обласна
бібліотека їм. Н. К. Крувськаі

Інв. №
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ- КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить з В грудня 9939 р.

У промові Генерального
секретаря ЦК КПРС І<. У.
Черненка на черговому за
сіданні
Політбюро
ЦК
КПРС зазначалося, що од
ним із найважливіших, ви
тань, які розв’язуються у
народному господарстві сьо
годні, е економія матеріаль
них ресурсів. «Бути дбай
ливим господарем, бороти
ся за досягнення найбіль
шої економії — ось найпер
ше завдання», — сказав то
вариш К. У- Черненко.
Молодих
виробничників
вашого підприємства особ
ливо зацікавив принципово
новий підхід до економії,
котру раніше розглядали ли
ше як якусь добавку до
постійно зростаючих і неви
черпних ресурсів. Нині ж
економія стає надзвичайно
важливим джерелом забез
печення зростання вироб
ництва. Ко мс ом о л ьсько • М 0лодіжний колектив розкрій
ниць цеху № 1 (бригадир
Г. Зайцева,
групкомсорг
Л. Яценко) з початку року
зекономив 76 550 квадрат
них дециметрів шкірсиро
вини. На особистому рахун
ку кожного з. дев’яти членів
бригади — чимала кількість
зекономлених
квадратних
дециметрів матеріалів.
Р. САФАРОВА,
секретар комітету ком
сомолу Кіровоградської
взуттєвої фабрики.

*

*

.*

У промові К. У. Черненка
на черговому засіданні По
літбюро ЦК КПРС пору
шуються питання, які не мо
жуть пе хвилювати кожного
з вас, бо еони стосуються
всіх сфер вашого життя.
Так, скажімо, розв’язання
питань раціонального ве
дення господарства, еконо
мії матеріальних ресурсів,
поліпшення якості продук
ції є життєвою необхідністю
сучасного промислового і
сільськогосподарського впробнпцтва.
Нинішнього року під час
збиральної
кампанії ми
працювали разом із братом
па одному комбайні. На
молотили 13 268 центнерів
зерна. За участь у цих жни
вах я був нагороджений
знаком ЦК КПРС «Золотий
колос» і виборов право бра
ти участь у засіданні між
народного клубу «Кірово
град — Толбухін».
Але я вважаю, що заспо
коюватися на досягнутому
не можна. І до цього мене
і моїх товаришів по роботі
закликає партія.
№. ШПИЦЬКО,
механізатор птахофаб
рики «Сагайдацька».

Устиніеський район.

В області тривають ра
йонні і міські звітно-ви
борні комсомольські кон
ференції. Минулої субо
ти вони відбулися у Новоукраїнці, Компаніївці,
кіровоградському райо
ні, Голованівську, Гай
ворон’!, Устинівці. На чо
му зосереджувалась ува
га па п, тших трьох чи
тайте на другій сторінці.
У наступному номері пуб
лікуватимуться звіти про
останні три.

Сьогодні в м. Иовоу країн ці відбудеться обласна нарада нукурудзоводів об
ласті. Добрим настрій у механізаторів, водіїе, працівників хлібоприймальних під
приємств, спеціалістів, усіх тих, хто був причетний до вирощування і збирання
мільйона тони зерна кукурудзи. Ударною працею колгоспників і робітників рад
госпів забезпечено врожай 41,3 центнера зерна цієї культури на кожному гектарі.
В успіхові нукурудзоводів області значний внесок молоді. 250 комсомольсько-мо
лодіжних колективів ударно працювали на кукурудзяних плантаціях під девізом
« Кукурудзі — комсомольську турботу».

Збоїв не буде

З радістю ми сприйняли
звістку про те; що трудів
ники області
одержали
мільйон тонн зерна куку
рудзи. Приємно, що в цьо
му успіхові є пастка й ва
Нині турботи хліборобів області про те, щоб занріпити, примножити досягнуті
шої праці. Ще вчора до
успіхи.
нашого підприємства під’
їжджали автомобілі із зо
робить акцент на ефек
лотавим зерном кукуруд
тивне використання наяв
зи. Прагнемо вчасно і ви
них машин недарма, пра
сокоякісно обробляти ного.
цювати треба вміти на
Комбінат працює за безбудь-якій . техніці. То доб
персрввНМ
виробничим
ре зарекомендувавши се
циклом. Тією ж специфі
бе на перевезенні пшени
кою відзначається й паш
ці, Володя своїм ЗІЛ-164
завод по обробітку гібрид
постійно доводив — чудо
ного зерна кукурудзи. Ви
вих результатів можна до
робничий процес такий. Із
початку вересня йде заго
Вже
надійшла
пора атмосферу справді комсо_ сягти на будь-якому тран
підсумків — в НоБоукра- мсльського запалу на зби- спорті. Молодець! Я не
тівля та сушіння кукуруд
нара- ранні утримаємо, Ком.сс- раз бачив, як до нього за
;їнці
проходить
зи, опісля калібрування
порадою
йшли
колеги.
Він
їда з аналізу результа- мольці не підкачають!
(десь із середини листопа
Ланка
в господарстві же і розкаже, і покаже.
да), за тим —цс вже буде
тів минулої збиральної
орієнтовно травень — коВласне, тому ті дванад
кампанії. Свій иунурудзя- вже встигла здобути авто
профілактичний
ний клин наше господар. ритет і повагу. Виробляю цять кілометрів і не стали Іроткий.
цикл. Потім усе повторює,
випробувань.»
ство упорало вчасно, уся чись зі своєю роботою, «дорогою
•ться.
зібрана культура вивезена хлопці допомагали збира для водіїв: денну норму

перенривали. А
на хлібоприйг/альні пунк ти колосові у радгоспі значно
«Мар’янівський» Малсвисти. Ось чому, повертаю кієського району. Цього комбайнери на полі утри
чись нині подумки до тих літа саме наш загін там був мували такий же чіткий
ритм. Свого СЛОЕВ комсо
недавніх
жарких днів, визнаний найкращим.
мольці дотримали: зібра
знову з прис/лністю прига
Місце народження і про ли кукурудзу на 106 гек
дуєш будні наших кукуРУДЗІЕНИКІВ,
у яких від- писке ланки — друга тарах закріплених ПО.ПІВ
значилась і андрусіеська тракторна бригада. Піді вчасно і без втрат, На
брали сюди таких хлопців, комсомольському
полі
комсомолія.
які б не тільки тримали
Зібралися ми тоді, па- комбайн чи автомобіль у пройшли добру мєханізам’ятаю, із хлопцями між доброму робочому стані, 'юрську школу. Редіємо
своїх машин на робочу а і вболівали за кількість успіхам і зараз живемо
«летучку». На «плацдарм» подоланих гектарів та зі ЕЖЄ ДУМОЮ про майбутнапирала стіною кукуруд брані й перевезені цент ній урожай.
1. РАК,
за, сонечко уже два дні нери. До уваги брав я й
КерІБНКК мс-ханізоєаяк ховалось за хмарами. організаторські здібності
мої ланки по БирощуЛ4айже пригнічений на хлопців, конкретніше —
ванню кукурудзи.
стрій розвіяв голова прав, кмітливість. (Адже всяко
ління Василь Іванович Зем буває на полі у гарячу по Колгосп імені Леніна,
ляний. Члени ланки почу ру збирання, тож «знай Світловодський район.
ли прості слова про робо тись» у будь-якій із си
ту, яка для кукурудзівни туацій треба вміти). Та
ків не закінчиться навіть ким чином, згаданий вище
після збирання. А пеки що Віктор Бахмутський (він
про нього мова. Перезир- сів за кермо трактора
нулись тоді хлопці між Т-150), Григорій
Турчин,
собою, то котрийсь за всіх /Аихайло Мельник та Миі сказав: «Ну що ж, ці 86 кола Бадзюк і стали чле
гектарів Епсрас/6О у стислі нами механізованої ланки
строки, а потім же не за по
вирощуванню куку
будете комсомольців і ще, рудзи.
Василю Івановичу, єге ж?».
Чотири дні були . стро
Отак жартуючи, і вріза ком, за який ми зібрали
лись у поле — підганяло кукурудзу на тих вісімде
прагнення
зібрати усю сяти шести гектарах. Тем
комсомольську кукурудзу пи, зізнаюсь, були настіль
в найстисліші строки.
ки високими, що не зевКомсоргом колгоспу у жди встигав і піт з чола
нас Володимир Борозняк. Етерти. Під рукою у кайХлопець, як кажуть, з ком потрібніший час постійно
сомольським
завзяттям: були і водії. По-професіййого не переконаєш у то- ному вправно підкочуючи
му, до чого в нього само бортом до агрегата, всти
го ще не дійшли руки. Ін гали саме в той момент,
коли таких людей ще на коли комбайнер озирав
зивають максималістами. ся, провівши поглядом
збіжжям кузов
Володимир попереду у повний
навантаженої
всіх колгоспних справах, тільни-но
часто й сам береться за машини. Наповнені бадил
кермо СК-5, важелі Т-74. лям та начаками автомо
Має чимало і своїх безпо білі й трактори буквально
середньо комсомольських «літали» з поля'на тік тг
обов’язків, вболіває і за де
Павлиського
хлібо
справу, котра хвилюс нож приймального пункту. Від.
ного колгоспника — зби- значились еодії Миколе
рання.
Іванович /Лазур, Іван Ее.
От і того ранку брав сильович Коновал, Василь
участь у виробленні так- Петрович Громов, комсо
тики кукурудзяної бит- мольці Петро Донченко
ви. Він, пригадую, по- Віктор Коцюмаха, Воле
радив свого часу комсор димир Калиниченко. Пре
гом ланки обрати Віктора Володю хочу сказати ок
Еахтумського. Знав у ро ремо.
боті цьсго хлопця і я, тож
Із автотранспортом
після рекомендації ватаж господарстві,
визнає
ка більше не сумиівЕвся: проблеми є. Правл

влились Інва та Сергій, їм
було з кого брати приклад.
Від Івнв має надходити
«добро» па зерно, що його
бере дівчина на пробу.
Опісля, коли качани над
ходять до сушарок, • за
спрзву беруться хлопці. І
тут уже вони складові єди.
ного механізму, який не
повинен давати збоїв. Ни
ні річний плав заготівель
ло комбінату вже пере
виконаний, 25 000 толи' —
в обробці. Процес триває.
Загалом до кінця року ма
тимемо понад 27 з полови
ною тисяч тоїш цієї зерно
вої культури. (Не забу
ваймо, шо в а комбінат
надходить тільки гібридна
кукурудза).
Хлопці зупиняють у паузах транспортерну стріч
ку, звідси — економія
електроенергії. За останні
два місяці вже маємо циф
ру 1000 кіловат-годин. Це
також 40 тони зекономле
ного палива.
На звїтлр-внборннх ком
сомольських зборах, що
Комплекс робіт перед пройшли на підприємстві,
бачає комплекс зусиль. йшла мова і про успіхи, і
Комсомольська організа про недоліки в нашій ро
ція нашого заводу невели боті. Та червоною ниткою
ка. ,1’ї представляють Сер проходила головна дум
гій Михайленко, Василь ка — комсомольці мають
Унгсмах та Інва Гребенюк. зробити максимальний вне
Сергій з Василем — за сок у найближче завдан
вантажувачі сушарок, 1н- ня — у найстисліші строки
на — візирувальнпк.
Із справитись із обробітком
приємністю зауважу: уві. кукурудзи.
версалізм, якого набули
молоді, дозволяє їм у разі
В. ШАЩЕНКО,
потреби замінити будьсекретар комітету ком~
якого працівника.
ссмолу Кіровоградсько
■Ветеран» серед спіл го хлібоприймального
чан — Василь Унгсмах. За
комбінату Не 2.
два роки, шо працює па
заводі, став класним спе
ціалістом. Тому, коли два
місяці тому в колектив

0

У селі Малинівці Петрівського району живуть і тру.
дяться п’ятеро братів Фурсів. Усі вони причетні до
великої хліборобської спра
ви, хоча професії у них різ
ні. Найстарший Микола —
головний інженер колгоспу,
Іван — електрозварник, а
Василь. Віктор і Леонід —
механізатори, працюють у
комсомольсько - молодіжній
тракторній бригаді.
Молодь господарства від
разу відгукнулась на іні
ціативу молодих трудівни
ків Новомиргородськогс і
Новоархангельського райо
нів «Кожна третя тонна кор
мів
комсомольська!». Ак
тивну участь у заготівлі си
лосу взяв і Віктор. Своїм
комбайном КСК-100 щодня
перевиконував
виробничі
норм». Під час збирання ку
курудзи на зерно він пере
віз від комбайна на тік трак
тором ЮМЗ-6 210 тонн цієї
культури.

На знімку: молодий
механізатор Віктор ФУРСА.
Фото С. АНДРУСЕННА.

2 стор

«Молодий
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комунар»

НА ЗЕМЛІ БАТЬКІВ
здобувають високий трудовий гарт юнаки та дівчата Новоукраїнського району
Заступник голови кол
госпу імені XX з’їзду КПРС
по роботі з молоддю Світ
лана Брюховецька переко
нана: якщо в юнаків і дів
чат, котрі тільки-но виби
рають дорогу в самостій
не життя, буде справжній
наставник, вони не схиб
лять, їх чекає щасливий
вибір. А в трудових колек
тивах, навчальних закладах
Новоукраїнського району
виховну роботу нині ве
дуть більше 300 досвідче
них людей, з яких беруть
приклад сини і дочки з
хліборобського роду. І ко
жен пишається тим, що їх
учителями стали прослав
лені майстри високих уро
жаїв — передусім ватаж
ки бригад механізаторів
двічі Герой Соціалістичної
Праці О. В. Гіталов, Герої
Соціалістичної Праці В. С.
Андріяш, М. М. Цертій. Са.
ме їх, наставників моло
ді, чимала заслуга в то
му, що в трудові колекти
ви повсякчас вливається
надійне поповнення. Хлоп
ців і дівчат не запрошу
ють після закінчення де
сятирічки вибирати хлібо
робську професію — во-

ни самі усвідомили, що
немає більш престижної
роботи на землі, ніж ви
рощувати хліб, Лише в
цьому році
майже 800
комсомольців району бу
ли охоплені мехвсеобучем. Ось чому Віктор Сте
панович Андріяш, висту
паючи на XXIX районній
комсомольській
конфе
ренції, з гордістю під
креслив: «Вірю, що через
роки ці завзяті хлопці,
озброєні міцними знання
ми, прийнявши естафету
своїх батьків, встановлять
ще вищі рекорди, ніж їх
попередники. І це буде
найбільшою
нагородою
для нас, їхніх наставни
ків».
Справді, завдяки ціле
спрямованій
роботі по
трудовому вихованню мо
лоді, з районі знову і зно
ву з’являються нові імена
хліборобів, котрі вже за
явили про себе на всю
область. Серед них —
комбайнер
Володимир
Кушніров з колгоспу імені
Карла
Маркса, екіпаж
якого зібрав 11 093 цент
нера зерна, Нову сторін
ку з літопис трудової СЛЗ-

КЛИКАТИ МОЛОДЬ
НА РАТНИЙ ТРУД
Коли мова заходить про
Кіровоградський
район,
обов'язково на поверхню
випливає проблема кад
рів. Особливо гостро пи
тання стоїть у сільському
господарстві. Як підготу
вати кваліфікованих пра
цівників? Чим затримати їх
у господарстві? У цьому
році за комсомольськими
путівками для роботи в
тваринництві
необхідно
було направити 36 чоло
вік, а направлено утроє
менше. Але й з тих закрі
пилося лише п’ятеро. Яс
на рік, причин цьому ба
гато. Основна ж — безпо
середня близькість облас
ного центру, який також
потребує робочих рук. То
ді логічно випливає інша
проблема: якщо не вдає
ться забезпечити належ
ної кількості працюючих
у сільськогосподарському
виробництві, то як зроби,
ти, щоб наявні ресурси
використовувались
най
ефективніше, щоб молодь
прагла працювати з най
більшою віддачею, щоб
усе-таки успішно справля
тися із плановими завдан
нями?
На підприємствах, у кол
госпах і радгоспах району
працює більше 2 тисяч
юнаків і дівчат. У всіх
сферах виробництва мо
лодь показує зразки само
відданої творчої праці.
130 виробничників рапор
тували про виконання со
ціалістичних зобов’язань
четвертого року п’ятиріч
ки до дня відкриття XXVIII
районне комсомольської
конференції, яка відбула,
ся 17 листопада цього
року. Серед них передо
вики виробництва Віктор
Коваленко — водій кол
госпу імені фрунзе, Ми
хайло Севрюк — механі
затор колгоспу імені Петровського, Валентина Бе.
резникова — доярка кол
госпу «Перемога», Вален
тина Гамза — доярка кол.
госпу «Росія» та інші. Тру
дова молодь району до
сягла непоганих показни
ків у вирощенні ранніх
зернових, у заготівлі кор-

міз, доклала немало зу
силь, щоб зібрати добрий
урожай кукурудзи та цук_
рових буряків, заготовити
надійний запас кормів.
Однак частина молоді
відстає у соціалістичному
змаганні. На сьогоднішній
день якість та собівар
тість молока у колгоспі
«Рассват» ще далекі від
бажаного рівня. Комсо
мольська ж організація
господарства стоїть осто
ронь від вирішення цієї
проблеми.
У таких господарствах,
як колгосп «Рассвет», іме
ні Чапаєва, імені Петрозського та деяких інших мо
лодь ще й досі не визначи
ла свого конкретного міс
ця у вирішенні складних
завдань п’ятирічки, обме
жившись переписуванням
підсумків соціалістичного
змагання із профспілкових
звітів.
Мало уваги приділяють
райком комсомолу, ком
сомольські організації, ке
рівники господарств ство
ренню комсомольсько-мо
лодіжних колективів. На
сьогодні їх нараховується
10. Лише один із них пра
цює за методом бригад
ного підряду.
Деякі зрушення а цьому
плані намічаються у колгоспі Імені Крупської. Тут
комсомольська організа
ція
при безпосередній
участі правління колгоспу
та партійної організації
детально проаналізували
діяльність кожного спіл
чанина. І дійшли виснов
ку, що, крім забезпечен
ня нормальних умов пра
ці та відпочинку, необхід
но підбирати на керівні
посади ініціативних ком
сомольців. На звітно-ви
борній конференції за
значалося, що робота ця
значно пожвавилась.
Та не завжди ініціатива
комсомольців
знаходить
необхідну підтримку з бо
ку керівників господарств.
Скажімо, у колгоспах іме.
ні Жданоза, «Росія», імені
Боженка, імені Енгельса
так і залишилися на папе
рі рішення про стзорен-

ви комсомольців району
вписав водій азтопідприємства 10041 Юрій Кошель. Автомобілем ГАЗ-53
він перевіз більше 16 ти
сяч центнерів зерна. Так
працювати намагається вся
бригада гаража, де Юрій
групкомсоргом. Ставши на
Вахту пам’яті, цей колек
тив уже веде рахунок
1985-го.
Райком ЛКСМУ, комі
тети комсомолу на місцях
постійно вдосконалюють
стиль своєї роботи, орга
нізовуючи дійове соціаліс
тичне змагання серед мо
лодих хліборобів. Тож с
конкретна віддача — во
ни знову стали перемож
цями з області і завоюва
ли приз обкому комсомо
лу імені льотчика-космо.
навта двічі Героя Радян
ського Союзу Л. І. Попова.
Комсомольці - активісти
добре розуміють, що ли
ше колективом можна до
могтись вагомого успіху,

г
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ия комсомольсько-моло
діжних ланок по вирощу
ванню кукурудзи на зерно.

В організації соціаліс
тичного змагання, викорі
ненні фактів неробства,
пиятики, розкрадання со
ціалістичної власності не
абияке місце відводиться
«Комсомольським
про
жекторам». Однак райком
комсомолу ще не добив
ся, щоб робота всіх шта
бів «КП» у повній мірі
відповідала сучасним ви.
могам. Первинні комсо.
мольські організації де
яких господарств ще сто
ять осторонь вирішення
гострих проблем вироб
ництва, недостатньо впли.
вають на підвищення якос
ті продукції. Не беруть
належної участі у роботі
«КП» учительські організа
ції.
Про всі ці питання вела
ся конкретна розмова на
районній звітно-виборній
комсомольській
конфе.
ренції. Однак не треба ду
мати, що зсе тут погано.
Це лише ті окремі момен
ти, на які зверталася сер
йозна увага делегатами
конференції. Отже, лю
ди знають свої біди, ра
дяться, як їх позбутися,
беруться за негайне ви
правлення стану справ.
У роботі конференції
взяли участь заступник за
відуючого відділом про
паганди
обкому партії
О. Ф. Кердіваренко, пер
ший секретар Кіровоград
ського
райкому
партії
В. К. Діброва, завідуючий
планово-фінансовим
від
ділом БММТ «Супутник»
ЦК ЛКСМУ А. Г. Свердли,
ков,
секретар
обкому
ЛКСМУ В. М. Тяглий.
Відбувся організаційний
пленум РК ЛКСМУ. Пер
шим секретарем райкому
комсомолу обрано Т. В.
Сушкозу, другим — В, В.
Ткаченка, секретарем—за
відуючою відділом учнів
ської молоді — Н. М. Щер.
бакову.
В. АФАНАС1ЄНКО,
спецкор «Молодого
комунара».

закріпити його, зробити
правильний вимір на зав
тра. Тож створенню КМК
у звітному періоді було
пр/иділено неабияку ува
гу, їх кількість зросла з 79
до 95. За індустріальною
технологією
вирощували
кукурудзу 25 ланок і на
кожному з 5800 гектарів
зібрали більше 50 центне.
рів зерна. Плідно працю
вали і комсомольсько-мо
лодіжні загони кормодобувників. З усього півто
рарічного запасу кормів,
що є тепер у районі, біль
ше 40 процентів заготов
лено молодими.
Називаючи ці цифри на
конференції, перший сек
ретар райкому ЛКСМУ
Олексій Козловський ще й
ще раз підкреслив, що
бойовитість первинних ком.
сомольських
організацій
передусім зросла завдяки
сумлінності комуністів, які
працюють серед спілчан.
Після виходу з світ поста-
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нози ЦК КПРС «Про даль
ше поліпшення партійного
керівництва комсомолом і
підвищення його ролі в
комуністичному вихован
ні молоді» їх діяльність
що більше активізувалась.
У доповіді О. Козловського, у виступах делега
тів
називалися
імена
справжніх ватажків моло
ді. їх досвід узагальню
вався, поширювався, Але
були й такі, що не ви.
правдали надій своїх товаришів, котрі вибирали їх
своїми ватажками. Тож на
конференції піддавали їх
критиці за формалізм, за
байдуже ставлення до сво
їх обов’язків. Критика і
самокритика, ділові про
позиції — конкретний орі"
єнтио на завтра. Не зумі
ли комсомольські активіс
ти довести до кінця, ска
жімо, справу по направ,
ленню молоді на роботу в
колективи
тваринників.
Тож делегати пропонува
ли більш творчо взятися
за трудова виховання мо
лоді
в загальноосвітніх
школах. Так, як у Комишуватській СШ, виробни
ча учнівська бригада якої
стала лауреатом
премії
Ленінського
комсомолу.
Всі були одностайні з
думці — роботу по тру
довому вихованню слід
удосконалювати,
знахо
дити нові форми ідейно
го впливу на молодь.

Мііне трохи більше міся
ця, і наша країна вступить
у. завершальний рік п’яти
річки. А для комсомоль
сько-молодіжного колек
тиву Компаніївського ком. бінату громадського хар
чування (керівник інна
Балашкевнч, групкомсорг
Тетяна Онисько) та ще
для 37 молодих трудівни
ків району він уже почав
ся. Ставши на трудову
вахту, присвячену 40-річчю Перемоги радянського
народу у Великій Вітчиз
няній війні, вони достро
ково справились із цього
річними завданнями.
XXVI з’їзд КПРС по
ставив важливе за вдап_ня перетворити тваринництво в ударний фронт
на селі. Нині у цій галузі
в районі працює 128 моло
дих трудівників. На фер
мах створено два КМК,
діє сім комсомольських
груп. У нинішньому році
у тваринництво за комсо
мольськими путівками прийшло 12 випускників, ще
16 за направленнями гос
подарств району стали уч
нями місцевого ветери
нарного технікуму. У ра
йоні
багато
прикладів
ударної праці молодих
тваринників. З року в рік
високих надоїв домагаю
ться доярки Наталія Бон
даренко з колгоспу імені
Дзержинського та Надія
Барбаренко з колгоспу іме
ні Чапаєва. Вони не лише
до'іое працюють, а й бе
руть активну участь у гро,
мадській роботі: довгий
час були секретарями ком
сомольських
організацій
своїх господарств.
Проте слід відзначити,
що иевпрішенп.х проблем у
справі закріплення молоді
в тваринництві ще багато.
У колгоспах імені Кірова,
імені Свердлова, «Украї
на», імені Урпцького (сек.
рстарі комсомольських ор
ганізацій Андрій Савченко,
Валентина Момот, Микола
Чупровськпй та Анатолій
Томило) спілчан на фер
мах не більшає, комітети
комсомолу не займаються
профорієнтаційною робо
тою у місцевих школах, не
вникають у питання трудовлаштуваиня, організа
ції праці, побуту і відпо-

чітку молодих тваринни
ків. І хоч серед названих
господарств немає колгос
пів імені Дзержинського
та імені Чапаєва, однак і
там проблем на фермах
вистачає. Це засвідчили
виступи оператора по від
годівлі свиней Катерини
Шспель та доярки Любові
Барбаренко.
— За останні роки до
пас не прийшов працювати
жоден випускник, — ска.
зала
Катерина. — Зви
чайно, допомагають школя
рі літом, але приходять по
одному, по два, а чому б
не об’єднати їх у загін чи
тваринницьку лапку? Від
цього виграли б і ми, і ді.
ти. Не дуже поспішають
до нас і культармійці. Че
рез специфіку своєї робо
ти нам не так легко вирва
тись до будинку культури,
тож із яким задоволенням
послухали б прямо на
комплексі гарну пісню!
— Наказом у селі не
залишиш, — продовжила
Катеринину думку Любов
Барбаренко. — Дуже мало дівчат приходить на
ферму, і ті, попрацювавши
трохи, йдуть від нас.
Говорячи про недоліки В
організації соціалістично
го змагання серед молоді
слід у першу чергу Відзна
чити формалізм і заоргані
зованість ряду комсомоль
ських комітетів у цій справі- Адже змагання не обмежується взяттям соціа
лістичних зобов’язань, трене тільки їх брати, а її
контролювати виконання,
ііро яку оперативність у
роооті комітетів комсомо.
лу колгоспів імені Димитройа імені Свердлова, іме
ні 'ріЩЬКОГО може йти
мова, коли тут про резуль
тати роботи за попередпін місяць дізнаються У
кінці наступного!
Уже говорилось про по
їзне закріплення випуск-

конкретні намітки визна
чались тут же, на конфе
ренції — взяти участь у
створенні музеїв трудо
вої слави, цілеспрямова
ніше вести'-роботу по на
ставництву — зустрічі
з
ветеранами праці влашто
вувати за чітко виробле
ною
системою,
краще
дбати про запити юнаків і
дівчат, вивчати їх інтере
си. І особистий
контакт
комсомольського активіс
та, наставника з молодою
людиною — обоз ЯЗКОВИЙ.
На конференції виступи
ли секретар обкому Ком
партії України А. І. По.
гребняк, перший секре
тар Новоукраїнського рай
кому партії В. Я. Круценко, перший секретар об
кому ЛКСМУ І. О. Шев
ченко.

У роботі конференції
взяли участь інструктор
ЦК ВЛКСМ В. М. Харченко
та інструктор ЦК ЛКСМУ
B. І. Гайдукевич.
Відбувся організаційний
пленум райкому комсомо
лу. Першим секретарем
райкому ЛКСМУ обрано
Т. А. Пружину, другим —
C. М. Войпана, секрета
рем—завідуючою відділом
учнівської молоді — Т. І.
Гольнєву.
М. ШЕВЧУК,
спецкор «Молодого
комунара».

нпків шкіл у рідних кол
госпах. Щороку близько
30—40 хлопців і дівчат
приходять працювати у
сільське господарство, але
через відверту байдужість
комсомольських організа
цій шкіл і господарств за
лишаються тут одиниці. Ве.
лика вина у цьому і відді
лу учнівської молоді РК
ЛКСМУ (секретар — за
відуючий Олександр Гурбаиськпй), який слабо зай
мався питанням закріплен
ня випускників на селі. У
цій справі не проявили се
бе ні шефп-впробнлчнпкп,
пі педагогічні загони.
Багато треба буде по
працювати
і комітетам
комсомолу господарств, і
райкому комсомолу, щоб
виправити становище, що
склалося. Частіше бувати
на місцях, цікавітись по
всякденними
турботами
молодих, допомагати сло
вом і ділом. Про це гово
рили у своїх виступах де
легати звітно-виборної ра
йонної конференції. Вони
висели чимало цінних про
позицій, до яких варто
прислухатись районному
комітету комсомолу.
У роботі конференції
взяли
участь
перший
секретар Компаніївського
РК Компартії
України
Д. К. Пашолок, інструктор
республіканського штабу
студентських будівельних
загонів ЦК ЛКСМУ10. О.
Вечеровська, заворг обко
му ЛКСМУ О. М. Сніжко.
Відбувся організаційний
пленум райкому комсомо
лу.
Першим
секрета
рем Компаніївського РК
ЛКСМУ обрано В. П. Нг(‘
рівного, другим — В.Ув
Білобровепка, третім -к за.
нідуючою відділом Уучп'іп
ської молоді - Г. В. ВерС'ЛИРТАНЬ,
спецкор «Молодого
комунара».
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технікою, основами еконо
мічних знань, За чотири
роки восьмої п’ятирічки
середньорічний
урожай
зерна кукурудзи у нас ста
новив 69,6 центнера, а
пшениці — 51,8 центнера з
гектара.
Впевнений, що
будемо одержувати ще ви
щі врожаї. Цій меті слу
жить навчання наших ме
ханізаторів на курсах під
вищення кваліфікації, ви.
вчення багатого досвіду
радянських механізаторів
Із міжнародного клубу «Кі
ровоград — Толбухін».

Нова бригадна організа
ція праці створила пе
редумови для одержання
більш високих кінцевих
результатів нашої роботи.
Вона виявила важливу за
кономірність — чим мен
ша кількість працівників
зайнята у виробництві кін.
цевого
продукту,
тим
кращі й стабільніші ре
зультати. «Секрет» весь у
тому, що кожен механіза
тор має можливість ви
явити себе і побачити
плоди своєї праці.

ГРУПИ

БРАТНІХ СЕРДЕЦЬ

І

Недавно велина група молодих хліборобів області
почувала в Народній Республіці Болгарії на чергово
му. XIV засіданні міжнародного клубу молодих меха
нізаторів «Кіровоград — Толбухін». З болгарського
бону в ньому взяли участь відповідальні працівники
окружкому Болгарської комуністичної партії Атанас
Янчев і Петр Боянов, секретарі окружкому Димитровської комуністичної спілки молоді Иорданка Коцева,
Боян Димитров. Ясен Пенчев, Снежана Желева, керів
ники молодіжних комплексних бригад.
Відкриваючи зустріч, перший секретар окружкому
комсомолу йорданна Коцева підкреслила важливу
роль клубу механізаторів у пошуку та впровадженні
нових форм підвищення трудової активності молодих
хліборобів, поширенні передового досвіду.
З великим піднесенням учасники засідання зустрі
ли сердечне привітання почесного голови міжнарод
ного клубу молодих механізаторів двічі Героя Соціа
лістичної Праці Олександра Васильовича Гіталова.
Від імені кіровоградської делегації на засіданні клу
бу виступили перший секретар Гайворонського рай
кому комсомолу Володимир Демченко, бригадир номсомольсько-молсдіжної тракторної бригади колгоспу
імені Калініна Олександрійського району Віктор Га
лушка, інженер колгоспу імені Карла Маркса Новоукраїнського району Аркадій Кушніров та інші.
Нижче подаємо короткий виклад виступів болгар
ських друзіз та інтерв’ю, взяті в учасників засідання
міжнародного клубу молодих механізаторів.

НОВ^й
КРОК
УПЕРЕД
З виступу Петра ГІНКОВА, голови молодіжного
АПК «Георгій Димитров»,
М. Тервела:

•— Попередні засідання
клубу, зустрічі і контакти
між представниками Кіро
воградської області і Толбухінського округу взаємно
збагатили наших механі
заторів. Ми зробили но
вий крок уперед в спіль
ній боротьбі за поліпшен
ня якості роботи в наших
колектизах, за повноцінне
використання машин, за
впровадження нових форм
Організації праці з єдиною
метою — одержувати про
дукції більше, вищої якос
ті, з меншими • затратами.
Нашо сільське господар
ство базується на промис«овій основі, в ньому усішно вирішені
питання
концентрації і спеціаліза
ції. Помітно підвищилася
продуктивність праці на
базі нової техніки, нових
сортів
сільськогосподар
ських культур і порід тва
рин, нових технологічних
ЛІНІЙ і форм організації
праці.

'і

Зупинюся на тому, як у
нашому молодіжному аг
ропромисловому комплек
сі вирішуються соціальні
питання. Бригадні стани,
майстерні відповідають ви
могам високої культури
організації робочого місця
й побуту молодого механі
затора чи тваринника. Сьо
годні вся сільськогоспо
дарська техніка зберігає
ться на асфальтових май
данчиках і ремонтується в
■майсте^іях з паровим опа.
т^енням. До послуг моло
дих трудізникіи — чудо
во (Оформлені клуби, їдаль
ні, д)*шозі та інші побутові
приміщення. Для молодих
сімей Лай вже виділили
більше 90і квартир. У на
ших планам, — щороку на
давати молодим механіза
торам і тварйнникам ЗО
квартир.

Проводиться значна ро
бота по підготовці молодих
кадрів. Щорону на вечір
ніх і заочних відділеннях
різних назчальних закла
дів підвищують свій освіт,
ній рівень більше 20 чоло
вік, а через курси підви
щення кваліфікації за ос
танні п’ять років пройшла
близько 480 механізаторів.
Оператори машинного до
їння теж опановують нові
знання в школах і на кур
сах
мережі економічної
освіти.
Ми прагнемо організува
ти
хороший
відпочинон
для молоді. Зараз у тварин
ництві введено два вихід
них дні на тиждень. Є спій
будинок відпочинку на бе
резі Чорного моря, де за
рік відпочиває більше 800
молодих хліборобів і біль
ше тисячі
піонерів та
школярів. Наступного року
почнемо будівництво нової
бази відпочинку на 200
місць.

Всі члени багатотисячно
го колективу харчуються
в їдальнях, де ціни на
продукти знижено напо.
лозину. У період польо
вих робіт забезпечуємо
людей гарячими обідами і
вечерями на робочих міс
цях.

ЄДНАННЯ
— Колектив, яким я ке.
рую, — бригада нового
типу, вона функціонує як
оснозна соціально-еконо
мічна ланка в рамках АПК.
Комплексна бригада ут
вердила себе як найкра
щий засіб підвищення ро
лі колективу у виконанні

ШКОЛА
ГОСПОДА

РЮВАННЯ

Віктор
ГАЛУШКА,
| бригадир комсомольськомолодіжної тракторної
бригади колгоспу імені
Калініна
Олександрій
ського району:

— Я увосьме беру
участь у засіданнях клубу. Причому в Толбухін.
ському окрузі — втрете.
Мене завжди 'цікавив
досвід використання тех
ніки, тим паче, що май
же вся вона радянськоІго виробництва.
Цветанка ГЕОРГ1ЄВА,
секретар комсомольської
організації
КМБПВ
(м. Балчик):

— Я ше більше подру
жилася з радянськими
ровесниками. У нас спіль-.
ні ідеали, інтереси, тур-8
боти. І це окрилює, все.
ляє впевненість у май
бутньому.

Не без гордості зазна
чу, що, незважаючи на
бурхливий розвиток про
мисловості у нашому ра
йоні, майже ніхто не за
лишив сільське господар
ство. Нерідко буває на
впаки — з промисловості
йдуть до нас.
і

З виступу бригадира
молодіжної комплексної
бригади промислового ви
робництва |КМБП8) села
Орляк Георгі ХРИСТОЗД:

І

Короткі
інтерв’ю З І
учасниками XIV засідай- !і
ня клубу молодих меха-8
нізаторів «Кіровоград — ■
Толбухін».
ЗАПИТАННЯ: — Чим
я збагатила вас остання
| зустріч у міжнародному
9 молодіжному клубі?

Старанна праця молодих
знаходить належну оцінку.
За високі успіхи у вироб
ництві
сільськогосподар
ської продукції понад 40
хлопців та дівчат нагород
жені трудовими орденами
й медалями. За останні ро
ки туристичними поїздка
ми за кордон заохочено
370 чоловік. Всі механіза
тори з нашого АПК відві
дали Радянський Союз.

У НАШІЙ
КОМПЛЕКС
НІЙ
БРИГАДІ

Зараз у нас створюються
спеціалізовані групи по

Микола Ч ЕР НЕГА, ме
ханізатор колгоспу імені
Жданова
Новоархангельського району:

— Мене підкорила щи
рість болгарських хлоп
ців та дівчат, їхнє праг
нення зміцнювати друж
ні зв’язки з нами. Мене
радує працелюбність моВ лоді братньої країни, її
| господарське ставлення
І до справ.

виробничих завдань. Вона
створила передумови для
подолання адміністрування в керівництві і втру
чання згори В роботу ко
лективу.

Сьогодні наші механіза
тори — це люди з техніч
ною підготовною, пні доб
ре володіють довіреної їм

вирощуванню
окремих
видів
сільськогосподар.
ських культур. В нашій
бригаді така група з чоти
рьох чоловік доглядала
цього року зернову куку
рудзу. Результати у неї
вищі, ніж у середньому
по бригаді. Зросло почут
тя відповідальності меха
нізаторів
за
доручену
справу.
Спеціалізуючись
на вирощуванні тих чи
інших культур, вони ста
ють справжніми майстра
ми, наполегливо шукають
резерзи,
впроваджують
досягнення
науково-тех
нічного прогресу у зерно,
виробництво.

МИ-ДОБРО
ВОЛЬЦІ
З виступу члена ЦК
ДКСМ,
механізатора
КМБПВ села Преселенци
Христо ДАМЯНОВА:
— Спеціалізована гру
па, яку я очолюю, була
сформована з доброволь
ців. До її складу зходить
чотири механізатори, три
з них — комсомольці. Від
повідно до догозору, який
група уклала з комплекс
ною бригадою і керівни
цтвом АПК, нам треба бу
ло виростити
кукурудзу
на 330 гектарах і одержа
ти з кожного по 55 цент
нерів зерна. Нам надали
повну самостійність.
Хочу відначити, що зав
дання групи хлопці сприй
няли як завдання
всієї
комсомольської організації
бригади.
Періодично на
комсомольських зборах я
звітував про роботу групи.
Ми обговорювали пробле
ми, які виникали під час
роботи, в разі
потреби
зверталися від імені ком
сомольців
до
господар
ських керівників і общинського комітету комсомолу. Кожен член ДКСМ був
готовий допомогти пора
дою чи ділом під час ре
монту й підготовки тех
ніки.

Поставлені завдання ми
виконали успішно, тому,
що нова форма організа
ції праці створила обста
новку товариськості і взає
модопомоги,
підвищила
відповідальність кожного

З стор.
перед усіма і за все. Ду
же ефективною була на
ша участь у молодіжних
днях, з днях економії.
Завдяки їй ми добилися
підвищення якості сіль,
ськогосподарських робіт.
Нині ми включили до
нашої групи ще двох чолозік. В наступному році
будемо вирощувати куку
рудзу, соняшник і квасо
лю на значних площах.
Ми будемо віддавати ро
боті весь свій комсомоль
ський запал, всю молоду
силу. Виявлене нам до
вір’я виправдаємо.

ТУРБОТА

ПРО
МОЛОДИХ
З виступу секретаря ра
йонного комітету ДКСМ
Тошко ПЕТКОВА:
— Наша районна комсо
мольська організація ство.
рена з 1979 році на тери
торії двох
аграрно-про
мислових комплексів —
«Добруджа» та імені Стоп
ко Георгієва. В її складі
2600
комсомольців, 98
комсомольських груп. На
перший план ми ставимо
питання участі молоді в
інтенсифікації сільського
господарства.
Г оловним
напрямом виконання цьо
го завдання є робота по
створенню і утвердженню
молодіжних трудових ко
лективів.

Зупинюсь на конкрет
них формах цієї роботи.
За допомогою керівництва
АПК ми щороку проводи
мо огляд молодіжних ко
лективів. В практику уві
йшли спільні
засідання
комсомольських колекти
вів і бригадних рад, на
яких визначається місце
кожної молодої людини у
виконанні господарських і
соціальних завдань.
У нашій комсомольській
організації створено 14 мо
лодіжних
колективів,
у
яких трудиться 250 юнаків
і дівчат. На початку цього
року ми приділили особ
ливу увагу створенню мо
лодіжних спеціалізованих
груп відповідно до нової
виробничої
структури
КМБПВ. Молодь
постійно
поповнює свої знання. З
початку року підвищили
кваліфікацію 102
комсо
мольці.

Цього року ми оголоси
ли похід за підвищення
різня знань. З активною
допомогою
професійного
навчального центру при
АПК створено 6 виробни
чих нласів, де навчається
150 юнаків і дівчат.
Проводимо роботу по за
кріпленню молодих людей
у сільському господарстві.
Молоде поповнення зустрі
чаємо урочисто. Вручаємо
одноразову допомогу в су
мі 300 левів. При сприянні
районної
народної Ради
молодим сім’ям надаємо
земельні ділянки для спо
рудження будинків. Зміц
нюються зв’язки трудових
колективів з піонерсьними
загонами І дружинами.

За пропозицією райко
му ДКСМ обидва АПК
виділили 250 тисяч левів
на перепідготовку й підви
щення кваліфікації моло
дих трудівників, розвиток
технічної творчості моло
ді, поліпшення соціально,
побутових умов молоді й
молодих сімей, на ремонт
культурної і спортивної
бази. У нас функціонують
два будинки молоді і 16
молодіжних
клубів, де
юнаки і дівчата цікаво
проводять
свій вільний
час.

Матеріали із засі
дання міжнародного
клубу л\олодих ме
ханізаторів підготу
вав А. КРЯТЕНКО.

ОБРЯДИ НАШІ.
РАДЯНСЬКІ

Право
на білий

халат
У святковому
ЗАЛІ
Добровеличківської цент
ральної районної лікарні
зібралися того дня міс
цеві медпрацівники, гос
ті з Компаніївського ра
йону. Тут відбувся вечір
посвяти у професію ПІД
назвою «Право на білий
халат». Відкрив його за
ступник головного ліка
ря центральної районної
лікарні В. Г. Придвор.
Він же коротко розпо
вів про історію лікарні,
побажав трудових успі
хів молодому поповнен
ню.
Потім виступила
секретар
парторганізації Т. Я. Рябовол.
— Нашому колективо
ві, — сказала
Тетяна
Яківна, — є ким пиша
тися. Загальною шаною
добровелнчківців корис
туються медсестри О. М»
Головченко, Л. П. Шей.
ко, заслужений
лікар
УРСР А. П. Третяченко,
лікар В. П. Трут та інші.
На них рівняються, з них
беруть приклад.
Зі словами вітань та
побажань до молодих
спеціалістів звернулася
і ветеран війни та праці
медсестра
хірургічного
відділення О. А1. Головченко.
— Людина народжує
ться двічі — коли впер
ше появляється на світ,
і коли вперше вступає у
трудове
життя, — так
розпочала свій виступ
головна медична сестра
райлікарні Т. М. Шикіта. — Лікувати хворо
го, а не хворобу — ні
святі слова Гіпократа і
сьогодні лежать в осно
ві роботи радянських
медиків.
Звучить музика орга.
ну. До залу заходить Гі.
пократ зі своїми поміч
ницями Гігієєю та Па
нацеєю, які тримають у
руках запалені факели,
Гіпократ нагадує моло
дим
медикам клятву.
Молоді спеціалісти під
тверджують
власними
підписами клятву Гіпо
крата.
В. Г. Придвор вручає
винуватцям
торжества
трудові книжки, Т. Я.
Рябовол — сувеніри й
квіти.
Від імені молодих спе
ціалістів виступив анестезіолог Г. В. Теплицький, який щиро подяку
вав за теплий прийом І
запевнив,
що молоді
медпрацівники не осо
ромлять свого звання. А
медична сестра Т. М,
Шевцова сказала слова
ми поета:
Щоб в світі хворих
не було.
Допомагаю людям.
Майже кожен з ново
прибулих виступив з вір
шем улюбленого автора,
присвяченим жінці-матері, темі миру.

Гість з
Компаніївської центральної район,
цої лікарні головна мед
сестра Т. Д. Вієвська теж
привітала молодь, поді
лилася своїми спогада
ми про те, як починала
працювати медсестрою у
Добровелпчківській
лі
карні. А заступник го
ловного лікаря Компаніївської центральної ра
йонної лікарні В. Д. Іва.
нець зачитала молодим
пам’ятну адрес}.
В. СНІЖКО.

4 стор

«Молодий

«Мертві душі», з серія. 21 00
— «Час». 21.35 — Футбол:
«Зеніт»—-Металіст». 2 тайм.
22.20 — Концерт артистів
болгарської естради. 22.55—
ЦТ (І програма)
Чемпіонат світу з шахів, Ін
формаційний випуск. 23 10
8 00 — «Час -. 8.35 — Від — Сьогодні у світі.
гукніться. сурмачі! 9.05 —
Телефільм «Мертві душі».
1 серія. 10 255 — Докумен ▲ УТ
тальний телефільм «Заглянь
у своє завтра». 10.55 — Грає
10.00 — Новини. 10.10 —
С. Орєхов (гітара). 11.15 — Днвосвіт. 10.40 — Музичний
Новини.
14.30 — Нойиііи.
14.50 — Союз науки і праці. фільм «Майстер». 11.15 —
Документальні фільми. 15.30 Телефільм «Зустріч». 11.40 —
— Твоя ленінська бібліоте Шкільний екран. 9 нл. Істо
ка. В. 1. Ленін. «Що таке Ра' дяйська влада?». 16 00 — 116- рія. 12.10 — Кінопрограма.
моя неозора».
виїш. 16.05 — Грають В. Азов «Вітчизна
(баяв) 1 О. Глухов (балалай 13.30 — Новини. 13.45 — Спі
ка). 16.25 — Теленарис
ває Л. Гелага. 16.00 — Но
«Земле моя. Росіє». 16.55 вини. 16.10 — Срібний дзві
—
Стадіон
для
всіх.
17.25,— .Помори». Докумен ночок. 16.30 — Республікан
тальний
фільм. 18.20 — ська
фізико математична
Мультфільми. 18.45 »— Сьо школа. 17.00 — Фольклорні
годні у світі. 19.00 — За по мотиви. 17.30 — Продоволь
кликом обов’язку. Про по ча програма — справа кож
двиг сержанта надстрокової
служби МВС СРСР В. Бара- ного. 18.00 — Тележурнал
йона. 19.20 «- російські на «Комуністи». 18.30 — Акту
родні пісні співає К. Шаврі- альна камера. 19.00 — Чем
ла. 19.40—Телефільм «Мерт піонат СРСР з футболу: «Ди
ві душі». 2 серій. 21.00 — намо» (Київ) — ЦСКА. В пе
«Час». 21.35 — Концерт май рерві — «День за днем». (Кі
стрів мистецтв. По закінчен ровоград). 20.45 — На доб
ні— Сьогодні у світі.
раніч, діти] 21.00 — «Час».
21.35 — «Колискова». Гру
УТ
зинський державний театр
Новини. 10.10 — пантоміми. 22.10 — Чемпіо
10.00
Ніномозаша. 11.25 ■ Музич- нат СРСР з хокею: «Сокіл»
ний фільм «Сллово револю- — «Динамо» (Рига). 2 1 3 пе
иії». 11.40 — 1Шкільний ек- ріоди. У перерві — Новини.
нл. Російські Мова.
ран. 6 і..
12.10 • - Художній
.... фільм\ «Ті.
що летять серед зірок». 12.45
«- Новини. 16.00 -і? Новини.
16.10 — Срібний ДзВійочоК.
16.35 — Фільм-коніїерт «На
стрій». 16.55 — «ТСреМ-теремок». Вистава. 18.00 — Теле
фільм « Дев’ятий вал». І. Ай.
5азовс ьк н й. 18. ЗО—Музич нп й
іільм
«Галявина казок».
9.00 — Актуальна камера.
19.30 — Перлини душі на
родної. 19.55 — О. Перекаліч.
«Земний
уклін». Вистава
бєлгородського театру імені
Щенкіпа. 20.45 — На добраНіч, дітиі 21.00 — «Час».
21.35 — Продовження виста
ви «Земний уклін». 22.25 —
Новини.

'А ЦТ (Ц програма)
8.00 - Гімн.’стика. 8Д5 —•
Документальний телефільм
«Місто майстрів». 8.35. 9.35
— Природознавство. 2 клас.
6.55 — Науково-популярний
фільм -В авангарді науково,
технічного прогресу» 9.05.
12.40 — Французька мова.
9.55 — Науково-популярний
фільм -Вітпмські береги».
10.05 — Учням ПТУ. Есте
тичне виховання. Культура
поведінки і спілкування. Пе
редача 1.- 10.35. 11.40 — Ос
нови Радянської держави і
права. У клас. «Наш священ
ний обрв’язок». Про захист
соціалістичної
Вітчизни.
11.05 — Шахова школа.
12.10 — Музика. 2 клас. Му
зика народів СРСР. Переда
ча 1. 13.10 — Мистецтво епо
хи В.дроджєпня. 13.50 —
Суспільствознавство. ’ Свіч1
очима матеріаліста. 14.35 —
«Учитель 1 учні». Про твор
чість Т. Хренникова. 15.35—
Новини.
18.00. — Новини.
18.15 — -Сільська година».
19.15 — «...До шістнадцяти!
старші».
20.00 — Вечірня
казка. 20.20 — Концерт хо
ру любителів співу при Ле
нінградському хоровому то
варистві.
21.00 — «Час».
21.35 — Фільм «Бунтівна ба
рикада». 22.50 — Новини.

д ЦТ (II програма)
д 11Т (1 програма)
8 00 — «Час». 8.35—Мульт
фільми. 9.05 — Телефільм
«Мертві душі» 2 Серія. 10.25
— Клуб мандрівників. 11.25
— Новини 14.30 — Новини.
14.50 — П’ятирічка — спра
ва кожного. Документальні
телефільми «Пошук резер.
ВІБ». «У великому й мало
му». 15.20 — Радянське об
разотворче мистецтво «Літохше подвигу >. 16.05 — Нови
ни. 16.10 — Розповідають
паші кореспонденти. 16.40
— У, концертному
залі
— школярі. Скрипкова вір.
туозг.а музика. 17.40 —
Людина — господар на зем
лі 18 40 — Мультфільм «По
вернення із зірок». 18.45 »Сьогодні у світі. 19.00—Чем
піонат світу з шахів. Інфор
маційний випуск, 19.05 _
■Лауреати Державних премііі
СРСР 1984 р в галузі су
спільних наук. 19.20 — К Дебюссі. Сюїта для двох роя
лей.
19.40 — Телефільм

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний телефільм
«Каунаська картинна гале
рея». 8.35, 9.35 — Суспіль
ствознавство. 10 клас. «Істо
рії невблаганний хід». 9.05
13.10 — Німецька мова. 10.05
— Учням ПТУ. Естетичне ви
ховання. Культура поведін
ки І спілкування. Переда
ча 2. 10.35, 11.40 — Історія
9 клас. II з’їзд РСДРП. 11.05
— Мамина школа. 12.10 —
Музика. З клас. Музика на
родів СРСР. Передача 2.
12 40 — Загальна біологія. В
глибинах живої
клітини,
і 3.40 — «Школа в Лисячих
Горках». Теленарис. 14.30 —
Російське мистецтво. XIX ст
Павло Федотов. 15.10 — Но
вини. 18.00 — Новини. 18.15
— Тележурнал «Співдруж
ність». 18 8 — Народні ме
лодії. 19.00 -- Футбол: «Ара.
рат» — «Спартак», 2-й тайм.
19.45 — Вечірня казна. 20.00
—Футбол: «Дкнамо» (Мінськ)
—«Дніпро». 27й тайм. 21.00 —
•’Час». 21.35 — Фільм «В
26-го не стріляти». 23.10 —
Документальний телефільм
«Спогади про Великий Ус.
23.25 — Новини.

комунар»
А ЦТ (II програма)

д ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Внступ художніх колективів.
8.55 — Науково-популярний
фільм «Суздаль». 9.05 — Те
лефільм «Мертві душі». З се
рія. 10.25 — Очевидне —
неймовірне. 11.25 — Новини.
14.30 — Новини. 14.50 —
«П’ятий переділ». 15.10 —
Концерт Державного ансамб
лю танцю Татарської АРСР.
15.55 г* Новини. 16.05

8.00 — Гімнастика. 6.15 —
Документальний телефільм
«До вершини». 8.35, 9.35 —
М. Гоголь. «Ревізор». 7 клас.
9.05, 12.35 — Іспанська мона. 10.05 — Учням П'ГУ Лстрономія. 10.35, 11.40
Зоологія. 7 клас. 11.00
Сім’я 1 школа. 11.30
Науково-популярний
- - ------- ---------Фільм
«Кроки мікросвіту». 12.05—Історія. 9 клас.
Грудневе
збройне повстання в Москві.
13.05 — Ф. Купер. Сторінки
життя 1 творчості. 13.50 —
Фільм із субтитрами. «Остан
ній свідок». 15.15 — Новини.
18.00
Новини. 18.15

ських островів і м. Таллінн
від
німецько-фашистських
загарбників. 18.30 — Веселі
потни. 18.45 — Сьогодні У
світі. 19.00 — Чемпіонат сві
ту з шахів Інформаційний
випуск. 19.05 — Сучасний
світ 1 робітничий рух. 10.35
— Телефільм «Мертві душі».
5 серія. 21.00 — «Час». 21.35
— Концерт соліста Сток
гольмської королівської опе
ри II. Гедди та Великого хо
ру ЦТ і ВР. 23.20 — Чемпіо
нат світу з шахів. Інформа
ційний випуск. 23.35 — Сьо
годні у світі.

£ УТ

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —.
Якщо хочеш бути здоровим.
8.30 — Документальний те
лефільм «Бій і триста трид
цять три» 9.20 — Ранкова
пошта». 9.50 — Зупйнисід
мить. 10.20 — Програма те
лебачення Естонської РСР
11.50 — На землі, в небесах
і на морі. 12.20 — Внстуїі
художніх колективів , радян
ської міліції. 12.40 — Дону!
ментальний
телефільм,
13.00 — Спортивна переда
ча. 13.45 — Від усієї душі?
Зустріч з моряками Далекдсхідиого пароплавства. 15.45
— Чемпіонат СРСР з хокеюі
«Трактор» — «Спартак». 2 )
З періоди. Під час перерви—
16.20 — Міжнародний огляд.
17.15 — «Про музику 1 му
зикантів». «Арам Хачатурян
— спогади сучасників». 18.05
— Мультфільм. 18.25 — «Чо
му не співає Фейруз?». Те
лефільм про Ліван. 19.30 —
Музичний кіоск. 20.00 — Ве
чірня казка, 20.15 — Здо
ров’я. 21.00 — «Час». 21.35
— Концерт майстрів мис
тецтв України. 22.30 — Чем
піонат світу з волейболу ,
23.00 — Кубок свронєйськ.’?йгч
чемпіонів з водного по/^^
ЦСК ВМФ (Москва) — «В1^^
шаш» (Угорщина). Фінал.

10.00 — Новини. 10.10 —
Виробнича гімнастика. 10.20
— Слово за вами. 11.05 —
«Народні таланти». 11.30 —
Телефільм «Тархаикут». 11.40
— Шкільний екран. 9 кл. Іс
торія. 12.10 — Фільм-вистава «Ретро». 13.40 — Новини.
16.00 — Новини. 16.10 —
Срібний дзвіночок. 16.30 —
«Культура .російської мови».
К. І. Чуковський. 16.55 — В
світі балету. 17.30 — «Сучасиик».
18.00 — Телефільм
«Моя Кабардшіо-Балкарія».
18.30 — Телепрограма «Ро.
бітник». 19.00 — Актуальна
камера. 10.30 — ■ Сатирич
ний об’єктив. 19.55 — «Не
«Роби в нами, роби як ми. Концерт естрадно-снмфоніч- забутні». Академік М. Самороби краще за нас*. 17.05— , ного оркестру їм. В. Солов- киш. 20.25—«День за днем».
Шахова школа. 17.35 — Кон- йова-Сєдою.
18.30 — Наш Оголошення. Фотохвилннка.
церт-романс. Співає В. Вуя- сад. 19.00 — Служу Радян (Кіровоград). 20.45 — На доб
чич. 18.00 — «...До шістнад ському СоюзУІ 20.00 — Ве раніч, діти! 21.00 — «Час».
цяти 1 старші». 18.45 — Сьо чірня казка. 20.20 — Чемпіо 21.35 — «З людьми і для лю
годні у світі. 19.00 — Ленін нат СРСР з баскетболу. Жін дей». 22.10 — Художній
ський університет мільйонів. ки. ЦСКА — «Спартак». (Ле- фільм < Комічний коханець, д ЦТ (І програма)
або Любовні витівки сера
Джона Фальстафа». 23.20 —
8.00 — «Час». 8.35 — До
Новини.
кументальні телефільми. 9.00
— Виступ Державної капели
бандуристів УРСР. 9.30 —
А ЦТ (II програма)
Будильник. 1П.00 — Служу
8.00 — Гімнастика. 8.15— Радянському Союзу! 11.00 —
Документальний телефільм Здоров’я. 11.45 — Ранкова
«І маленький карнавал в пошта. 12.15 — Зустрічі на
кінці року...». 8.35 9.35 — радянській землі. 12.30
Історія. 4 клас. Перші росій Сільська година. 13.30 -тські
революціонери. 9.05. Музичиий кіоск. 14.00 -212.40 — Англійська мова. Фільм для дітей. «Цнркачс10.05 — Формування погля ня»; 15.05 — Телефільм «По
дів Ч. Дарвіпа. 10.35. 11.40 — бачення з Великим театч
Географія,- 5 клас. 11.05. — ром». 15.35 — Повніш. 15.40
Поезія
Д.
КугулЪтйнова. — Клуб мандрівників. 16.40
>
12.10 — Історія. 8 клас. Іс — Мультфільм «Три баба»
торичне значення «Маніфес ни». 1, 2. З, 4 серії (ЧССР).
— Концерт Великого
ту Комуністичної партії». 17.10
оркестру НУ
13.10 — Людвиг ван Бетхо симфонічного
1 ВР. 18.00 — Міжнародна
вен. Передача 2. 14.10 — панорама.
18.45
— Телефільм
Розповіді про декабристів. «Червоний дипломат».
1 1
І. Пущин. 15.10 — Повіти.
21.00 — «Час». 2І.35-^И
18.00 — Новиви. 18.15 — серії.
Футбольний
огляд.
22.05
«Народна творчість». Теле- Міжнародні змагання в щсогляд. 19.00 — Клуб манд
пам’яті льотчикДрівників. 20.00 — Вечірня робатпки
казка. 20.20 — Чемпіонат космонавта СРСР В. Волко
СРСР з волейболу. /Кіпки. ва. 22,50 — Повніш.
« Медіи »—«Уралочка-1». 21.00
— - Час». 21.35 — Телефільм
«Суто англійське пбивство>. £ УТ
1 і 2 серії. Під час перерви
10 00 — Новини. 10.10 —
— 22.55 — Новіти.
Музичний фільм. 10.30 — Се
ло і люди. 11.00 — Худож
ній
телефільм -Канікули
Крота». 2 серія 12 05 — Тёдеилуб киянок -Щедрість».13.05 — Новини. 13.15 -АСтудія «Золотий ключик».д ЦТ (І програма)
14.15 — «Грані пізнавші?,
і
15.00 — Катрусипі кінозал,
8.00 — «Час». 8.35 — Тє- 16,00 — Слава солдатська.
__________
лефільм «Мертві душі». 5 се 17.00 — А. Калііинь. 5 віршів
рія. 10.00 — 47-й тираж
17.20 — Програ
«Спортлото». 10.10 — Більше Я. Райніса.
-Братерство». 19.00 —
хороших товарів 10.40—Все ма
Актуальна
камера.
19.30 -гсоюзний телеконкурс «Това Т. Реттіган. «Глибоке
риш пісня». 11.20 — В. Ма- море». Вистава. 20.45 —синє
лковський. Поема «Володи добраніч, дітііі 21.00 На
Є“
мир Ілліч Ленін». 12.10 — До • Час». 21.35 — Продовження
40-річчя Великої Перемоги. вистави--Глибоке Синє мо
Клуб фронтових друзів «Пе ре». 22.15 — Новини. 22.30:—
реможці'. 13.30 — Тележур «Лечу до тебе мрією». Ро 4
нал «Сім’я 1 шїюла». 14.00— манси українських радян
Спортивна передача. 14.45— ських композиторів.
Новини. 15.00 — Розповіді
про художників. 15.30 —
Людина.
Земля. Всесіїїт. A LIT (IE програма)
16.15 — Мультфільми «Бюро
знахідок», «Відважний Ро
8.00 — Па зарядку ставай.
бін Гуд». 16.40 — Новини. 8.20 — Науково-популярний
16.45 — Бесіда політичного фільм «Осінь'у лісі». 8.30 —
оглядача Л. Возвесепського. Ритмічна гімнастика. 9.00 —
17.15 — Чемпіонат СРСР з Російська мова. 9.20 — По
— «Хімік». езія. .М. Флерон. 10.05
«Час». хокею:— УЦСКА
Праця — суспільство .— лю нінград).
світі тварин. 19.*0 М. Балакірєв. Тіерша сим
дина. 19.40 — Телефільм 21.35 — Телефільм «Жертва 18.25
—
До
40-річчя
Великої
Пе фонія у виконанні симфоніч
«Мертві душі». 4 серія. 21.00 науки». За мотивами опові ремоги Фільм «Зорепад».
— «Час». 21.35 — Докумен дання Б. Нушнча. 22.45 — 21.00 — «Час». 21.35 — Кі- ного оркестру Горьковської
1*Д0 — Очевид
тальний телефільм «Іраклій Новини.
нопанора.мя. 23.15 — Новини. філармонії.
не — неймовірно. 12.00 -а
Абашідзе». 22..70 — Сьогодні
Документальний
Фільм «йогіу.світі. 22.45 — М. Глінка.
кута». 12.10 — Супутник, мі«
УТ
«Вальси, мазурки».
ноглялача. 12.55 — М. Ка
10.00 — Новини. 10.10 — рім. «Викрадення дівчини».
15.05 — Роз
д УТ
Концертний зал «Дружба». Фільм-вистава.
повідають наші кореспон
10.50 — Науково-популярний денти.
А ЦТ (І програма)
15.35 — Романси
10.00 — Новини. 10.10 —
8.00 — «Час». 8.35 — На фільм. 12.00 — «Призначає
Концерт. 10.55 — Науково- уково-популярні фільми. 9.05 ться побачення». 12.30 — П. Чайкопського 1 Г. Свирилова
у
виконанні
ІО. МаруПрем
’
єра
телефільму
«Дер

популярний фільм. 11.15 •— — Телефільм «Мертві душі».
16.10 — Телефільм
жавна комісія». 13.00 — Но сіна.
Концерт. 11.30 — Художній
«Крах
інженера
Гаріна».
вини.
13.10
—
-Доброго
вам
телефільм «Бій на перехрес 4 серія. 10.25 — В концерт здоров’я». 13.35 — Міжна 2 серія. 17.15 — Світ і мо
ті». 1 і 2 серії. 13.40 — По ному залі—школярі, Скрип- родна студія. 13.55 — Кон дель. *8.00 — Видатні ра
віртуозна
музика.
виконавці — лауре
зал
«Дружба». дянські
гини. 16.00 — Новини. 16Л0 копа
11.25 — Новини. 14.30 — Но- цертний
ати Ленінської ппе:%, і Грає
оркестр Казах Л.
— Срібний дзвіночок. 16.40 вини. 14.50 — Комуністи Симфонічний
Коган. 18.55 — Мультфіль
ської
РСР.
1-1.15
—
«Наука
1
— Класична музика. 17.00— «0-х. _
ми. 19.25 — Міжнародні Зма
Документальні теле- час».
15.00
17.77
*7
Чемпіонат
__ 1_
Олівсць-малювець. 17.30 — фільми < Роки наші». - Його СРСР з футболу: «Динамо» гання з санного спорту.
— Вечірня казка. 20.15
Телефільм «Вчити та т.ихо- висота», «Турботи різні». (Київ) — «Кайрат». 16.45 — 20.00
— Чемпіонат СРСР з баскет
вГзе- «День за днем». (Кіровоград). болу.
___
вуьати». 18.00 — Телефільм. 15.55 — Закарпатські
Жінки, «Динамо» (Но
рунки.
Мчзична
передйЧа.
18 20 — «День аа днем».
17.00 — Чемпіонат СРСР з восибірськ) — ЦСКА 21.00
Новини. 16.30 — хокею:
-Сокіл» — СКЛ (Ле — «Час». 21,35 — Телефільм
18.30 — Концерт. 10.00 — 16.25
агропромисловому
нінград). 19.15 — Актуальна «Білі лінії» із серії «ЗО ви
....__ ____ ,______
Актуальна камера. 19.30 — Вчені
19.45 — «Скарби му падків майора Земапа».
«Слово за вами». 20.15 — комплексу Підмосков'я. 17.00 камера.
зеїв України». 20.15 — Цирк,
—
Російська
мова.
17.30
—
Співає заслужений артист Разом — дружна сім’я, 18.00 цирк. цирк. 20.45 — На доб
УРСР В. Ломакін. 20.45 — — До 40-річчя Великої Пе раніч, діти! 21.00 — «Час».
На добраніч, дітиі 21.00 — ремоги. «Час визволення». 21.35 — Телетурнір «Сонячні
Редактор
«Час». 21.36 — Фільм-виста- Документальний телефільм кларнети». У перерві — Но
ю. сердюченкс;
ва < Ретро». 23.05 — Новини. про визволення Моонзунд- вини.
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