па- 
початку року. І, аби це 
стало традицією, — вищі 
від загальних по фабриці.

т лічать по
Бо вірили у свій успіх. 
(Доречно сказати, що за 
одинадцять місяців ни
нішнього року фабрика 
одержала від кожної кур- 
ки-несучкп по 175 яєць).

Але минуло небагато 
часу від тих зборів, коли 
дирекція запропонувала 
комсомолкам виростити 
своє поголів'я.

— Треба було починати 
спочатку, — говорить 
групкомсорг колективу 
молодих пташниць Ольга 
Коробка. — Але ми и ми
ті не вагались. По-перше, 
довір’я нам виявлено, хі
ба відмовишся? ГІо-друге, 
як доглядатимеш курку з 
жовторотого курчати, так 
і буде вона згодом нес- 

тіісь. Знову ж таки — 
хто відмовиться?

Взялись дівчата. за 
справу охоче, хоча й мо
роки з курчатами більше. 
Та швидко начебто про- 
промайпулп місяці за кло
потами щоденними: мо
лодняк почав нестися. 
Уже чотири місяці. На 
підбитті підсумків за де
каду називається найго
ловніший показник робо
ти пташниць КМК — 
продуктивність | курки- 
несучкн. І якщо підраху
вати середньомісячний 
результат КМК, то він 
значно вищий загально
фабричного.

Дівчата_про це знають, 
’’бо підсумки на фабриці

КМК: СЛОВО І ДІЛО

осені
підбиваються через кож
них десять днів. Чітко 
розроблені умови соціа
лістичного змагання. Пе
реможців тут визначають 
за бальною системою. 
Щоб перемогти і мати чер
воний прапорець у своєму 
корпусі та премію (20 
процентів від заробітної 
плати), треба набрати 
максимальну кількість ба
лів — 15. Нараховуються 
вони за санітарний стан 
корпусу, кількість продук
ції, якість її, порядок 
навколо курника, справ
ність механізмів.

Від санітарного стану в 
самому курпусі, наприк
лад, залежить і продук
тивність птиці, і такий 

важливий показник, як 
збереження поголів'я. 
Слід сказати, що останній 
у КМК дуже високий. Зо
бов’язувалися пташниці 
до кінця року зберегти 95 
процентів поголів’я. Нині 
цей показник на 3 відсот
ки вищий.

Незабаром птахофабри
ка справлятиме ще одне 
новосілля. До ладу стане 
повий корпус.

— І з новим для нашо
го підприємства облад
нанням, — пояснює ком
сомольський ватажок 
В. Артеменко. — Уже ос
таточно вирішено, що 
працюватимуть у ньому 
члени комсомольсько- мо
лодіжного колективу, 
шестеро пташниць. Розра
хований він па 36 тисяч 
курей, тобто одна пташ
ниця доглядатиме два
надцять тисяч голів —при 
двозмінній, звичайно, ро
боті. Уже нині серед мо
лодих йде принципове су
перництво за право свят
кувати новосілля — у но
вому корпусі працювати
муть найдостойніші.

А серед таких у колек
тиві називають Наталю 
Рубан, Ольгу Коробку, 
Галину Чорнуху, Аллу 
Пожидаеву. Це найкращі 
пташинці. І найкращі во
ни ще й тому, що механіз
ми у їхніх корпусах об
слуговують сумлінні опе
ратори Володимир Скрпп- 
ннченко, Олександр Кури
ленко, Василь Коробка. 
Також члени КМК.

Про птахофабрику у 
колгоспі турбота особли
ва. Щоразу у підбитті 
щодекадних підсумків бе
руть участь члени парт
кому. профкому На пері- 
оі зимівлі за фабрикою 
закріплена член парткому 
Валентина Артеменко. 1 
дирекція фабрики турбує 
її часто (чи з кормами 
бодай найменші перебої, 
чи корпус який погано 
ОбІГрІваЄТЬСЯ — ДЗВОПЯТ! 

найперше відповідальній), 
і звітувати перед правлін
ням ново ніться регузяр- 
по

Мабуть, саме тому до
строково виконуються ча 
фабриці плани Мабуть, 
ЧерСЗ ТЄ рОСТС І МтпінР ча 
фабриці комсомольсько- 
МОЛОДІЖНІЇ’" ’•-'ПЕКТИН

В ТЕЛІЖАН.
Новоукраї^ський оайон

На знімках: у ком
сомолок Наталі РУБАН і 
Галини ЧОРНУХИ (зліва 
направо) — продунція 
найвищого сорту: кращий 
оператор фабрики комсо
молець Василь КОРОБЧА; 
в одному з норпусів

Фото В ГРИБА.

пїсляЛ

«DU— 
ПЛАН!»
Під таким заголовком 

28 жовтня цього року 
газета надрукувала рей
довий матеріал про низь
ку якість обслуговування 
у кафе і ресторанах Кі
ровоградського міського 
об’єднання громадського 
харчування.

Ось що відповів з при
воду публікації директор 
об’єднання М. В. Чсре- 
чанський:

«Матеріали перевірок 
обласного штабу «Комсо
мольського прожектора», 
кореспонденція газети 
«Молодий комунар» об
говорювалися на вироб
ничій нараді міського 
об’єднання громадського 
харчування, в колективах 
комбінату харчування, 
дорожніх ресторанів.

За результатами рей
ду по міськоб’єднанню 
видано наказ № 601 від
2 листопада цього року.

За порушення правил 
радянської торгівлі — 
реалізацію вина, закуп
леного в магазині і не 
відзначеного штампом 
підприємства громадсь- ' 
кого харчування, за про
даж неякісної продукції, 
порушення режиму ро
боти кафе буфетницю 
В. В. Коприщо звільнено
3 роботи за статтею 41 
(параграф другий) Ко
дексу законів про прашо 
УРСР.

За обрахування покуп
ця буфетниця кафе рес
торану «Шляховий» 
В. П. Савченко на місяць 
переведена на посаду 
продавця дрібного роз- 
дрібу. За приховування 
товарів 3. П Цапчснко 
оголошено догану.

За обрахування покуп
ця буфетницю кафе за
лізничної етапнії «Кіро
воград» Л. В. Ферман 
переведено на два міся
ці продавцем дрібного 
роздрібу.

Адміністрація об’єд
нання посилила контроль 
за роботою підприємств 
громадською харчуван
ня обслуговуючого пер
сона іу Нині затвердже
но графік роботи спеціа
лістів об’єднання у ве
чірній час для наведення 
належною порядку».

Т2меомалбебкий
, ТПЄЛЕПіаШТ

^Гордиться
професією

Водій Голованівського 
автотранспортного під
приємства Кіровоградсь
кого обласного спожив
чого товариства Василь 
Мусійчук достроково ви
конав плани серцевинно

го року одинадцятої п’я
тирічки. Він гордиться 
тим, що доставляє у тор
говельні точки нашого 
району найцінніший ван
таж — хліб. Нинішнього 
року портрет комсомоль
ця занесено на Дошку 
пошани об’єднання.

На початку 
трудової біографії

Влітку цього року 
Світлана Іващенко та 

Людмила Чумак закінчи
ли Псрегонівську серед
ню школу. Нині комсо
молки працюють на Пе- 
регонівському цукрозаво
ді у лабораторії і до 
своїх обов'язків ставля
ться з високою відпові
дальністю. Вони, як і 
всі юнаки та дівчата 
нашої Батьківщини, під
тримують Заяву Гене
рального секретаря ЦК 
КПРС, Голови Президії 
Верховної Ради СРСР 
Ю. В. Андропова, схва
люють миролюбну полі

тику Радянською уряду.
Дівчата зобов’язалися 

працювати на совість, 
щоб зробити і свій по
сильний внесок у зміц
нення оборонної могут
ності рідної Вітчизни.

В. СТАХ.
Голованівський район.

Героїв
працею славимо

Ще у вересні, під час 
своїх звітно-виборних 

зборів, дівча і а комсо
мольсько - молодіжною 
колективу по складанню 
блоків складальної о це
ху № 101 виступили з 
ініціативою — до 4()-річ- 
чя визволення Олександ
рії від німецько фашист
ських загарбників вико
нати річний виробничий 
план. І молоді робі і ниці 
на чолі з бригадиром 
Т, В. Рудь та ірупком- 
сортом Н. Давничснко з 
честю дотримали свою 

слова — 28 листопад«, 
незадовю до свята, зві
тували про свій успіх.

Сьогодні КМК працює 
в рахунок передостан
нього року одинадцятої 
п'ятирічки.

С. ПИЛИПЕНКО, 
секретар комсомоль
ської організації 
складального цеху 
№ 101 Олександрій
ського електромеха
нічного заводу імені 
XXV з’їзду КПРС.



----------2 сторв----------

ОГЛЯДАЮЧИ 
ДОСЯГНУТЕ 
іл НІ РОКИ — це час, ко- 

ли виробляється ха
рактер, формується світог
ляд, визначаються грома
дянські позиції. і якщо у 
цю пору молоді люди не 
навчилися сумлінно працю
вати, відрізняти істину від 
фальші, надолужувати втра
чене— в майбутньому буде 
важко. Серед нас не повин
но бути, за словами О. С. 
Пушкіна, «ленивых и не лю
бопытных», яких ніщо не ці
кавить, не дивує, не захоп
лює. Час обійде їх. І а цій 
думці глибоко переконаний 
незмінний керівник школи 
молодого лектора Кірово
градського державного пед
інституту, заслужений пра
цівник культури доцені 
Ф. К. БЄЛЯВ1Н:

—У матеріалах червнево
го (і983 р.) Пленуму ЦК 
КПРС приділена велика ува
га підвищенню ролі шкіль
ного вчителя як довіреної 
особи суспільства у вихо
ванні дітей, як важливої 
опори партії з пропаганді і 
агітації, в усій ідеологічній 
діяльності. Отже, мова йде 
про вміння майбутніх педа
гогів виступати перед будь- 
якою аудиторією, оволоді
вати навиками агітаційно- 
пропагандистської роботи 
через систему суспільно- 
політичної практики і її не
від ємної частини — школи 
молодого лектора. Саме в 
ній студенти вчаться ідейної 
переконаності, формують 
особисті якості, що допо
можуть їм пізніше доноси
ти до людей мудру суть 
партійної політики. Адже на 
кожному кроці вчитель ви
ступає палким пропагандис
том і провідником ідей пар
тії, актуальних завдань ко
муністичного будівництва, 
досягнень радянського спо
собу життя.

Широке обговорення та 
захист рефератів, лекцій та 
повідомлень, конкурси на 
кращого молодого лектора 
з числа студентів, викорис
тання моральних стимулів, 
наочної агітації і преси — 
це лише кілька штрихів до 
насиченої цікавими справа
ми роботи у школі молодо
го лектора, що її прово
дять партком, ректорат і ра
да школи, яку очолює про
ректор з навчально-вихов
ної роботи доцент Б. 3. 
Кучинський. Цифрові вимі
ри теж красномовні: за пе
ріод з жовтня 1981 по кві
тень 1982 року в інститут
ському та республікансько
му конкурсах взяли участь 
понад 400 слухачів ШМЛ. 
Ними прочитано і проведе
но за 1982—1983 навчальний 
рік 1200 лекцій, доповідей 
і бесід. Переможцями рес
публіканського конкурсу 
лекторів-студечтів стали 
Віктор Громовий (удостоє
ний диплома III ступеню),

«Молодий комунар»

СКЛАДОВІ

Валеитина
Ярова, Га-

Світлана Фесун, 
Полуня, Наталка 
лина Пилипишина, Валенти
на Мазуркевич.

Основним шляхом підви
щення результативності по
літичного навчання ми вва
жаємо створення необхід
них умоз для ефективного 
застосування отриманих 
слухачами знань, перевірки 
їх у конкретній справі. Ад
же саме від знань, переко
нань, досвіду пропагандис
та залежить успіх політич
ного навчання в цілому. В 
марксистсько - ленінському 
навчанні молоді необхідно 
враховувати загострення 
міжнародної обстановки та 
ідеологічної боротьби на 
сучасному етапі, а вивчення 
зовнішньополітичних проб
лем має сприяти вироблен
ню у наших слухачів полі
тичної пильності, класової 
свідомості та готовності за
хищати завоювання соціа
лізму.

І допомагає в цьому сту- 
дентам-лекторам настав
ництво, що розвиває у по
чатківців якості майбутньо
го пропагандиста, ораторсь
кий стиль, формує особис
тість лектора з чіткою гро
мадянською позицією. Тож 
наставництво у вузі розгля
дається як важливий 
ально-політичний 
крема, викладачі 
англійської мови 
що кожний з них 
ватиме наставництво
2—3 студентами — слухача
ми ШМЛ. Подібна робота 
проводиться і на інших ка
федрах, що сприяє поліп
шенню підготовки студен- 
тів-лекторів.

Галина Гордіївна Полоз, 
вчителька математики, лек- 
тор-пропагандист колгоспу 
імені Зайковського Вільшан- 
ського району Кіровоград
ської області:

— Мені пощастило пра
цювати поруч з людиною 
незвичайної душі і праце- 
любства, високого грома
дянського обов’язку, бор
цем за мир, заслуженим 
лікарем УРСР Феодосієм 
Деомидовичем Гетьманце/л, 
який ось уже 35 років ке
рує роботою первинної ор
ганізації товариства «Знан
ня». Сімнадцять доручень 
виконує на сьогоднішній

соці- 
рух. Зо- 
кафедри 

вирішили, 
здійсню- 

над

день. Завжди з радістю йду 
за порадою до Феодосія 
Деомидовича, 
жаю за взірець

Важко уявити 
професію, що 
тісно пов’язана 
ною діяльністю, 
вчителя. І чим 
швидше він оволодіє лек
торським мистецтвом, тим 
кращими будуть його успіхи 
в основній і благородній мі
сії — вихованні і навчанні. 
Вчитель на селі — це пер
ший помічник партії в про
паганді її ідей і рішень. 
Учитель повинен уміти ви
ступити з доповіддю на 
районних і кущових мето
дичних об’єднаннях, педаго
гічних читаннях і конфе
ренціях по обміну досві
дом роботи, виступити з 
лекцією на заняттях універ
ситету для батьків, керува
ти лекторською групою 
старшокласників тощо.

У школі, де я працюю, з 
23 вчителів 4 пропагандис
ти, 12 лекторів, інші — агі
татори і політінформатори. 
Результати їх роботи свід
чать самі за себе: первин
на організація товариства 
«Знання» —краща в районі 
по проведенню лекційної 
роботи.

Молоді вчителі протягом 
п’яти років відвідують шко
ли передового досвіду, де, 
крім вивчення досвіду ро
боти зі спеціальності, слу
хають лекції з теорії і ме
тодики, педагогіки і психо
логії, набувають 
підготовки 
рефератів, 
торської групи 
торії 
дить з учнями 
вивченню теорії 
кого мистецтва, 
підбирати літературу, скла
дати план і писати лекції.

Лектором і пропагандис
том я працюю багато років. 
Серед моїх слухачів 20 ко
муністів. Це в основному 
спеціалісти і керівники се
редньої ланки, які є слуха
чами школи наукового ко
мунізму по вивченню проб
леми «Соціальна політика 
КПРС». Беручи участь у ру
сі «Пропагандист і агітатор 
— п’ятирічці», ідеологічний 
актив колгоспу імені Зай
ковського виступив з почи
ном працювати під девізом 
«Партійному навчанню — 
високу якість і результатив
ність». Наш почин підтрима
ли всі партійні організації 
району.

Червневий (1983 р.) Пле
нум ЦК КПРС вказав на не
обхідність забезпечення 
високого наукового рівня 
учбового процесу, посилен
ня його діловитості і кон
кретності в нерозривному 
зв’язку з вирішенням гос-

якого вва- 
наставника.

собі іншу 
була б так

з лекцій- 
як праця 

краще й

навиків 
доповідей та 
Керівник лек- 

вчитель іс- 
В. Довгаленко прово- 

заняття по 
лекторсь- 
назчає їх

Минола ТКАЧЕНКО, восьмикласник Маловисківської школи-інтернату, матема
тику любить. Підтвердження цьому — хороші оцінки з цього предмета у щоден
нику. А коли задача занадто складна, завжди допоможе вчителька Галина Федо- 

рівна БОГЫАТ.

Фото А. ШЕВЧЕНКА.
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лекційна пропаганда

успіху
і політичних 
цими пробле- 
партогранізб-

подарських 
завдань. Над 
мами працює 
ція колгоспу.

ЯКИМ БУТИ
СУЧАСНОМУ
ЛЕКТОРУ?

Леонід Сергійович Цука
нов, лектор-наставник, ди
ректор Бережинської 8-річ- 
ной школи Кіровоградсько
го району:

— Безсумнівно, настав
ництво є важливою фор
мою підготовки молодих 
лекторів. Змістовну і корис
ну роботу проводить ШМЛ 
д педінституті. ПрОТЯГОМ 
трьох років майбутні вчите
лі пізнають секрети лек
торської майстерності під 
керівництво,м досвідчених 
наставників. Випускники ці
єї школи приходять до нас 
уже певного мірою підго
товленими до ведення лек
ційної пропаганди. Май
стерно володіють мистецт
вом лектора випускники ву
зу Борис їрейгер, Олег 
Болдирєв, Олена Ковален
ко, Василь Мельник, Михай
ло Іщенко.

Коли 34 роки тому я ро
бив перші лекторські кро
ки, ще не було тоді термі
ну «наставництво», але на 
кращих лекторів я хотів бу
ти схожим. Розумів, що 
треба мати велике бажання, 
щоб стати лектором. Була, 
звісно, і зневіра, якась 
внутрішня незадоволеність 
лекцісю: це питання варто 
було «опустити», а те — 
ширше розкрити, але в ін
шій формі... Що це? Вже 
значно пізніше зрозумів, 
що це норма в ході станов
лення лекторської майстер
ності, рух уперед.

Лектор повинен сумлінно 
готуватися, бути готовим до 
виступу, відповісти на будь- 
які запитання. Для цього 
треба добре знати історію, 
політекономію, філософію, 
науковий комунізм і т. д., а 
головне — вміти практично 
користуватися теорією. Те, 
що дас вуз у цьому плані 
— це фундамент, старто
вий майданчик для польоту 
лектора.

Якби мене запитали, 
яким бачу сучасного лекто
ра, то відповідь була б та
кою: «Лектор повинен учи
ти, але ніяк не показувати 
цього», важливо, щоб слу
хачі не відчули повчання. 
Лектор мусить ніби ради
тися з слухачами, спираю
чись на їх знання, апелю
ючи до них, весь час пере
конуючи. А ще — сміти 
відбирати з океану інфор-

мації найбільш суттєве, ва
гоме, що допоможе йому 
узагальнювати, аналізувати 
і робити правильні виснов
ки. І найголовнішо — еру
диція лектора, знання зміс
ту тексту лекції, вміння до
нести сказане до свідомос
ті слухачів, переконувати, 
запалювати їх своїм сло
вом.

Нашу лекційну • роботу 
слід оцінювати не стіль1 и 
за кількістю прочитаних 
лекцій, а насамперед за 
кількістю охоплених людей, 
усіх груп населення, якістю 
лекцій, силою впливу на 
свідомість трудівників. А 
сила впливу лекційної про
паганди виявляється в тру
довій активності мас на за
гальну користь. Саме в 
цьому ми вбачаємо значен
ня лекційної пропаганди, 
тож і працювати повинні 
на кінцевий результат.

ЗАКОН
СЛУХАЧА

Іван Кирилозич бхрімея- 
ко, лектор, пропагандист, 
директор музею імені В. О. 
Сухомлинського:

— Пропагандист — це 
передусім наставник своїх 
слухачів. Виховання у них 
активної життєвої 
неможливе без 
позиції самого і 
д1- ста.

У школі основ 
му-леніаізму при 
ївській райсільгосптехніці я 
веду заняття з 1979 року. 
Девізу «Активна життєва 
позиція — життєвий закон 
слухача» підпорядковува
лась уся робота. її почали 
з пошуків резервів само
вдосконалення. Тож протя
гом чотирьох років не було 
випадку, щоб хтось із слу
хачів порушив трудову дис
ципліну або норми поведін
ки. Не було жодного випад
ку рекламації продукції, у 
випуску якої беруть участь 
слухачі школи. Як резуль
тат — усі вони виконують 
і перевиконують свої ви
робничі завдання. А М. Лу- 
к’яненко, П. Плахотний, 
8. Носенко перевиконують 
їх удвос. За час навчання в 
школі І0 слухачів із 17 ста
ли ударниками комуністич
ної праці, вісім — кваліфі
кованими лекторами і до
повідачами. З ними працює 
досвідчений лектор і слу
хач школи І. Т. Петренко.

У самовдосконаленні ве
лику роль відіграє творчий 
план пропагандиста. Тому 
ье випадково мені дозеяо- 
ся одним із пунктів плачу

і позиції 
такої ж 

лропаган-

марксиз- 
Онуфрі-

|| 
записати: систематичне оз
найомлення з основами 
механізації сільського гос
подарства. Пізніше вияви
лось що допомога слухачів 
з цього питання стала чи 
не найкращою формою 
мого зближення з

стала чи

ними.
Ольга Брюм, лектор, 

секретар Світловодського 
міськкому ЛКСМУ, випуск
ниця філологічного фа. 
культету <978 року:

— Слухаючи лекції, на
укові повідомлення на кон
ференціях, ділові доповіді 
із заздалегідь написаними 
текстами і виступи на збо
рах, мимоволі помічаєш 
бідність лексики промов
ців, повну відсутність тур
боти про виклад думки то
що. Особливо не сприйнят- 
не це явище в лекційній 
практиці, де вимагається 
висока культура мовлення, 
Якщо систематичне попов
нення знань стало законом 
для кожного лектора чи 
пропагандиста, то ним ке 
стало підвищення культури 
мовлення. І тоді виступ не 
врятовує навіть 
ерудиція лектора.

Слід пам’ятати,
ЛИШО ХсІрдКІОр і іу імгоиі 
лекції, а й її. Ьовйіиіня 
форма залежить вгд пред
мета і теми відвертої роз
мови, визначається скла
дом аудиторії, її професій
ними інтересами. Мова 
йде про те, що педагог 
має потребу в методі ви
роблення навиків вираз
ності не лише голосу, пог
ляду, жесту. Йому 
ний і 
творчого 
вміння 
робочий стан. Можливо, у 
вихованні цієї якості слід 
звернутися до великого 
досвіду радянського теат
ру в питаннях режисури та 
ораторського мистецтва? ;

Якщо не вироблена по
треба у високій духовній 
культурі, якщо життя і 
праця не осяяні благород
ними ідеями, 
неухильного 
матеріального 
не виключена 
замикання окремих людей 
у вузькому світі турбот 
егоїстичної якості. Тоді ма
теріальний добробут із ба
зи духовного росту може 
перетворитися в силу, що 
деформує особистість.

Аби цього не трапилось, 
необхідно вдосконалювати 
ідеологічну роботу, більше 
уваги приділяти морально
му вихованню політичному 
загартуванню людей і в 
першу чергу 
В цьому ми, 
пропагандисти, 
вбачати своє 
розглядаючи 
навчання як важливий фак
тор формування марксист
сько-ленінського світогля
ду, активної життєвої по
зиції молоді. .•••>. ■!

Підготував;>
А. САРЖЄЗСЬКНЙ/ /

висока

ЩО не 
публічної

потріб-
навик створення 

самопочуття, 
приводити себе в

то в умовах 
поліпшення 
доброб/гу 

можливість

людей
— молодих, 

лектори і 
повинні 

завдання, 
політичне

Сміх, народжений
в печалі
Чи можна поставити ве

ликий спектакль іга малій 
сцені? Хтось задумається 
над цим питанням, хтось 
одразу відповість запе
речно. '

А _ старшій! викладач 
А. Карякін і студенти 
у фінського держанного 
інституту мистецтв вирі
шили: можна. І поста
вили на учбовій сцені 
• ДІМ великий спектакль. 
«Циліндр» — відома п'є
са італійського драматур
га Еду а рдо де ФІЛІІІПО — 
розповідає про владу гро
шей, про життя бідних, 
безробітних людей.

Крихітна сцена загуби
лась в численному деко
ративному матеріалі: в 
хід пішло усе і ще плюс 
трішечки фантазії. Сцена 
Заповнюється дійовими

У НАШИХ БАШКИРСЬКИХ

особами. Дія, швидко роз
виваючись, нагнітає об
становку, розпалюються 
актори, а глядачі вже не 
в змозі подолати сміх, 
який виникає внаслідок 
їхньої гри.

₽. КИРЄЄ8.

«Тамсилар» 
намічає ■'
перспективи

Літературно - творчий 
гурток «Тамсилар»
(«Краплини») при філоло
гічному факультеті БДПІ 
працює з 1979 року. Ке
рує ним доцент кандидат 
філологічних наук Р. X. 
Аміров.

Нпні в гуртку 20 чоло
вік, що роблять свої пер
ші кроки па пиві поезії і 
прози. Кращі твори гурт-

ківців побачили світ в га
зетах республіки, в аль
манасі «Молоді сплії^ 
1982 року.

І. ШАНГАРЄЄЗ.

Дружня зустріч
У . Башкирському дер

жавному університеті від
бувся вечір, присвячений 
80-рІЧЧЮ З ДНЯ пар'ОДЖСН- 
ия видатного радщгськоііо 
письменника Степана Злої 
біла.

Викладачі і студенти, 
зустрілися з вдовою писі# 
мешіпка Вікторією Васи
лівною ЗлОбІЇГОІО.’. : ■ ’і

На вечері був присутній 
секретар правління-. Сні.' - 
кп письменників Башкир і 
Олександр Павлович Філі- 
пов. Від імені письменни
ків і студентів БДУ шн 
подарував на пам’ять Вік
торії Василівні великий 
портрет Степана Злобіна.

І. ЯКОВЛЄВА,
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«Ми ще не знали тоді, 
що залишилися вдовами»

Як ПЛЗКсХЛИ нзіиі мзтє* 
рі, коли влітку 41-го ви
ряджали на фронт чолові
ків! Ті тужні голоси жінок 
досі живуть у пам’яті, 
бентежать серце І думи, І 
постають перед очима од
носельці — живі і загиблі. 
Недогарки і ближні села — 
Володимире - Ульяновка, 
Михайлівна, Мар’ївка — 
провели на фронт більше 
200 чоловіків. А повернув
ся з них до рідного поро
га лише кожен третій...

У центрі села, в тінис
тому сквері біля будинку 
культури височить обе
ліск. Це пам’ятник тим, 
хто поліг у жорстоких 
битвах за наше сьогод
нішнє щастя.

На мармуровій плиті 
обелісна викарбувало зо
лотом 157 імен. Багато 
прізвищ повторюються по 
кілька разів: Дон Нузьма 
Андрійович, Дон Олек
сандр Андрійович, Дон 
Онопрій Харитонович... З 
їхньої рідні двоє залиши
лися в селі.

Знову читаю золоті лі
тери: Даментій Олексій
Романович, Дементій Ми
кола Олексійович, Демен
тій Мофодій Ефремович. І 
нині прізвище Дементіїв з 
повагою називають у селі. 
Працелюбні, скромні лю
ди. Хліборобському роду 
нема переводу. Але на
скільки був би більший 
цей рід, якби не війна...

Додому повернувся ли
ше кожен третій. А ось Із 
Онопів не повернувся ні
хто. Поклали голови в бо
ях Онспа Федір Прокопо
вич, Онопа Іван Прокопо
вич, Онопа Федір Абрамо
вич, Онопа Наленик Сзи-

Слава
КОНКУРС «ЦЕ ПОТРІБНО ЖИВИМ»

на всіх одна
Вони приїхали в По- 

гребнякове з усіх куточ
ків нашої неосяжної краї
ни. Щоб побачити одно
полчан, із якими визволя
ли село від ворога в 
1943-му. Щоб уклонитися 
пам’яті полеглих бойових 
побратимів, на могилах 
яких у центрі села висо
чать чотири обеліски. Хлі
бороби місцевого колгос
пу, вчителі, учні запроси
ли їх V будинок культури, 

рндович. І Демченків аж 
л ятеро загинуло...

Тривожно жило в ті дні 
село. Ночами з-за Дніпра 
долинав гуркіт артилерій
ської канонади. Півнеба 
палало в тій стороні. То 
фашисти палили Кремен
чук. Там гуркотіла жорс- 
тона битва. Хтось приніс 
у село звістку, що вже ви
зволено Київ. Отож із дня 
на день ждали наших ви
зволителів і тут, в Олек
сандрії, Недогарках. А 
фронт на якийсь період 
зупинився.

І ось щось враз зміни
лося в бойових порядках. 
Гітлерівці та поліцаї спіш
но покинули село. Втекли 
вдосвіта. А на ранок ста
ли вибухати снаряди і мі
ни біля лісу, що доходить 
аж до села. З лісу виповз
ло кілька «тигрів». Два 
ворожі танки були підбиті 
у виярках на східній око
лиці села. Тут, між Зсло- 
тарівною і Недогарками, 
спалахнула жорстока су
тичка..

Танки з червоними зір
ками на баштах увірвали
ся в село несподівано і 
стрімко. Два з них мчали 
городами, два — за лісом, 
а один — прямо вулицею.

Ось як згадує цей хви
люючий момент Поліна 
Артемівна Олійник, вдова 
загиблого воїна, ветеран 
праці.

«День був сірий, раз у 
раз накрапав дрібний 
дощ. А коли ми побачили 
наші танки, наче зроби
лося сонячно. Від радощів 
плакали. Навіть забули, 
що йде бій. Снаряди рва
лися то там, то тут. Лише 
коли в дворі засвистіли

музей бойової слави, по
казали оновлене село.

Краєзнавець Г. В. Гри- 
гір у ці дні виступає на 
уроках мужності в По- 
гребняківській десятиріч
ці. Він розповідає юнакам 
і дівчатам про Героїв Ра
дянського Союзу гвардії 
полковника О. П. Беляе
ва, гвардії лейтенанта 
Г. М. Стрепетова, які по
лягли смертю хоробрих 
під час боїв за село.

Немало треба зробити 
учасникам операції «Зга
даймо всіх поіменно». Ад
же тут у братських моги
лах вічним сном сплять 
майже 4 тисячі радянсь
ких воїнів.

Погребнякове було виз
волене 28 жовтня. Але 
гітлерівці контратакували 
підрозділи радянських 
військ. Потрапили в ою 
чення 42 полк і 32 ба
тальйон 39-го. полку і 13-і 
гвардійської дивізії. Зно
ву кровопролитний бій. 
Місцеві жителі І. В. Гост
рик та П. А. Люта-Лаптс- 
ва вказали нашим воїнам 
шлях можливого виходу 
з ворожого кільця. За це 
були нагороджені медал
лю «За бойові заслуги» і 
орденом Вітчизняної вій
ни 2-го ступеня. А коман

осколки, ми кинулися в 
укриття, заховали дітвору 
в погріб. .

Знову виглянула надвір, 
побачила, що за городом 
Корловських горить ні
мецький танк. А в село 
вступають наші бійці. 'га
зом з іншими жінками і 
старинами побігла назуст
річ бійцям, в яних на пі
лотках червоніли зірки. 
Потім заметушилась —я з 
порожніми руками. Верну
лася, схопила глечик мо
лена... Ми, жінки, все до
питувалися у бійців, чи 
не стрічали, бува, наших 
чоловіків. Адже ми не 
знали тоді, що майжо всі 
залишилися вдовами...»

Під вечір бій посунувся 
до шляху на Олександрію. 
Було це 22 листопада 1943 
року. Того щасливого дня 
замайорів червоний пра
пор біля приміщення сіль
ської Ради. Недогарни бу
ли очищені від ворога.

Фашисти не встигли 
спалити село. Згоріли і 
зруйнувалися від вибухів 
лише кілька хат. Загину
ли і були поранені близь
ко десятка цивільних 
мешканців. На жаль, досі 
точно не встановлено, 
скільки наших солдат по
лягло в бою за визволення 
Недогарок. Не всі імена 
героїв-визволителів відомі. 
Слідопитам місцевої шко
ли належить добре попра
цювати, щоб ніхто не був 
забутий, ніщо не було за
буте.

В. КОЛЕСНИКОВ.
с. Недогарки,
Олександрійський 
район.

м н а х: 
могили 

обеліск

біля 
в Но- 

вої- 
у Вер- 

КОЛИШНІ

дир 42-го полку гвардії 
майор 1. К. Половець за 
вміле керівництво і вивід 
військ з 
удостоєний 
ня Героя 
Союзу

На з н і 
братсьної 
воандріївці; 
нам-визволитєлям 
шино-Кам’янці; 
визволителі села В. Й. Го- 
рішний, В. М. Нейко, А. С. 
Марченко, М. Т. Олійник 
та М. В. Єльцов.

Фото С. ФЕНЕНКА.
Новгородківський 
район. 

оточення був 
високого зваи-

Радянського

у ЯВІТЬ собі таку кар
тину. Ви сидите на 

ганку свого будинку і чи
таєте газету, чи книгу, а 
повз вас у ваш дім мовчки 
проходить незнайома лю
дина. Ви спокійно продов
жуєте перегортати сторін
ки. Дивно? Неймовірно? 
Але може бути. 1 переко
нав мене у цьому такий 
випадок.

У гуртожитку № 3 Кі- 
ровоградського інституту 
сільськогосподарсько г о 
машинобудування, як і у 
всіх вузівських гуртожит
ках, щодня разом із вах
тером чергують троє сту
дентів. Причому чергують 
у дві зміни: перша з 8-ї 
ранку і до 16-ї, друга 
відповідно з 16.00 до 
24.00. Для цього хлопців 
і дівчат спеціально звіль
няють від занять, а щоб 
пропуски були виправда
ними, комендант гурто
житку видає їм довідки.

БУДЬ
ГОСПОДАРЕМ 
СВОГО
ДОМУ

Певна річ, що обов’язки 
чергових Мають знати як 
першокурсники, що посе
лились тільки в цьому ро
ці, так і студенти стар- 

‘ ших курсів.
Суттєве доповнення — 

разом з тими, кому випа
дає дивитись за поряд
ком в гуртожитку, щодня 
чергують і члени студра- 
ди — за списком. їх мі
сія — простежити за тим, 
як справляються зі свої
ми обов’язками чергові, а 
в разі потреби допомогти 
вплинути на тих, що по
рушують правила внут
рішнього розпорядку.

12 грудня ц. р. відпові
дальним по студраді був 
Олег Коваль, п’ятинурс- 
нин машинобудівного фа
культету. У другу зміну 

« разом з ним чергувала і 
Олена Шуховцова, сту
дентка четвертого курсу 
цього ж факультету. Олег 
зосереджено переглядав 
журнал, а Олена щось пи
сала. Коли я їх запитала 
чому не дивляться за 
тим, хто проходить у гур
тожиток, ті здивовано пе- 
резирнулись:

— А хіба це наш обо
в’язок?

Коментарі зайві. Отут і 
слід запитати у студент
ської ради, яку очолює 
Олександр Тиханськнй: а 
що ж тоді, на їхню думку, 
повинні робити чергові 
студенти? Спонійно відси
діти свої години і одержати 
довідку? Адже саме чле
ни студради мають бути 
взірцем у найкращому 
розумінні цього слова для 
всіх, хто мешкає у гурто
житку. Про який же взі
рець може йти мова, ко
ли вони не знають своїх 
обов’язків!

Тепер давайте більш 
детально поговоримо про 
ті проблеми, які постають 
перед адміністрацією гур
тожитку і перед усіма, 
хто тут живе. їх багато, 
це не секрет. По-перше, 
гуртожиток відлічує ТІЛЬ
КИ перші роки свого існу
вання. А в новому домі, 
як відомо, завжди є якісь 
недоробки. Дбайливий 
господар з часом їх усу
ває. Не скажу, шо сту
денти лишились осторонь 
цих турбот. Власними си
лами вони обладнали 
своє кафе. Завдяки їм 
приведені до порядку ду
шові кімнати, незабаром 
буде впоряковане примі
щення, де можна прати і 
прасувати білизну. Знову 
ж таки самі прагнуть до
будувати кімнати для за
нять, які конче необхідні. 
1 тут з’являється «Тле».

Коли одні щось облад
нують, упорядковують, 
Добудовують, інші (певна 
Річ» ті, хто не доклав ні 
найменших зусиль для 

цього) просто шкодять. 
Гуртожиток, останнім ча
сом постійно «плаває». В 
умивальниках і на кух
нях недбайливці викида
ють у раковини що попа
ло. Труби забиваються, і 
вода буквально заливає 
поверхи. Вдома, звичай
но, ніхто б так не зробив, 
а тут... Значить, не для 
всіх став гуртожиток рід
ним домом. Є й такі, хто 
думає: не моє ж... І знову 
докір студраді: отже, ви
ховної роботи ніякої.

Тому й закономірний 
тут випадок, про який не 
люблять згадувати ні в 
парткомі інституту, ні в 
студпрофкомі, ні в комі
теті комсомолу. І хоч ме
не запевнили, що це впер
ше і востаннє, такого 
більше не буде, все ж хо
чу його згадати, щоб за
стерегти інших, хто теж 
зітнувся з подібною проб
лемою.

Псрсді мною аркуш па
перу, на якому вказано 
двадцять дев’ять прізвищ. 
Внизу дописано: «Одер
жав вісім карбованців. 
Слюсар - водопровідник 
Г. І. Гаркуша». Це гроші, 
які зібрали дівчата з чет
вертого поверху третього 
блоку, для того, щоб пра
цівник гуртожитку про
чистив на їхньому повер
сі каналізаційні труби. 
Бо, як кажуть, залило. 
Тепер ініціатора подібної 
пропозиції знайти важко. 
Староста поверху Ірина 
Назаревська пояснює, що 
це їй сназали на засіданні 
студентської ради. А 
Олександр Тиханський за
перечує: не сказали, а по
радили. Виходить так, — 
щоб і вовки були ситі, й 
ягнята цілі. Мовляв, що 
хочете, те й робіть. Обу
рення Г. 1. Гаркуші зрозу
міти можна — він не сан
технік. а слюсар-водопро- 
відник. Якщо ж дівчата 
тані нечупари, викидають 
у каналізацію бігуді й 
чайні ложки, значить, хай 
оплачують роботу.

Треба суворіше питати 
з порушників, бо та фор
ма покарання, яку засто
совує студентська рада 
(відпрацювати певну 
кількість годин на благо
устрої гуртожитку) мало
ефективна. Це й самі 
студрадівці розуміють. 
Попрацював, приміром, 
винуватець годину, а йо
му записують чотири— 
шість. Не відробив хтось 
свої години — і так буде.

На одному з чергових 
засідань студради О. Ти- 
ханськнй сердито кинув:

— Що з того, що ми 
караємо порушників і 
клопочемо перед декана
том про непосслепня їх 
на наступний рік! Все од
но живуть в гуртожитку, 
та ще й насміхаються з 
нас. Який же тут автори
тет?

Ось і тема для розду
мів у деканатах вузу.

Нажуть, що тим меш
канцям, чиї вінка вихо
дять на сусідній гуртожи
ток, пощастило більше, 
ніж тим, хто має змогу 
милуватися індустріаль
ним пейзажем. Розгадна 
проста. З одного боку ба
тареї парового опалення 
нагріваються, з іншого — 
ледь теплі. А ще як вітер 
подме зі степу, то таки 
холодно. Як не заклей вік
на, а він шпаринки знахо
дить. У гуртожитку жи
вуть і діти. Є малята, 
яким ще й року немає. І 
їм усе одно, що там пере
будовують, дообладнують 
дяді в котельні, бо темпе
ратура в кімнатах — да
леко не кімнатна У субо
ту й неділю стає ще хо
лодніше. Це добре, що на
ше майбутнє покоління 
загартовується. Але ж на
дворі зима...

Часті нарікання з боку 
студентів викликає неза
довільна робота буфету. 

Донедавна він працював 
надзвичайно несистема
тично, а потім його за
крили взагалі. Не було 
працівниці. Попередня 
розрахувалася, а заміни 
їй ніяк не могли знайти. 
Тепер, кажуть, працює. З 
дев’ятої ранку до шістнад
цятої. Час не зовсім ви
гідний для мешканців. Бо 
вранці поспішають на за
няття, а після них не зав
жди відразу додому. То 
консультації, то робота в 
бібліотеці — студентське 
життя насичене. Прихо
диш у гуртожиток, з бу
фет уже на замку. Рані
ше він працював у дві 
зміни, тепер добре, що 
хоч такий є. Та вибирати 
не доводиться. Асорти
мент продукції не завжди 
задовольняє.

— Насамперед потрібне 
молоко, — говорить мо
лода мама Світлана 
Олексгок, майбутній інже

нер-технолог. — У пас у 
гуртожитку до сорока ма
люків, і їм без нього ніяк 
не обійтись. А привозять 
мало.

У кімнаті № 451, де жи
ве Евітлана з крихітною 
Любою (старша Оксанка
— у батьків) мешкає і 
Людмила Палій з триріч
ним Ромкою. Коли ми за
вітали сюди, Світлана ук
ладала доньку спати, а 
Люда схилилася над крес
лярською дошкою: — п’я
тий курс — це не жарти. 
Верхнього світла у кімна
ті не було — лампи на 
працювали. Виручало бра, 
але воно було прикріпле
не в одному кутку, а 
креслярсьне приладдя — 
в іншому. Умови для ро
боти, звичайно, погані.

Було б набагато краще,
— каже Люда, — якби 
нарешті дообладнали кім
нати для занять. Там і 
просторіше, і зручніше.

Ці кімнати в основному 
вже готові. Не вистачає 
дрібниці — дверей. Скіль
ки про них вже говори
лось па різноманітних за
сіданнях, а кімнати іі до
сі зяють пусткою.

У вузівському комітеті 
комсомолу я поцікави
лась, як тут оцінюють ро
боту студентської ради 
гуртожитку № 3. Відпові
ли ухильно: по-різному. 
Не подумайте, що студ- 
рада взагалі нічого не ро
бить. Всі добрі починання 
виходять саме звідси, але 
такі прикрі випадки, про 
які згадувалося раніше
— як ложка дьогтю на 
діжку меду. Тому членам 
комітету комсомолу треба 
не тільки перевіряти стан 
справ, а й частіше допо
магати студрадівцям, 
щоб не зневірились вони 
у власних силах. А саме 
їм разом з адміністрацією 
вирішувати повсякденні 
проблеми і турботи.

Третій гуртожиток 
КІСМу будувався сами
ми студентами під деві
зом «Свій дім — своїми 
руками». Його зводили 
ті, хто нині трудиться на 
підприємствах народного 
господарства. Зводили 
для тпх, хто навчатиме
ться в інституті потім. 
Щоб було їм де жити, 
відпочивати і навчатись. 
Тож шануйте працю ва
ших старших товаришів і 
пам’ятайте — у дбайли
вого господаря вдома 
завжди все п порядку.

О. СКИРТАНЬ, 
кор. «Молодого ко
мунара».
м. Кіровоград.
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А ЦТ (І програма)
8.00 — Новини. 8.20 — 

Мультфільм «Аліса в Задзер-, 
каллі». 9.00 — Фільм «Летять 
журавлі». 10.35 — Докумен
тальні телефільми «Хай де
рева ростуть великими», 
«Будівельник». 11.10 — Грає 
квартет їм. Д. Шостаковича.
11.40 — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — Документаль
ний фільм «Салют велетню».
15.40 — Зарубіжне образо
творче мистецтво. Рембрандт.
16.25 — Концерт народного 
артиста Г’РФСР І. Шакірова.
16.55 — Новини. 17.00 —
Живу 1 пам’ятаю. Нарис.
17.30 — У концертному за
лі — школярі. 18.15 — Теле
журнал «Співдруліність».
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Фільм - концерт
«Скрипкові мініатюри». 19.15
— Наука і життя. 19.50 —
Телефільм «20-е грудня». 2 
серія. «Саботаж». 21.00 —
«Час». 21.35 — Міжнародна 
зустріч ветеранів хокею 
СРСР і Канади. З період.
22.10 — Сьогодні у світі.
22.25 — Старовинні росій
ські романси виконує заслу
жена артистка РРФСР Г. Ка
рева.
А ут

10.00 — Новини. 10.25 — 
Художній телефільм «Старі 
листи». 11.30 — «Компас ту
риста». 12.30 —- Концерт.
12.55 — Документальний 
фільм «За мандатом партії».
13.25 — Новини. 13.35 — 
«Країна Комсомолія». 16.00
— Новини. 16.10 — «Сріб
ний дзвіночок». 16.30—-Впе
ред орлята. 16.50—«У нас в 
колективі». Колгосп «Роди
на» Покровського району 
Дніпропетровської області.
17.20 — «Співає тріо Маре- 
ничіп». 17.45 — «На поряд
ку денному». Передача 2. 
18.00 — «Літописець робіт
ничого краю». У нас в гос
тях журнал «Донбас». 18.30
— Фільм-концерт «Ти при
чарувала». 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 —
«Дисципліна поставок: міра 
відповідальності і честь під
приємства». 20.20 — «День 
за днем». (Кіровоград). 20.40
— Оголошення. (Кірово
град). 20.45 — «На добра
ніч. діти!». 21.00 — «Час».
21.35 — Художній теле
фільм «Операція «Трест». 1 
серія. 23.00 — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний телефільм 
«Все її життя». 8.35. 9.45 — 
Природознавство. 2 кл. 3.55 
—Науково-популярний Фільм 
«Подорож по Москві. Ленін
ський проспект». 9.15. 12.40
— Французька мова. 10.05—
Учням ПТУ. Естетичне вихо
вання. 10.35. 11.40 — Геогра
фія. 6 кл. 11.05 — Шахова 
школа. 12.10 — Загальна
біологія. 9 кл. 13.10 — К. Тре- 
пьов. <Любов Ярова». 14.00 
—У світі пушкінської поезії. 
15.10— Новини. 18 00 — Но
вини 18.20 — <гДо шістнад
цяти і старше...» 19.05 — 
Документальний телефільм 
«Закатали». 19.20 — Міжна
родний турнір з хокею на 
приз газети «Известия». 
Збірна Фінляндії — збірна 
Швеції 2 і 3 періоди. У пе
рерві — 20.00 — Вечірня
казка. Мультфільм «Казка 
про мертву цанівпу 1 сім бо
гатирів» 21.00 — «Час».
21.35 -- Фільм «Чоловіки 
без жінок» 22.50 — Спорт 
за тшкден» 23 20 — Новини

А ЦТ (1 програм?)
8.00 — Повний. 8.20 — Ді

тям про звірят 8.50 — Теле

фільм <20е грудня». 1 серія.
9.55 — Клуб мандрівників.
10.45 — Майстри оперної 
сцени. М. Френі та Н. Гя
уров. 11.40 — Новини. 14.30
— Новини. 14.50 — Доку
ментальний фільм «Це — 
Україна». 15.20 — Я — гро
мадянин Радянського Союзу. 
Ведучий — Герой Радянсько
го Союзу В. В. Карпов. 16.00
— Фільм-концерт. Прелюдії
П.-С. Баха виконують Т. Док- 
шицер (труба) п О. Цин- 
тнньш (орган). 16.25 — 
Улюблені вірші. В. Маяков- 
ськнй. Читають школярі 
м. Москви. 16.55 — Новини. 
17.05 — Тричі народжений. 
До 50-річчя Новомосковсько- 
го виробничого об’єднання 
«Азот». 17.35 — Стадіон для 
всіх. 18.05 — Документаль
ний фільм «Над Бейрутом 
чужі хмари». 18.25 — П. Чай- 
ковський. З «Дитячого аль
бома». 18.45 — Міжнародний 
турнір з хокею на приз га
зети «Известия». Збірна 
СРСР — збірна ЧССР. У пе
рервах — 19.20 — Сьогодні 
у світі, 20.10 — Якщо хочеш 
бути здоровим. 21.00 —
«Час». 21.35 — Документаль
ний екран. 22.35 — Сьогодні 
у світі.

А УТ
10.00 — Новини. 10.25 — 

Науково-популярний фільм 
«Метал для майбутнього».
10.35 — Концерт вокально-
інструментального ансамб
лю «Кобза». 11.40 —
«Шкільний екран». 8 кл. Ро
сійська література. Лірика 
О. Пушкіна. 12.05 — Худож
ній телефільм «Операція 
«’Трест». 1 серія. 13.25 —
Концерт. 14.05 — Новини.
14.15 — «Людина і море».
16.00 — Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30
— Документальний фільм.
16.50 — «Шукай 1 зна
йдеш». Лялькова вистава.
17.30 — «Продовольча про
грама — справа кожного». 
18.00 — «Комуністи». Ви
ступ секретаря парторгані- 
зації Кіровоградського спец- 
управління «Механомон- 
таж-200» О. О. Долгушева. 
(Кіровоград). 18.15 — «День 
за днем». (Кіровоград). 18.30
— Естрадний концерт. 19.00
— «Актуальна камера».
19.30 — «Істина дорожче».
20.10 — Співають сестри 
Байко. 20.40 — «На добра
ніч. діти!». 21.00 — «Час».
21.35 — Художній теле
фільм «Операція «Трест». 2 
серія. 23.20 — Новини.

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

Документальний фільм «Хліб 
нашого спільного поля». 8.35,
9.35 — Музика. 7 кл. М. Гліп- 
ка. «Вальс-фантазія». 9.05.
12.40 — Німецька мова. 10.05
— Кінопрограма: «Роки і 
люди», «Закон оптимізму», 
«Єдність мети і дій». 10.35,
11.40 — Загальна біологія. 
9 кл. 11.05 — Для вас, бать
ки. 12.10 — Науково-попу
лярні фільми «Сніг. «Північ
на чернь». 13.10 — Чи знаєш 
ти закон? 13.55 — Новини.

’.8.00 — Новини'. 18.10 —
Міжнародний турнір з хо
кею на приз газети «Извес
тия». Збірна Канади — збій
на Фінляндії. З період. 18.45
— Народні мелодії. 19.00 —
Сільська година. 20.00 — Ве
чірня казка. 20.20 — Бесіда 
голови Радянського коміте
ту захисту миру Ю. Жукова.
20.50 — Виступ оркестру
цимбалістів Палацу культу
ри профтехосвіти Білору
ської РСР. 21.00 — «Час».
21.35 — Фільм «Факти мину
лого дня». 1 серія. 22.40 — 
Документальний фільм «Ме- 
зенське помор’я». 22.50 — 
Новини.

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

Улюблені вірші. В. Маяков- 
ський. 8.50 — Ф. Ліст. Фан
тазія на угорські теми для 
фортепіано з оркестром. 
9.05 — Телефільм «20-е
грудня». 2 серія «Саботаж».
10.10 — у концертному залі 
— школярі. 10.55 — Науко
во-популярні фільми «Бачу 
Росію електричну». «Вічний 
двигун». 11.20 — Концерт
—

артистів балету. 12.00 — 
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Док. фільми. 15.25
— М. Гоголь. «Ревізор». 
Сценічна Історія п’бси.
16.10 — Чи знаєш ти за
кон? 16.55 — Новини. 17.00
— Концерт танцювальної
групи Великого дитячого 
ХОРІУ ЦТ і ВР. 17.30 — Ша
хова школа. 18.00 — Ленін
ський університет мільйо
нів. «Два світи — дві полі
тики». 18.30 — У кожному 
малюнку — сонце. 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 — 
День енергетика. У переда
чі бере участь міністр 
енергетики 1 електрифіка
ції СРСР П. С. Непорожній.
19.30 — Концерт камерної 
музики з участю заслуже
ної артистки РРФСР 
Е. Москвитіної. 19.55 — Те
лефільм «20-е грудня». З 
серія. «Терор». 21.00 —
«Час». 21.35 — Муз. переда
ча до Дня енергетика. 22.35 
—- Сьогодні у світі.
А УТ

10.00 — Новини. 10.25 — 
М. Вовчок. «Весільна подо
рож». Телевпстава. 11.40 — 
Художній телефільм «Опе
рація «Трест». 2 серія. 13.15
— Новини. 13.25 — «Орбіти 
дружби». Змагаються три
котажники Ташкента 1 
Львова. 13.45 — Фільм-кон
церт «У сонячному колі». 
16.00 — Новини. 16.10 — 
«Срібний дзвіночок». 16.30
— Республіканська фізико- 
математнчна школа». 17.05
— Телефільм «Енергія Діііп-
роєнерго». 17.30 — Музична 
мозаїка. 17.45 — Екран по
шани Українського телеба
чення. 18.00 — Докумен
тальний Фільм «Орля на 
марші». 13.20 — «День за
днем». (Кіровоград). 18.30— 
«Пісні волинських озер». 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — «Сьогодні — 
День енергетика». 20.10 — 
Документальний фільм
«Причетність». 20.40 — «На 
добраніч, діти!». 21.00 —
«Час». 21.35 — Художній
телефільм «Операція
«Трест». З серія. 23.00 — 
Новини.
А~ ЦТ (її програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
Док. телефільм «Шахтинсь
ка веселка». 8.35, 9 40 — 
Загальна біологія. 10 кл. 
9.00 — Науково-популяр
ний фільм «Людина у пото
ці інформації». 9.10. 12.40
— Іспанська мова. 10.05 —
Учням ПТУ. Астрономія. 
10.35, 11.40 — Зоологія.

7 кл. 11.00 — Науково по
пулярний фільм «Ростовсь
ка фініфть». 11.10 — Педа
гогічна наука — сім’ї і 
школі. 12.05 — Історія.
6 кл. 12.30 — Мультфільм 
«Таємниця жовтого куіца».
13.10 — Мистецтво епохи 
Відродження. Передача 5.
13.50 — Фільм із субтитра
ми «Тачанка з півдня».
15.15 — Новини. 18.00 — 
Новини. 13.15 — Грає на- 
Іюдний артист СРСР
І. Шафран (віолончель).

18.30 — Наш сад. 19.00 — 
Служу Радянському Союзу! 
20.00 — Вечірня казка.
20.20 — Голоси народних 
інструментів. Ударні інст-

3 20 по 25
грудня

1983 року

рументп. 21.00 — «Час».
21.35 — Фільм «Факти ми
нулого дня». 2 серія. 22.50 
— Новини.

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

Концерт танцювальної гру
пи Великого дитячого хо
ру ЦТ 1 ВР. 8.50 — Будів
ництво і архітектура. 9.00
— Телефільм «20-ё грудня». 
З серія. «Терор». 10.05 — 
Концерт ансамблю «Ватра».
10.35 — Док. фільми «Сая
ни», «У місті Тольятті». 
11.05 — Фільм-концерт
«Густав Ериесакс». 11.55 — 
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — П’ятирічка —
справа кожного. Док. філь
ми. 15.25 — Екологічний 
щоденник. 15.45 — Російсь
ка мова. 16.15 — Вчені — 
агропромисловому комплек
су Підмосков’я. 16.45 — Но
вини. 16.50 — Концерт ду
хового оркестру Великого 
театру Союзу РСР. 17.30 — 
Зустріч школярів з лауреа
том Державних премій 
СРСР, академіком АН 
СРСР В. С. Пугачовим.
18.15 — Ралом — дружна 
сім’я. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Коли про
смаки сперечаються. Роз- 
.мова про листи телегляда
чів. 19.25 — Співають за
служені артисти Вірменсь
кої РСР Рузана й Каріна 
Лісіціап. 19.50 — Теле
фільм «20-е грудня». 4 се
рія. «ВЧК». 21.00 — «.Час».
21.35 — Кіпопапорама.
23.35 — Сьогодні у світі. 
А УТ

10.00 — Новини. 10.25 — 
Виробнича гімнастика. 10.35
— «Шкільний екран». 4 
клас. Історія. 11.00 — «Ви
ступає вокально-хореогра
фічний ансамбль «Смеречи
на». 11.40 — «Шкільний ек
ран». 9 кл. Фізика. 12.10 — 
Художнйі телефільм «Опе
рація «Трест». З серія. 13.35
— Новини. 13.45 — Орієн
тир. 16.00 — Новини. 16.10
— «Срібний дзвіночок».
16.30 — «Загартуйте дити
ну». 17.00 — Екран моло
дих. «Неспокійні серця».
17.45 — Ліричний концерт. 
18.00 — «Рішення XXVI
з’їзду КПРС — у життя». 
Шахта «Ведмежоярська» 
працює па п’ятирічку. (Кі
ровоград). 18.15 — «День за 

днем». (Кіровоград). 18.30— 
«Кіровоградщина спортив
на», (Кіровоград). 19.00 — 
«Актуальна камера». 19.30
— «Слово за вами». Громад
ська рада Українського те
лебачення, «Робітничої га
зети» 1 «Сільських вістей» 
по впровадженню передово
го досвіду. 20.30 — Музич
ний фільм. 20.45 — «11а доб
раніч, діти!». 21.00 —
«Час». 21.35 — Художній те
лефільм «Операція «Трест». 
4 серія. 23.00 — Новини.
А ЦТ (її програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
Док. телефільм «Маршрута
ми пошуку». 8.35, 9.35 — 
Географія. 8 кл. 9.05, 13.00
— Англійська мова. 10.05— 
Учням ПТУ. В. І. Ленін. 
«Партійна організація і 
партійна література». 10.35,
11.40 — Історія. 7 кл. 11.05
— Мамина школа. 12.10 — 
Музика. З кл. Музика наро
дів СРСР. Передача 2.
12.40 — Природознавство 
2 кл. 13.30 — «Труд ваш
— це справа честі». 14.00— 
Філософія і культура. За 
матеріалами 17-го Міжна
родного конгресу філосо
фів у Канаді. 14.45 — «По
руч з дітьми». Теленарис.
15.15 — Новини. 18.00 —
Новини. 18.20 — Людина і 
закон, 18.50 — «Зимовий 
ескіз». Кіпозамальовка.
19.00 — Док. телефільм
«Нікарагуа: рішучість пе
ремоги». 20.00 — Вечірня
казка. «Чарівний екран». 
21.00 — «Час». 21.35 — Зу
стріч з оперою. О. Бородііі.
20.15 — Це ви можете.
22.40 — Науково.-популяр-
нпй фільм «Хроніка місяч
них ночей». 22.55 — Нови
ни.

А ЦТ (1 програма)
13.40 — Всесоюзний те- 

леконкурс «Товариш піс
ня». 14.30 — Новини. 14.45
— Обличчя друзів. 15.30 — 
Фільм — дітям. «Сталева 
каблучка». 16.00 — Ми ма
люємо танець. Нарис. 16.20
— Новини. 16.25 — Бесіда 
політичного оглядача В. Бе- 
кетова. 16.55 — У світі тва
рин. 17.55 — 9-а студія. Ве
де передачу політичний ог
лядач В. Зорій. 19.00 — Від 
усієї душі. Зустріч з сільсь
кими трудівниками Брянсь
кої області. 21.00 — «Час».
21.35 — Фільм «Гранатовий
браслет», 23.00 — Мариля
Родович у Москві. Концерт.
23.30 — Новини.
А УТ

13.40 — Новини. 14.00 — 
«Призначається побачення».
14.30 — Художній теле
фільм «Операція «Трест». 4 
серія. 15.55 — «Доброго вам 
здоров’я». 16.25 — «Катру- 
син кінозал». 17.20 — «Точ
ка зору». 17.55 — «Від ідеї 
до практики». 18.25 — Спі
ває М. Гнатюк. 18.45 — 
«Скарби музеїв України». 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 10.45 — Я. Верещак-.
«Брате мій». Вистава. 20.45
— «На добраніч, діти!».
21.00 — «Час». 21.35 —
Продовження вистави «Бра
ти мій». 22.25 — Естрадні
мелодії. 23.20 — Новини.
А ЦТ (II програма)

14.00 — Зупинись, мить. 
Про творчість майстрів фо
тографії. 14.45 — К. Вебер. 
Увертюра до опери «Обе
реш». 14.55 — Док. фільм
«Відвести ядерну загрозу». 
15.05 — Музичний кіоск.
15.35 — Міжнародний ог
ляд. 15.50 — Веселі хлоп’я
та. 17.00 — Здоров’я. 17.45 
•— Концерт Московського 
Державного симфонічного 
оркестру під керуванням 
народної артистки СРСР 
В. Дударової. 20.00 — Вечір

ня казка. 20.15 — Чемпіо
нат СРСР з хокею з м'ячем 
«Динамо» (Москва) — «Куз
бас» (Кемерово). 2 тайм. 
21.00 — «Час». 21.35 —Вас 
запрошує Клавділ Шуль
женко.

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

Док. фільми «Пошук»,
«Урок праці. Відмінно», 
«Секрети природи». 9.00 —. 
Пісні російської Півночі у 
виконанні Академічного хо
ру російської пісні ЦТ і ВР
9.30 —' Будильник. 10.00 —*
Служу Радянському Союзу! 
11,00 — Здоров’я. 11.45 — 
«Ранкова пошта». 12.15 — 
Зустрічі на радянській зем
лі. 12.30 — Сільська годи
на. 13.30 — Мул. кіоск.
14.00 — Клуб мандрівників. 
15.00 — Фільм-концерт
«Сьогодні у програмі».
15.20 — Новини 15.25 — 
Док. телефільм «Хірург, 
вчений, ректор». 15.55 —
Фі.чьм-вистава Вірменсько
го академічного театру їм. 
Суидукяна «Коріолан» за 
п’єсою В. Шекспіра. 18.00— 
Міжнародна панорама. 19.00

Мультфільми. 19.50 — 
Музика для всіх. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Світ і мо
лодь. 22.10 — Футбольний 
огляд. 22.40 — Вечірні ме
лодії.
д УТ

10.00 — Новини. 10.25 — 
«20-е грудня». Художній 
фільм. 4 серія. 11.30 — До
кументальний телефільм 
«Радянська Україна». 12.20
— «Оперні театри України».
13.50 — «Слава солдатсь
ка». 14.50 — Художній
фільм «Доброта». 16.10 — 
«Пісня скликає друзів».
16.55 — «Грані пізнання».
17.30 — Концерт хору Ук
раїнського телебачення і 
радіо. 18.05 — «Живе сло
во». І. С. Тургенев і М. Вов
чок. 19.00 — «Актуальна
камера». 19.30 — Телетур-
нір «Сонячні кларнети».
20.45 — «На добраніч, ді- 
тиі». 21.00 — «Час». 21.35 — 
Продовження телетурніру 
«Сонячні кларнети». 23.00— 
Новини.
А' ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20—■ 
Концерт Державного Рес
публіканського російського 
народного ансамблю «Ро
сія». 9.00 — Док. телефільм 
«Той, хто несе факел». 9.50
— Концерт із творів народ
ного артиста СРСР Є. Свет
ланова. 11.00 — Телевнста- 
ва для дітей «Подорож в 
ЛілІпутію Лемюеля Гулліве- 
ра». 12.10 — Очевидне — 
неймовірне. 13.10 — На
землі, в небесах і па морі.
13.40 — Док. телефільм 
«Тече річка Пінега». 14.00
— Переможці. Клуб фрон
тових друзів. 15.30 — Роз’-
повідають наші кореспон
денти. 16.00 — Телефільм
«Вогняні дороги». 7 серія. 
17.05 — Звучить романс.
17.30 — Чемпіонат СРСР З 
гандболу.- Чоловіки. СКА 
(Мінськ). — ЗІІ. 18.00 —
Концерт заслуженого ар
тиста РРФСР 10. Башмета 
(альт) і камерного оркестру 
Литовської РСР. 18.55 —
Народний артист СРСР 
Г. Товстоногов. Сцена 1 зал. 
20.00 — Вечірня казка.
«Морозно». 20.20 — Всесо
юзні змагання з лижного 
спорту. «Краспогорсьна 
лижня». 10 км. Жінки. 21.00
— «Час». 21.35 — Фільм 
«Весільна ніч».

В. о. редактора 
В. АФАНАСІЄНКО.
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ОБЛАСТІ!
25 ГРУДНЯ

на центральному та колгоспному ринках 
м. Кіровограда, у містах Світловодську, Олек
сандрії, Знам’янці та на ринках районних цент
рів області
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і товарів широкого вжитку.
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Обласна об'єднана дирекція 
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«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
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