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ЛІВАН, Криваві злочини ізраїльської вояччини у 

південноліванському селі Зрарія, де було вбито, пора
нено і заарештовано десятки людей, викликало хвилю 
обурення по всій країні.

На знімку: ці жінки втратили у Зрарії своїх 
чоловіків, синів і братів.

Фото Рейтер — ТАРС.
Добірку «Планети» читайте на 3-й стор.І

ЮНАКИ І ДІВЧАТА! 
БЕЗУСТАННО ОВОЛО. 
ДІВАЙТЕ ЗНАННЯМИ, 
КУЛЬТУРОЮ, ПРОФЕ
СІЙНОЮ МАЙСТЕР
НІСТЮ! ПРИМНОЖУЙ
ТЕ РЕВОЛЮЦІЙ НІ,.БО
ЙОВІ Й ТРУДОВІ ТРА
ДИЦІЇ КОМУНІСТИЧ
НОЇ ПАРТІЇ І РАДЯН
СЬКОГО НАРОДУ!

УЧІТЬСЯ ПО-ЛЕНІН- 
СЬКОМУ ЖИТИ, ПРА
ЦЮВАТИ, БОРОТИСЯ!

(Із Закликів ЦК 
КПРС до 1 Травня).

Зміну починає тракторист 
Юхим М0Р03АН з колгоспу 
«Більшовик» Устинівського 
району. Фоторепортаж з цьо
го господарства ми вміщує
мо на 1-й стор.

а
Пам’ять героїв Великої Вітчизняної війни

не згасне у серцях радянських людей. «Солдатське 
поле» у Волгограді не єдине. Скрізь, де билися воїни 
за рідну землю, стоять обеліски. Ніхто і ніщо не по
винно забутися. Вікторину «Обеліски» вміщено на 
2-й стор. ■J

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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Виходить з 5 грудня 1939 р. Вівторок, 16 квітня 1985 року № 46 (3553). Ціна 2 коп,
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ЕА РКО па миїь застиг се- 
ред хати. У ньому на

роджувалось якесь незви
чайне, радісне й бадьоре 
почуття. Йому захотілося 
кудись іти, щось робити, з 
кимось перемовлятися... 
Коли вибіг з хати на зали
те сонцем подвір’я, почут
тя те у ньому вже визріло 
і впокоїлось, стало ніби 
дорослішим. Воно ніби пе
реплавилося на очікування 
чогось. Чого? Юрко рап
том похопився — це ж 
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МЕХАНІЗАТОРОВІ КОЛГОСПУ ІМЕНІ 
ІКАЛІНІНА ГЮВОАРХАІІГЕЛЬСЬКОГО РА
ЙОНУ ЮРІЄВІ ГНДДУБНОМУ ЗА ДОБ
ЛЕСНИЙ ТРУД ПРИСУДЖЕНО ПРЕМІЮ 

ЛЕНІНСЬКОГО КОМСОМОЛУ.ІМЕНІ
дядько 
щоб він 
обіду!

Вулиці червневого, роз
мореного сонцем, вкутано, 
го буйною розімлілою зе
ленню села були в то по
ру пустельні. Хлопчик збіг 
з гори од хати до кладки; 
на мить притишив ходу, 
щоб кинути оком па поті
чок, що, здавалося витікав 
із тіні густих верб (може, 
рибина яка зблисне проти 
сонця срібпою .лускою?) і 
гайнув па .гору, в бік сте
пу. Он там, за лісосмугою, 
край невеличкого вибалка, 
і їхня тракторна бригада...

Ні. неспроста так запа
м’ятався той сонячний день 
минулого дитинства•йому, 
Юрієві Піддубнои|у, з та
кими подробицями. Тому, 
що то був справді незви
чайний. ба. навіть, знамен
ний день у його житті. То
го дня дядько Михайло, 
батьків брат, зустрів його 
замість звичного «здоров- 

такими

Михайло казав, 
був у бригаді до

замість звичного 
здоров, козаче» 
словами:

— Ну, то як,, .... екзамен?
Здав? — і подивився при
щуреними. над міру сер
йозними очима.

— Аякже! — не сказав, 
а видихнув Юрко.

— Ну що ж, тоді пішли... 
Т ОГО дня дядько Мйхай- 
1 ло дозволив дванадця
тилітньому Юркові впер
ше в житті взятися за кер
мо трактора — ні, не прос
то взятися, а керувати ма
шиною!

Якою гордісікУ повнило
ся того дня хлопчаче сер
пе! І як він відтоді навік 
по-особливому побачив та 
полюбив і цеп безмежний 
облитий сопнем степ, і ці 
степові дороги, і цс небо— 
свідків його дитячого трі
умфу!

згадувати 
захоплен-

— Приємно 
мені своє перше 
пя технікою, — говорить 
мені Юрій Піддубнпй. — 
Кажу «перше» тому, що 
на зміну йому з часом 
прийшло інше, прнземле- 
піше почуття. Воно наро
дилося ще в школі, де я 
вивчав тракторну справу і 
звідки пішов у тракторну 
бригаду — працювати па 
гусеничному тракторі. Тех- 
піка поступово перестала

НАШ СУЧАСНИК

бути для. мене якимось не
збагненним дивом, я зро- 
зумів принцип роботи дви
гуна, я не раз і не два пе
ребирав своїми руками 
тракторні вузли й механіз
ми. Згодом і філіал авто- 
школп у нашому селі за
кінчив. Але без отієї ди
тячої захопленості маши
нами, мабуть, думаю те
пер, я не зміг би .побити 
н берегти техніку зараз, 
ставши дорослим...

ТРЕТЯ тракторна брига
да, де працює Юрій, 

Колектив 
дружний,

віддалік села, 
механізаторів 
працьовитий. Ось комсо- І 
мольсько-молодіжна ланка 
кукурудзоводів, де груп- 
комсоргом Юрій Піддуб- І 
пий, виростила й зібрала 
торік на площі 130 гекта
рів майже но 95 центнерів ' 

.зерна.
Багато може розповісти 

про своїх хлопців брига
дир третьої тракторної 
А. П. Сновида. І не лише 
про ланку Юрія Піддуб. 
ного, хоча, звичайно, вона 
зараз складає ядро колек
тиву. Саме такі люди, 
вважає бригадир, і забез
печують успіх у роботі. 
Чимало молоді в бригаді— 
щороку нові й нові хлопці 
приходять. Залишаються, 
щоправда, не всі. Зали
шаються ті, хто і трудно
щів не боїться, і в техніці 
розбирається, і до слів 
старших прислухається.

Головне ж — це добросо
вісне ставлення до робо
ти. І обов’язково — участь 
в буденних справах колек
тиву. Це вже забезпечує 
рада бригади, до якої вхо
дить десять чоловік, в то
му числі двоє — з лапки 
ІІіддубного. Рала брига, 
дії — цс опора бригадира 
у вирішенні усіх виробни
чих питань. Без неї він не 
приймає жодного свого рі 
шепни. Його авторитет — 
(Закінчення на 2-й стор.].

ВЕЛИЧ НАРОДНОГО ПОДВИГУ
У Києві 13 квітня відбу

лась республіканська науко
ва конференція, присвячена 
40-річчю Перемоги радян
ського народу у Великій 
Вітчизняній війні 1941—1945 
років. Конференцію органі
зовано Академією наук 
УРСР, Інститутом історії пар
тії при ЦК Компартії Украї
ни — філіалом Інституту 
марксизму-ленінізму при ЦК 
КПРС, Вищою партійною 
школою при ЦК Компартії 
України, Міністерством ви
щої і середньої спеціальної 
освіти УРСР, товариством

Готуючись до весняно- 
польових робіт, у колгоспі 
«Більшовик» заздалегідь 
створили дві комсомоль
сько-молодіжні ланни. їх 
очолили комсомолець Бо
рис Рудь та комуніст Гри
горій Гавриленко. Як і пла
нувалось, молоді механіза
тори вчасно закрили воло
гу. Старанною працею 
відзначаються в ці дні Вік
тор Бадюченко та Іван Ба- 
ринич, виконуючи змінні 
завдання на 115 — 130 про
центів. На підготовці площ 
під зернову кукурудзу при
клад у праці показує Юхим 
Морозан.

На знімках: практи
кант Інгульського СПТУ 
Дмитро ШКУРЯ радий сво
їй першій хліборобській 
весні; головний агроном 
комуніст Олександр НЕТРЕ
БА та член «Комсомоль
ського прожектора» водій 
Олександр СОЛОМЮК.

Фото М. САВЕНКА. 
Устинівський район.

УРОЧИСТА 
ЛІНІЙКА
ПАМ’ЯТІ

учнів професійно-техніч
них училищ Кіровограда 
пройшла минулої неділі 
на меморіальному кладо
вищі міста.

її відкрив ветеран Ве
ликої Вітчизняної ВІЙНИ 
О. М. Грпшаков. Натхвен-

«Знання» УРСР, Політуправ- 
лінням Червонопрапорного 
Київського військового ок
ругу.

Вступним словом конфе
ренцію відкрив президент 
Академії наук УРСР акаде
мік Б. Є. Патон.

З доповідями виступили 
директор Інституту історії 
партії при ЦК Компартії Ук
раїни — філіалу Інституту 
марксизму-ленінізму при ЦК 
КПРС член-кореспондент 
АН УРСР В. І. Юрчук, член 
Військової ради — началь
ник Політуправління Черво-

но і переконливо звуча
ли слова Олексія Мико
лайовича про те, якою 
ціною радянський народ 
здобув перемогу над гіт
лерівським фашизмом, 
скількома людськими
життями було заплачено 
за сьогоднішній мирний 
і світлий день.

Перст учасниками уро
чистої лінійки виступили 
делегат \І Республікан
ського зльоту учнів 
профтехосвітн, відмін
ник навчання, вихова
нець СПТУ № 8 Іван 
Тимченко, начальник об

нопрапорного Київського 
військового округу генерал- 
лейтенант В. Ф. Арапов, за
відуючий відділом історії 
Великої Вітчизняної війни 
Інституту історії АН УРСР, 
Герой Радянського Союзу, 
член-кореспондент АН. УРСР 
В. І. Клоков.

У роботі конференції взя
ли участь кандидат у члени 
Політбюро, секретар ЦК 
Компартії України О. С. Кап- 
то, заступник Голови Ради 
Міністрів УРСР С. І. Гурен- 
ко, завідуючі відділами ЦК 
Компартії України Г. К. 
Крючков, Ф. М. Рудич, А. С. 
Чумак.

(РАТАУ).

ласного управління проф-. 
техосвіти М. Г. Гайда
мака.

Закінчилося свято по
кладанням квітів і гірлян
ди слави біля обеліску 
Невідомому солдату чле
нами героїко-патріотич- 
ного клубу СПТУ № 2 
«За Вітчизну».

О. ПОРКУЯН, 
старший методист 
Будинку художньої 
і технічної творчос
ті обласного управ
ління профтехосві- 
ти.
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Поч. на 1-й стор.|.

а вік у Анатолія Петрови- 
ча міцний, заслужений — 
тримається і на авторитеті 
ради. А звідси — не лише 
особиста відповідальність 
кожного за справи колек- 

_ тиву, але і колективна від
повідальність за кожного 
механізатора зокрема. Тра
диція ця давня, освячена 
десятиліттями. Складаю
чи довгий час основу від- 
носин у бригаді, вона йса- 
ма міцніла, збагачувалась 
конкретним-ЗМІСТОМ, кон
кретними дідами.

...Ось у таному нолен- 
тиаі й дозелося працювати 
Юрієві Піддубному одразу 
після школи. Сюди він ие 
міг не повернутися після 
служби з армії. І сталося 
це не таи уже й давно — 

І усього чотири роки про
минуло. Чотири хлібороб
ських весни, чотири літа, 
чотири осені.

— Всі ці роки я займав
ся різною роботою, — ка
же Юрій. іа найбільше, 
мабуть, учився — чи не 

І звідтоді, як дядько Ми.
хайло доручив мені впер
ше вести трактора. І не 
лише по книжках, але у 
першу чергу з хороших 
людей.

...Та перша лісляармій- 
Іська осінь була для нього 

багато з чому незвичай
ною. Він працював на ко
лісному тракторі — пер
шому. який одержав після 
служби. Він уперше збирав 
кукурудзу — перевозив ка
чани на колгоспний тік. 

ІД дома... дома його щове
чора чекала дружина. Во
ни тільки в травні побра
лися. жили ще коло бать
ків,

Врожаіі того рок> був 
не такий щедрий, як мину, 
лого, але все ж кукурудза 
вродила непогано. Важкі 
качани відливали золотом 
у причепі, наче аж проси
лися пошввдшс на тік; а 
тут, як назло, трактор на 

і підйомі почав барахлити. 

I що далі, то більше. Тис
неш на газ, а не набирає 
двигун обертів, хоч плач.

Що ж, треба шукати 
причину, вирішив Юрко. 
Перевірив рівень масла, 
оглянув паливну систему, 
форсунки... Ніби все в нор
мі. І питати незручно — 
так і уявляєш чиєсь ущип
ливе — «та ти ж наче 
вчився?». Ну, вчився, иу 
вивчав, а туї... Копирсався 
з півгодини у двигуні 
результату ніякого. А час 
біжить —• дорогоцінний 
осінній час. Десь там, на 
кукурудзяному полі, хлоп
ці комбайнери чекають, І 
сонце все нижче і нижче... 
Тоді він підійшов таки до
І. М. Ціпруна, екскаватор
ника (знайомі давно, той 
ще в школі навчав його 
тракторної справи);

— Іване Мойсейовичу, 
як ви думаєте, що то мо
же бути...

— Та ти ж учився на
че? — Іван Мойссйович 
дивився па Юрка трохи 
насмішкувато (прочитав 
його думки, чи що?), т- 
Ну-ну, не сердься. До 
фільтрів дивився?

Того разу фільтри тяни 
довелося поміняти. Та не в 
тому елраіа. З того випад
ну Юрій зробив для себ* 
один висновок: запитати у 
старшого, досвідченішого 
не гріх і трді, коли ти сам 
уже ніби не початківець—, 
оула б користь справі...

— Од того випадку, — 
каже Юрій,•— не було та
кого, щоб я посоромився 
поспитати у старшого, по- 
вчитись. І до товаришів по 
лапці, і до агрономів, і до 
бригадира рільничої брига
ди комсомольця Віктора 
Сейч'енка звертався ке 
раз... І ось ви кажете — 
премію Ленінського ком- 
Їімолу мені присуджено.

а чи тільки моя ця пре
мія — хоч би з огляду на 
те, скільки для моєї ро-

боти, для свого досвіду я 
взяв од людей, ІЦО 
і трудяться поруч?

О ІСДМ ЧОЛОВІК у його 
** лапці — вісім харак-

живуть

терівлАле так уже скла
лось, що гуртом вони 
складають щось єдине, ці
ле — інакше як би змогли 
працювати без зривів, чіт
ко й злагоджено?

•—> У цієї ланки харак
тер хліборобський, — ска
зав якось бригадир А. П, 
Сновида.

Справді хлопці всі ие 
лише за походженням ка- 
м’янецького, хлібороб, 
сякого роду. Підібралися 
тут люди, які свідомо, без 
вагань обрали з усіх про
фесій механізаторську. Ось 
хоч би і Юрій Дорош, тез- 
кб і напарник Піддубного, 
молодий комуніст. Він ще 
в школі навчаючись, вирі
шив не поривати із зем. 
Лею — і каже про цез'гор. 
дістю, як і належить, Іван 
Ларан, Дмитро Олянич, 
Олексій Новохацький.,. Ко. 
жен з них може і сіяти, і 
гербіциди вносити, і зби
рати кукурудзу. Але ко
жен має спеціалізацію — 
скажімо, Матвій Мульчен- 
ко сіє, як по шнурочку. Це 
особливий талант, він іак 
само рідкісний і необхід
ний у роботі, як і всякий 
талант. А коли таких та
лантів вісім, тоді, мабуть, 
можна сказати: таланови
тій колектив, чи не так?

Весна прийшла у Кам’я- 
ноче цього року хоч із за
пізненням, але якось одра
зу. Зажебокіли струмки на 
схилах, набралися талою 
водою ставки, потемнілий 
ліс на околиці сповнився 
криками перших переліт
них птахів. Чорна рілля на 

кам’янецьких пагорбах, різ
кий південний весняний 
вітер, якось одразу про
сохлі дороги — все гово
рило про те, що пора вихо
дити в поле. Щойно закін

чилися загальнонолгоспні 
навчання з цивільної обо
рони, Юрко забіг додому 
тільки на хвильку — щоб 
перевдягтися, перекусити 
нашвидку, поцілувати пів
торарічну Аллу, — та й у 
дорогу, ьін їхав до райко
му партії на засідання бю
ро — того дня його мали 
приймати у члени КПРС.

— і а не поспішай, ще 
час є, — говорила йому 
Люба, дружина. — Сів би 
та поїв як слід.

— Ніколи, ще в бригаду 
хочу заглянути. Там хлоп
ці нову СУПІ 1-8 збира
ють. Треба подивитися, 
може що треба...

— Ііу не можеш ти без 
тієї роботи, — лагідно, 
скоріше за звичкою, до
рікнула Люба.

А він рантом задумався. 
А й справді — як би жив 
без цієї роботи, без цих 
людей, без цього села? Як 
би жни, коли б не треба 
було вставати удосвіта, 
щоб попоратися по госпо
дарству, та й знову — до 
трактора? Як би жив без 
жнивних, липневих, уми
тих росою ранків, чим би 
заповнив своє життя, коли 
б ке напружені дні зби
рання кукурудзи, у які жи
веш однією думкою: а чи 
встигнемо, а чи не задо
щить, чи техніка не підве
де? Втім, техніка не під
водить, бо це підводять 
хлопці, які готують її до 
роботи. І все ж щоразу 
щовесни, щоліта, щоосе- 
ні — болить душа хлібо
роба за кожну зернину— 
і за ту, що падає в землю 
під час сівби, і за ту, що 
падає на землю при зби
ранні...

— Я гаки не можу, щоб 
нічого не робити, — каже 
Юрій. — Це в мене, ма
буть, від батька — він 
слюсарем у .нашій трактор - 
ній бригаді працював, а 
зараз — оператором на 
агрегаті по виготовленню 
вітамінного борошна, та 
від матері — ланкової 
рільничої ланки. Все жиг- 
тя вони трудилися в кол
госпі, та н дома ніколи не 
сиділи склавши руки. А в 
кого ж, як не у батьків, 
було вчитися мені?

Торік Юрій їздив у Дні
пропетровськ в інститут

кукурудзи — слухав там 
лекції науковцю, переймав 
передовик досвід. Чи ціка- 
во оуло/ Дуже — бо йшло
ся про ио. о кросну хлюо- 
робсьну справу. • все ж... 
не вистачало чогось. До
машнього затишну, може, 
рідних людей'/ та й обста
новка незвична...

Всього шість днів про
був він на курсах, а за ро
ботою і хлопцями знудив
ся страшенно. Прийшов у 
бригаду — і одлягло з ду
ші.

Ми сиділи з Юрієм за 
столом у кабінеті інженер- 
ної служби господарства 
на другому поверсі адміп- 
буднику. Він розповідав 
про свою ланку, про'хлоп
ців механізаторів. Його 
великі мозолясті руки ле
жали па полірованому, 
прикритому голубим склом 
столі, а погляд... Я мимо, 
волі прослідкував за Юр- 
ковнм поглядом — він ди
вився поверх дерев. ЩО 
розрослися перед ддмінбу- 
дшіком, на свою рідну бі
лостінну красуню школу. 
За школою відкривався 
чудовий краєвид на вели
ке, благоустроєне село 
(асфальтовані вулиці, тро
туари, акуратні доглянуті 
опінстя, сучасні магази
ни...). 1 високі осокори та 

тополі над ставками, і виш- 
неиі та яблуневі сади біля 
кам’яних осель колгоспни
ків.

— Уявляєте, як« туї 
краса, — сказав раптом 
Піддувшій, — пізньої вес
ни, як цвітуть сади... Або 
влітку.

Ми деякий час помов
чали.

— Юрію, — сказав я на. 
-решті, — це ж цього літа 
ви будете делегатом на 
XII Всесвітньому фестива
лі молоді і студентів у 
Москві...

— Так, на Юрковому 
обличчі зблиснула білозу,- 
ба юнацька посмішка, — 
я про це недавно узнав. 1 
знаєте, дуже зрадів — 
вдячний за ту честь і до
віру, яку мені виявили.

П. СЕЛЕЦЬКИЙ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Новоархангельський 
район.

РЯНИ
£ ■

XII звітно-вноорна
Не спинятися на досягну, 

тому в розв'язанні завдань 
соціально - економічного 
розвитку Добруджі, зроби
ти областю молодіжного 
дерзання, прискорення тем
пів науково-технічного про
гресу та впровадження пе
редового досвіду — ОСЬ ПИ- : 
тання, котрі Рули з центрі 
уваги всіх 638 делегатів ХІ| 
їолбухінської окружної звіт
но-виборної комсомольської 
конференції. Доповідач, 
перший секретар окружко
му ДКСАА Иорданка Коцева, 
зробила грунтовний аналіз 
творчого доробку 38-тисяч- 
ної армії молодих добруд- 
жанців за минулі три роки, 
наголосила на необхідності 
дальшого посилення орга
нізаторської та політико-ви- 
хоаної роботи комсомоль
ських організацій, підготов
ки гідної зустрічі XIII з’їзду 
Болгарської комуністичної 
партії.

Важливі питання внутрі
спілкової роботи, підвищен
ня ділової кваліфікації, за
гальноосвітнього та ідейно
го рівня молоді порушили 
в своїх виступах делегати. 
З промовою виступив пер
ший секретар окружного 
комітету БКП Димитр Ди
митров. Оплесками зустріли 
учасники конференції адре
совані їм вітальні телегра
ми, в тому числі від Кірово
градського обкому ЛКСМУ,

Делегати одностайно схва
лили пропозицію: передати 
у фонд XII Всесвітнього 
фестивалю молоді і студен
тів у Москзі премію в сумі 
3000 лезів, одержану ок
ружною комсомолією за 
першість у республікансько
му змаганні «За безпеку та 
культуру руху». У роботі 
конференції взяв участь 
секретар ЦК ДКСМ Андрей 
Бунджулов.

Вікторина «Обеліски»
ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ТРЕТЬОГО ТУРУ:

1. У м. Новоукраїнці 
встановлений пам’ятник 
генерал-майору Олек
сандру Дмитровичу Со
колову, командиру 16-го 
механізованого корпусу, 
який героїчно стримував 
переважаючі сили воро
га в 1941 році під У май- 
ню. Виходячи з оточен
ня, підрозділи радян
ських воїнів на чолі з 
О. Д. Соколовим прори
вались на схід. Важко 
поранений командир по- 
трапив у полой. Ного 
відправили в лазарет, 
що знаходився в Ново, 
українці. Гітлерівці зму
шували генерала зради
ти Батьківщині і перейти 
на їхню сторону. Олек- 
сандр Дмитрович відмо
вився. Тоді почалися 
тортури. Але ніякі кату, 
вання не зігнули мужнь^. 
г0 патріота. Він до кінця 
свого життя був вірним 
сином Вітчизни.

Лауреат обласної ком
сомольської премії імені 
Ір, Яновського кірово
градський скульптор 
А. Ю. Мацієвський ство
рив бюст О. Д. Соколо- 
ва. Він встановлений в 
Новоукраїнці в день 
святкування 40-річчя 
визволення міста від ні
мецько-фашистських за- 
гарбняків.

2. Праворуч біля шля
ху Єлисавстградка — 
Підлісне (Олексапдрів- 
ський район) у лісі стоїть 
пам’ятник. На граніті на
пис; «Товаришу, зупи
нись і схили голову... Тут 
25 жовтня 1943 року по- 
звірячому закатовані фа- 
пікетами юні патріоти 
нашої Батьківщини Фе
дя Шепіль, Яша Матві- 
єнко, Ваия Юрчспко та 
Ваня Коноваленко?. Це 
вони попередили коман
дира партизанського за. 
гону імені Ворошилова 

С. І. Довженка про ка
ральну операцію, яку 
готували гітлерівці. І на
родні месники здійснилр 
вмілий маневр, униклії 
сутички з ворогом, збе
регли сили для подаль
ших боїв. Фашисти ви
магали, щоб юні зв’яз- 
ківці розповіли, куди 
дівся загін. Та вихованці 
вчительки з Підлісного 
Марії Іванівни Мошня- 
гун (секретаря підпіль
ної комсомольської орга
нізації) не скорилися во
рогові. «Смерть фашист

ським окупантам!» — та
кими були їхні останні 
слова, коли піонерів за
копували живими в зем- 
лю.

3. У Берліні, в Трептов. 
парку, є меморіальний 
пам’ятник воїнам Раднії- 
ської Армії. ГІого автор 
—відомий скульптор, на
родний художник СРСР, 
лауреат Ленінської і 
Державних премій Євген 
Вікторович Вучетпч. Він 
народився в м. Дніпро
петровську (1908—1974). 
Є. В. Вучетпч автор на

м’ятннків М. Ф. Батуті, 
ну, І. Д. Черияховсько- 
му, Олександру Матро
сову, він створив бюст 
В. І. Чуйкова, алегорич
ну статую «Перекуємо 
мечі на орала*, керував 
роботами на споруджен
ні меморіалу па Ма- 
маєвому кургані. Під- 
полковник Є. В. Вучетич 
теж був учасником Ве
ликої Вітчизняної війни.

Першими найбільш ви
черпні відповіді на за
питання вікторини «Обе
ліски» надіслали О. Ря. 
бошапка зі Знам’янки, 

. кіровоградці О. Чоряо. 
іван, С. Колісник, С. Ко- 
лесников.

ЗАПИТАННЯ 
ЧЕТВЕРТОГО 

(ОСТАННЬОГО) 
ТУРУ ВІКТОРИНИ:
1. Назвіть відомі вам 

пам'ятники, меморіальні 
ансамблі, музеї на Все
союзному тематичному 
маршруті «Ніхто не за
бутий, ніщо не забуте» 
туристичної експедиції 
радянської молоді «Моя 
Батьківщина СРСР», зро. 
біті, їх опис.

2. Назвіть імена героїв 
Великої Вітчизняної, які 
навічно занесені а спис
ки обласної комсомоль
ської організації.

3. У вашому селі, місті 
встановлено пам’ятник 
героя м -зем ля ка м, воїна м 
— визволителям нашого 
краю від німецько-фа
шистських загарбників. 
Що ви знаєте про них 
звитяжців (назвіть їх

імена, напишіть коротко 
про їх поданій).

Нагадаємо нашим чи 
гачам, що грошові пре
мії, інші нагороди вста
новлені не лише для ок
ремих учасників вікторії, 
їїи. Наприклад, на пер 
ще і третє запитання 
цього туру може відпо
вісти цілий колектив — 
класу, школи, пошуково
го загону, загону турис
тичної експедиції. Для 
колектпву-переможця об
ласна організація това
риства по охороні пам’я
ток історії та культури 
встановила спеціальний 
приз.

Жюрі конкурсу вікто
рини повідомляє: відпо
віді па запитання третьо
го туру братимуться до 
особливої уваги. Навіть 
ті, хто не брав участі в 
попередніх турах, може 
надіятись па нагороду.

Підсумки вікторини 
«Обеліски» будуть підби
ті напередодні 40 річчя 
Великої Перемоги.



16 квітня 1985 року З стор— «Молодий комунар»

У СІЛЬМАЗІ ВАКАНСІЯ?
Е Перший секретар райко

му комсомолу Валентина 
Панченко, здавалось, зро
зуміла мене з півслова:

— То ви хочете побува
ти в молодих продавців? 

^^Гаку зустріч організуємо 
відразу і будете нею вадо- 

/*“ полені. Там усе знайдете: 
і. високі показники, і висо. 
ку культуру обслугову
вання... Це — комсомоль
сько ■ м олод і Ж Н11 н колектив 
районного у н і вер м агу.
Очолює його.., •

— Ні, я хотів би побу. 
вати в молодих продавців, 
які працюють у сільських 
магазинах.

— В. сільських? — пер
шого секретаря, по-моєму, 
цс трохи здивувало. — А 
в нас там. нема що показу
вати...

Немає, мовляв, у селах 
таких молодіжних магази
нів, які б постійно переви- 
конували план товарообо-
роту.

(Забігаючи наперед, ска- 
жу — Долинська райспо- 
живспілка торік викопала
план товарообороту на 98 
іроцентів. Недовиконали 
іе тільки, як пояснять ме

ні, через те, що неритміч-
ио постачають товари з 
Олександрії, • Новоукраїн- 
ки. Причин туї' значно 
більше і вони значно глиб
ші).

Молоді дівчата сьогодні 
неохоче йдуть працювати 
продавцями в сільські ма

газини. Цс — беззапереч. 
ний факт. А я пам’ятаю 
зовсім недавні часи, коли 
ця професія була в селі 
справді престижною. В 
моєму рідному селі, на
приклад, два магазини 
(меншин — трохи далі від 
центру, ного й називали 
так: «маленька лавка», хо. 
ча в тій маленькій лавці 
були майже всі товари 
першої необхідності), ці 
два магазини не знали 
проблем із кадрами. Про
давців знало усе село і 
шанувало.

Так, нині професія про
давця нічим не виділяється 
з-поміж інших, але, ма. 
буть, не це є головною 
причиною того, що не хо
чуть молоді дівчата йти 
працювати продавцями у 
село. Я вже бачу ці при- 
чини, але давайте запро
понуємо слово їм самим— 
сільським продавцям До- 
линського району.

Ніна ОСТАПЕНКО, про
давець магазину № 33 в 
селі Братський Посад:

— У нас із планом, моле- 
на сказати, все гаразд — 
лютневий, скажімо, пере
виконано мало не у два 
рази. Люди заходять час
то, бо її постачання, від
коли експедитором на па
ші сільські магазини пра
цює Людмила Олексіюк, 
покращало. А ось у само- 
му магазині холодію. У 
грудні й січні зовсім не ТО- 

ішлось, бо не було вугілля, 
а в лютому завезли, то во- 
но не горить і не тліє. 
Якесь низькосортне—один 
дим від того вугілля. Ле
жить на купі, не зачіпаю 
його. А зима ж цього року 
була холодна...

Молода продавщиця 
працює в сільському .ма
газині трохи більше року. 
Навчалась у Кривому Ро- 
зі, практикувалась у Мар- 
фівці (сусідньому від Брат, 
ського Посаду селі) у хо- 
рошому магазині в досвід- 
чеиого наставника. Тому 
цей ось контраст не може 
її не дивувати і призви
чаїтись до нього ще не мо
же, хоч і мусить. Магазин 
у селі маленький, знахо
диться у не пристосованому 
приміщенні. Підсобної кім
натки навіть нема, а не
зручності через це зрозу
міло які виникають. їх ба-‘ 
гато.

Михайло ШУБА, прода
вець магазину № 32 в селі 
Згода:

— У пас із планом —- 
проблема. Поряд — мага
зин відділу робітничого 
постачання залізниці, бага
тий на асортнмеиі товарів 

. високої якості. 1 якщо наш 
магазин обмішають, то сам 

.. іду до .людей довідатись 
про їхні потреби, занити, 
аби потім справитись аба
зами про необхідні товари 
і запропонувати їх похуіі. 
цим. Інакше не можна.

Михайлові проблема пер- 
шочерговної ваш (вико 
канни плану) заступає 
проблему не менш важли
ву — умов праці. Більше 
того — він трохи незрозу
міло байдужий до них. 
Може н зневірився в то
му, що становище якось 
можна виправити? В тор. 
гівлю він прийшов працю- 
вати тому, що в магазині 
бракувало продавця і ні
хто не квапився зайняти 
вакантне місце.

Перший секретар райко. 
му комсомолу Валентина 
Панченко і заступник го
лови Долішської райспо- 
живспілки Т. 1. Яндовська 
скажуть мені відверто: 
тон факт, що в магазинах 
віддалених сіл працюють 
дівчата, які вчора ще дої- 
ли корів чи сапали в лап
ці — не поодинокий. При
чина? Не вистачає кадрів. 
Така проблема виникла 
свого часу і в Згоді.

Можна сказати, що Зго
ді пощастило •— Михайло 
•Шуба уже другий рік пра
цює і постійно шукає до
рогу до покупців. Але ж 
те, що такі, скажемо пря- 
мо, випадкові продавці 
часі о не витримують і 
кількох місяців — теж ие 
секрет.

Марія КОРІННА, про
давець магазину № 41 а 
селі Вишневому, комсо
молка:

— Цьогорічна зима дала

про себе знати. Село в нас 
невелике, а і ому й на 
умови роботи в магазині, 
якщо його можна так на
звати, ніхто не звертає 
уваги. Взимку в магазині 
замерзають банки з кон
сервованою продукцією, 
псуються інші продукти. 
В нас час і о мінялись про
давці, мені запропонува
ли — погодилась, хоч ні 
досвіду, ні спеціальної 
освіти не мала. 1 ось уже 
шостий рік. Робота мені 
до душі, але якби хоч гро- 
хи кращі умови для ро
боти.

Жоден продавець в роз
мові зі мною не обминув 
лихим словом цьогорічної 
зими. І це зрозуміло, теп
ло взимку ДЛЯ І якої робо 
ти — умова номер однії. 
Зрозуміло, що не тільки 
-це є причиною, що в селі 
сьогодні бракує кваліфіко- 
валих продавців. І, може, 
не найважливіший, але са
ме умови праці — фактор 
важливий. Хіба про це не 
знають у райспожнвспілці, 
якщо бідкаються на проб
леми з кадрами? Знають.

Низька механізація пра
ці н торгівлі па селі — та
кож немаловажна причи
на кадрової проблеми. Во. 

лочпти важкі мішки, ящи
ки не під силу молодій ДІВ
ЧИНІ. Чоловіки ж взаіаліу 
торгівлі піші рідкість.

Нині в районі чимало 
сільських магазинів вже 
не влаштовують пі покуп
ців, ні самих юргівельни- 
ків. Не з іахопленням див
ляться на них і випускни
ки, в яких з'явилось ба. 
жашія стати продавцем.

— Ми часто буваємо в 
школах, агітуємо за про
фесію, — каже Т. І. >1н. 
довська. — В Долииській 
з кадрами все гаразд, а ось 
у селах...

Що ж, виходить, упав 
престиж прогресії сільсько
го продавця. Як же проф. 
орієнтаційну і виховну ро
боту організовують і про. 
водять, якими виховують 
молодих горгівельнпків на
вчальні заклади? Який 
погляд на професію про. 
дааця, товарознавця, бух
галтера чи економіста з 
торгівлі формую: ь аонп? 
Прагнуть вони підняти 
престиж сільською тор. 
ве.іьника чи орієнтують на 
ге, що кращі випускники 
пік.іаду будуть розподілені 
в місто, а гірші - в село?

Питань багато, питання 
важливі. Прибережемо їх 
для наступної розмови, з 
якій сподіваємось вико
ристані відповіді, факти і 
думки керівників організа
цій, яких прямо чи дотич
но торкнулась наша сьо. 
годіпшя публікація.

В. БОНДАР, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Долияський район.
Буг

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «мк»

* «ВІДЧИНЯЮТЬ, 
коли
ЗАХОЧУТЬ»

У критичній замітці під 
таким заголовком («Моло- 
дий комунар» за 28 лютого 
ц. р.) йшлося про незадо
вільну роботу деяких пар
ків на колгоспному ринку 
обласного центру. На кри
тику дали відповідь керів
ники названих організацій.

Ю. А. ВЛАДИМИРОВ,
— керуючий трестом «Обл- 

житлопостачпобутторг»:
— Проведено збори пра

цівників оптово-роздрібно
го магазину і ларка, на 
яких засуджено провину 
продавця І. Гринченко. В 
Ларок переведена працю
вати старший продавець.

Найближчим часом ла- 
рок буде оформлений на
очною документацією, що 
забезпечить повну інфор
мацію про його належ
ність, місце знаходження 
завідуючого магазином та 
книги скарг і пропозицій.

За самовільне залишен- 
ня роботи і нетактовне 
ставлення до покупців про
давщиці І. Гринченко зроб
лено зауваження,

К. 1. МИСЬКО, началь
ник «СортнасінняовочІ», та
кож повідомила, що на 
дверях ларка «Насіння» 
оформлено наочну доку
ментацію.

«ЧИ ТІЛЬКИ
ОБ’ЄКТИВНІ
ПРИЧИНИ?»

Під таким заголовком 15 
січня ц. р. «Молодші кому
нар» опублікував критич
ну кореспонденцію, де 
йшлося про проблеми за
кріплення молоді у тва
ринництві, організації зміс

товною дозвілля для мо
лодих трудівників ферм 
колгоспу «Перемога» Олек
сандрійського району.

Редакція одержала від
повідь від секретаря пар
тійної організації колгоспу 
Н. С. Германа. Він повідо
мив, що вказані у матеріа
лі недоліки по закріпленню 
юнаків та дівчат на фер
мах господарства, мають 
місце. Па спільному засі
данні парткому і правлін
ня колгоспу намічено іа- 
ходи по поліпшенню умов 
для відпочинку. Зокрема, в 
селі Солов’ївка на ниніш
ній рік передбачено:

— закінчити капіталь
ний ремонт клубу, для чо
го виділені кошти в сумі 
25 тисяч карбованців:

— побудувати один жит
ловий будинок з усіма не
обхідними будівлями:

— реконструювати під 
житловий будинок фельд
шерський пункт;

— прокласти асфальто
ваних доріг 2500 метрів.

Реальність втілення в 
життя цих планів, говори
ться далі у листі Н. С. Гер
мана, підкріплюється тям, 
що все це буде викопува
тись за рахунок власних 
коштів, а не кредитів. За 
осінньо-зимовий період 
колгосп закупив і завіз у 
село залізобетонне пере
криття для клубу, цеглу 
для житлових будинків, 
матеріал для асфальтуван
ня. Але реалізувати свої 
плани колгосп не зможе, 
якщо йому не буде нада
на допомога з боку вище
стоящих господарських ор
ганів. Так, за останні 
шість місяців ми не отри
мали жодного кубометра 
лісоматеріалів. Саме через 
їх відсутність припинено 8 
минулому році ремонт клу
бу. У нас немає шиферу, 
цементу.

ВІД РЕДАКЦІЇ. Що ж, 
причини зволікання із ре
монтом та будівництвом у 
с. Солов’ївцІ зрозумілі. То
му редакція чекає відпові
ді від вищестоящих гос
подарських органів, які, 
думається, не залишать 
без уваги серйозні пробле
ми .з постачанням будівель
них матеріалі« колгоспу 

• Перемога».

«піп ііиоппш іїг/іщс
ЗНАТИ ОДНЕ ОДНОГО»

же чверть століття співро
бітничає з відділенням то- 
варнегва дружби «СРСР— 
ФРН» у Грузії. Крім того, 
федерація всіляко підтри
мує рух за зміцнення зв’яз. 
ків між порідненими міс
тами наших країн. Це — 
Бремен і Рига. Кпль і 'Гал. 
лін. Гамбург і Ленінград 
та багато інших.

В цьому році чимала 
знаменних дат: 40-річчя 
розгрому фашизму, 30-річ- 
чя встановлення диплома
тичних відносин між наши
ми країнами і 15-річчя під. 
писания Московського до
говору.

8 травня 1945 року ка
пітулювала гітлерівська Ні- 
меччпна. Кінчилися стра
хіття війни, Європа була 
звільнена від нацистського 
режиму. З того часу мину
ло сорок років і ці дати— 
важливі віхи на шляху, 
який пройшла ФРН. Наша 
федерація чимало робить 
для того, щоб у Західній 
Німеччині знали і пам’ята
ли яро це:

Під час візиту в СРСР 
ми обговорювали з радян
ськими. колегами питання 
розвитку співробітництва 
у різноманітних галузях: 
молодіжний туризм, орга- 
іпзація фестивалю фільмів 
ФРН у СРСР, Днів Росій- 
ської Федерації у землі 
ІІівнічнин Рейн-Вестфалія. 
Деякі з нас побували у 
Душанбе і Ашхабаді, час- 

■. типа делегації —.у Єрева
ні. В свою чергу у вересні 
нішіпин.'яо рог \ у Вірме
нії почну 1 ься Дні землі 
Гессен.

— така думка Дітріха 
Шперлінга, президента фе-I дерації товариств «ФРН— 

9 СРСР», депутата бундеста- 
| га. Делегати федерацій, 
9 які побували в кількох рес- 
| публіках СРСР, зустріча

лись і бесідували з радян- 
| ськими колегами, обгово- 
| рювали аспекти співробіт- 
I нйцтва.

і Про діяльність федера- . 
В ції і про підсумки візиту 

Дігріх Шперлійг розповів 
у бесіді з кореспондентом 
АПН Вадимом Лапуновим.

— .У квітні нинішнього 
року федерація «ФРН — 
СРСР» святкує десятиріч, 
чя свого заснування.

Сьогодні до федерації 
входять 14 земельних ор
ганізацій. Деякі з них, як, 

• скажімо, в землі Гессен, 
виникли ще до у творення 
федерації, інші — ліпне де
кілька років тому. Серед 

І членів нашої організації— 
люди найрізноманітніших 
професій і соціальних 
верств — ті, хто цікавиться 
історією культури СРСР.

Наша мета — допомогти 
жителям Західної Ні.меч- 

I чини набути правильного, І ненерекрученого уявлення 
І про Радянський Союз, про 

його життя. З іншого бо- 
I ку,' ми хочемо, щоб і в 

9 СРСР більше звали про 
І ФРН. Для зміцнення взає

морозуміння ми повинні 
краще знати одне одного.

У нас давні і міцні кон
такти з багатьма ві.гіілеіі- 
ними радянського гова 

І рнства дружби. Наприклад, 
товариство «ФРН СРСР» 
у землі Саар ось уже май-

ЖИТТЯ МОЛОДІ
ЗА РУБЕЖЕМ

ПРАГА. Молоді пража- 
ни — члени Союзу чехо

словацько-радянської друж
би а 40-ву річницю визво
лення Чехословаччини Ра
дянською Армією виявля
ють особливий інтерес до 
вивчення російської мови 
й розширення своїх знань 
прз сьогоднішнє життя Ра
дянського Союзу. Так, тіль
ки □ другому столичному

НДР. Чудернацько переломлюється зображення ото
чуючих предметів у стінках декоративних виробів, ство
рених майстром Хартимутом Бехманом з Ернсіталя 
в Тюрингії. Виробництво скла має тут давні традиції. На 
всю республіку славиться ця місцевість майстерністю 
склодувів, високою яністю і витонченістю форм продук
ція багаточисленних підприємств. Красиві вази, чаші, бо
кали роботи Бехмана багато разів з успіхом експонува
лись на виставках в НДР, у Москві, Парижі, Лондоні ! т. д.

Фото АДН - ТАРС.

США. Відбившись від стада, вівця потрапила на ферму, 
де розводять шотландських поні (штат Нью-Йорк). Гос
тинні господарі дали можливість четвероногому «сліввіт- 
чилмЛггяАсу поласувати зерном зі своєї «миски».

Але якпм бу ->о їхнє здивування. ::ог.’і -о.л: побачили, 
ьцо вівця разом з «обідом» прихопила І •*»П ЛЧ0».

•;-• . у Л і - ТДРС.

®
3 ТЕЛЕ
ТАЙПНОЇ 
СТРІЧКИ 
ТАРС

районі курси російської 
мови відвідують близько 
13 тис. юнаніз і дівчат.

Великий інтерес молоді 
лражани виявляють до ра
дянських фільмів * радян
ської літератури. їм у цьо
му допомагають 190 район
них молодіжних кіноклубіз 
і ЗО клубів — друзів радян
ської літератури.
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Ж
— збірна СРСР. Під час пе
рерви — 22.45 — Сьогодні у 
світі.

А УТ
А ЦТ (1 програма)

8.00 — «Час». 8.35 — До- 
к у ме нтал ьн н й тел еф і л ь м. 
9.05 — Фільм «Відкриття». 
10 30 — В концертному залі
— школярі. 11.20 — Новини. 
14.30 — Новини. 14.50—«Ко- 
муиісти 80-х». Документаль
ні фільми. 15.45 — Стадіон 
для всіх. 16.15 — Новини. 
16.20 — «Сірія. Роки неза
лежності». Кінонарис. 16.40
— Грає І. Єрохіна (домра).
16.55 — «На батьківщині Лені
на». Документальний фільм. 
17.05 — концерт Державного

• російського хору СРСР.
17.55 — Мультфільми 18.15
— «Наш сад». 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Пошта 
цих днів. 19.45 — До 40-річ- 
чя Великої Перемоги. Пре
м’єра багатосерійного доку
ментального телефільму 
«Стратегія Перемоги». Фільм 
9. «Якщо ворог не здається». 
21.00 — «Час». 21.35 — Твор- 
чий вечір композитора Л. Ля- 
дової. Під час перерви — 
22.15 — Сьогодні у світі.

10.00 — Новини. 10.20 — 
Любителям хорового співу. 
10.55 — Живе слово. 11.40— 
Шкільний екран. 4 клас. Му
зика. 12.10 — С. ~ 
ський. Сторінки 
13.10 — Новини.

Голованів- 
творчості.

13.25

8.35, 9.35 — Загальна біоло
гія. 9.05. 12.35 — Іспанська
мова. 10.05 — В. Маяков- 
ськиіі. «Моє відкриття Аме
рики». 10.35, 11.40 — Фізика.
9 клас. 11.05 — Шахова шко
ла. 12". 10 — Зоологія. 7 клас. 
13.05 — Д. Рід. Сторінки 
життя і творчості. 13.50 — 
Фільм «Ніна». 15.10 — Но
вини. 18.00 — Новини. 18.30 
— Заключний концерт Все
союзного музичного фести-

співаймо, друзі! 23.10 — Сьо
годні у світі.

▲ УТ

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —

П’ять хвилин на роздуми.
11.30 — Науково-популярний
фільм «Завтрашнії! день бу
рякового поля». 11.40 —
Шкільний екран. 10 клас. 
Українська література. 12.15
— Художній фільм «Про
щання з Петербургом». 13.45
— Новини. 16.00 — Новини. 
16.10 — Срібний дзвіночок.
16.30 — 1ОТ-85. 17.00 — До
475-річчя від дня народжен
ня І. Федорова — «першо
друкаря слова руського».
17.30 — Сюїта для чотирьох 
труб. 18.00 — Телефільми 
«Віхи століть». «Палац Мар
лі». 18.30—День за днем. (Кі
ровоград). 18.40—Телефільм. 
(Кіровоград). 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — Пісня 
в солдатській шинелі. 20.00
— Товариш. 20.30 — Кон
церт. 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.35 — 
С. Голованівський. Сторінки 
творчості. 22.35 — Новини. 
23.00 — Ви нам писали.

співзвуччя». Фільм
ів.00 — Новини.

Срібний дзвіночок. 
Концерт класичної 

16.45 — Орієнтир.

«Весняні 
концерт.
16.10 —
16.30 — 
музики.
17.30 — Продовольча програ
ма — справа кожного. 18.00 
— Комуністи. (Кіровоград). 
18.20 — День за днем. (Кіро
воград). 18.30 — Мелодії ста
рого замку. 19 00 — Акту
альна камера. 19.30 — «Від 
Дніпра до Бугу». Новомирго- 
родський район. (Кірово
град). 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.35 — 
Зустріч з театром. 22.35 —
Новини.

валю «Мерцііиор-85». 19.05— 
Програма Мурманської сту
дії телебачення. 20.00 — Ве
чірня казка. 20.20 — Доку
ментальний фільм. 20.30 —
Мамина школа. 21.00—«Час». 
21.35 — Телефільм «Сніг 
липні». 2 серія. 22.40 — 
вини.

У 
Но-

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 —Твор

чість юних. 9.15 — Фільм 
«Батько солдата». 10.55 —
А. Головін. Струнний квар
тет. 11.15 — Новини. 14.30— 
Новини. Докумен-

10.00 — Новини. 10.20 —
Виробнича гімнастика. 10.30
— Народна творчість. 10.45
— Художній фільм «Чекання 
полковника Шалигіна». 12.10
— Пропагандист. 12.40 —
Фільм концерт. 13.40 — По
вніш. 16.00 — Новішії. 16.10
— Концерт патріотичної піс
ні. 16.3(1 — Документальний 
фільм «Живий Ленін». 17.00
— Сонячне коло. 17.25 —
Урочисті збори і концерт, 
присвячені 115-й річниці з 
дня .народження В. І. Леніна. 
Під час перепни — Актуаль
на камера. 20.45 — На доб
раніч, діти! 21,00 — «Час». 
21.35 — До 40-річчя Великої 
Перемоги. Кіномозаїка. 22.35
— Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний фільм. 8.35, 
9.35 — В. Катаев. «Син пол
ку». 4 клас. 9.05, 13.00 — Ан
глійська мова. 10.05 — Уч
ням ПТУ. Естетичне вихо
вання. 10.40, 11.40 — Б. По
левой. «Повість про справж
ню людину». 5 клас. 11.10 — 
Радянське образотворче мис
тецтво. Творчість Пластова. 
12.10 — Історія. 7 клас. 12.35
— Зоологія, 7 клас. 13.30 — 
Поезія Янки Купали. 14.05— 
А. Чехов. «Три сестри». 15.05
— Новини. 18.00 — Новини.
18.15 — Учителю — урок 
музики. 5 клас. Передача 1.
19.15 — Ритмічна гімнасти
ка. 19.45 — Народні мелодії. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— С. Рахманінов. «Дзвони». 
21.00 — «Час». 21.35 —Фільм 
«Звільнення на берег». 22.50
— Новини.

ник комуністичного суботии- 
ка. 12.00—До 40-річчя Великої 
Перемоги. Клуб фронтових 
друзів «Переможці». 13.15 — 
Виступає Державний духо
внії оркестр РРФСР. 13.30— 
• Сім’я і школа». Тележурнал. 
14.0(1 _ \’і Міжнародний фес
тиваль телепрограм про на
родну творчість «Веселка». 
14.3()' — Щоденник комуніс
тичного суботніїка. 14.45 — 
В. 1. Ленін. Сторінки життя. 
Телефільм «Одного разу об
раний шлях». Фільм 3. «Зрі
лість». 15.45 — Виступ ака
демічного хору радгоспу- 
комбінату «Московський». 
16.00 — Бесіда політичного 
оглядача. 16.30 — Очевидне 
<— неймовірне. 17.30 -- До
кументальний фільм. 18.35 — 
11а арені цирку. 19.20 —
Фільм «Пам'ятай ім’я своє». 
21.00 — «Час». 21.45 — «Піс
ля зміни». Концерт. 23.20 — 
Новини.
А УТ

10.00 — Па комуністично
му' суботнику. Інформацій
ний випуск. 10.20 — Ранко
вий концерт. 10.50 — Кіпо- 
програма «Наш сучасник». 
11.40 — Виступає ілюзіоніст 
Б. Данилів. 12.00 — «Призна
чається побачення». 12.30 — 
Молодіжна студія «Гарт». 
13.25 — Доброго вам здо
ров’я. 13.50 — На комуніс
тичному суботнику. Інфор
маційний випуск. 14.05 —
Галузь: досвід, проблеми. 
14.35 — Рядки, обпалені вій
ною. 15.20 — Телефільм «Ми 
не самі». 15.35 — Улюблені 
твори В. І. Леніна. 16.15 —
До 40-річчя Великої Перемо
ги. Документальний фільм 
«Пам’ять про велику війну». 
Фільм 2. 17.15 — Концерт
оркестру народних інстру
ментів. 13.00 — Чемпіонат 
СРСР з футболу: «Динамо» 
(Москва) — «Динамо» (Київ).

донської студії телебачення. 
10.05 — Ранкова пошта’
10.35 — Болдінс.ькі гончарі.
10.55 — Клуб мандрівників.
11.55 -і «Дай твою руку». 
Концерт ПОЛІТИЧНОЇ пісні.
12.45 — Документальні філь. 
ми. 13.35 — Людина — гос
подар па землі. 14.35 — До 
40-річчя Велйкої Перемоги. 
«Якби каміння могло гово
рити». 15.45 — Мілінародний 
огляд. 16.00 — Мультфільм. 
16.20 — Чемпіонат світу з хо
кею. Збірна Швеції — збір
на Фінляндії. 18.00 — «Де. 
біот». 18.30 — Поезія. II. Вот-^Аі» 
данов. 19.00 — Чемпіонат^МЬ 
СРСР з футболу. «Дипамо»^^ 
(Москва) — «Динамо» (Київ).
19.45 — Романси А. Арен- 
ського. 20.00 Вечірня каз
ка 20.15 — Здоров’я. 21.00 — 
«Час». 21.45 — Чемпіонат 
світу з хокею. Збірна СРСР 
— збірна НДР. 2-й і 3-й пе
ріоди. 23.20 — Чемпіонат сві
ту з хокею. Збірна Канади — 
збірна США. 2-й і 3-й пе
ріоди.

А ЦТ (І програма)

'А ЦТ (П програма)
8 00 — Гімнастика. 8.15 — 

Доку метальний телефільм. 
8.35, 9.35 — Природознав
ство. 2 клас. 8.55 — «На
уральській півночі». Науко
во-популярний фільм. 9.05,
12.40 — Французька мова. 
9.55 — «Вниз по Черемошу». 
Науково-популярний фільм. 
10.05 — Цікава фізика. «Дай
те мені точку опори...». 10.40.
11.40 — Музика. 7 клас. 11.10
— Сім’я і школа. 12.10 —
Основи Радянської держави 
і права. 8 кл. 13.10 — Обра
зотворче мистецтво. Росій
ське дерев’яне зодчество.
13.40 — «Після уроків». Те
лежурнал 14.25 — «М. Ша- 
гінян». Документальний
фільм. Фільм 2 15.15 — Но
вини. 18.00 — Новини. 18.15
— «...До шістнадцяти і стан
іні». 19.00 — Шахова школа. 
19.30 — Музичний кіоск.
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Міжнародні змагання з 
акробатики пам’яті льотчи- 
ка-космонавта СРСР В. Вол
кова. 20.45 — Б. Сметана.
«Вишеград». Симфонічна по
ема. 21.00 — «Час». 21.35 — 
Фільм «Два довгих гудки 
тумані.». 22.50 — Новини.

в

А ЦТ (І програма)

А ЦТ (II програма)

д ЦТ (І програма)

АНОНС

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Доку ментал ы їй й тел ефіл ь м.
8.35. 9.35 — Географія. 7 кл. 
9.05. 12.40 — Німецька мова. 
10.05 — Учням 1ІТУ. Фізика.
10.35, 11.40 — Історія. 9 кл.
11.05 — Наш сад. 12.10 —
Астрономія. 10 клас. ЇЗДО— 
Поезія. С. Гудзенко. 13.45 — 
Знай і умій. 14.15 — Драма
тургія і театр. Віктор Розов 
і його герої. 15.15 — Новини. 
18 00 — Новини. 18.20 —Сіль
ська година. 19.30 — За за
кона.".’.! мужності. 20.00—Ве
чірня казка. 20.20 — «Пісні 
кохання» Фільм - концерт. 
21.00 — «Чає». 21.35 — Теле
фільм «Сніг у липні». 1 се
рія. 22 40 — Науково-попу
лярний фільм. 23.00 — Но
вини.

3 00 — «Час». 8.35 — Все
союзний огляд самодіяльної 
художньої творчості. 8.55 —: 
Документальи 11 й тел ефі л ь м. 
9 20 — 16-й тираж «Спортло
то» 9.30 — Будильник. 10.00 
•— Служу Радянському Сою
зу! 11.00 — Здоров’я. 11.45—: 
Ранкова пошта. 12.15 — «Си
бір па екрані». Кіножурнал.
12.30 — Сільська година.
13.30 — Музичний кіоск. 
14.00 — «Дорогами дружби». 
Кінонарис про співробітни
цтво СРСР і ПНР. 14.20 -Л 
С. Дапгулов. «Визнання»" 
Фільм-ви става Державного 
Малого театру Союзу РСР. 
16.45 — Сьогодні — День ра
дянської науки. 17.15 — «За 
вашими листами». Музична 
передача. 18.00 — Міжпарод- 
на панорама 18.45 — Мульт
фільми. 19.25 Чемпіонат 
СРСР з футболу. «Зеніт» — 
«Динамо» (Тбілісі). 2-й тайм. 
20.10 — «Це було недавно...». 
Сергій Володимирович Об- 
разцов розповідає про ра
дянське естрадне мистецтво 
30-х років. 21.00 — «Час». 
21.35 — Чемпіонат світу з 
хокею. Збірна ФРН — збірна 
СРСР. 2-й і 3-іі періоди. 22.55
— Футбольний огляд. 23.20
— Новини.

А УТ

8.00 — «Час». 8.35—«Стра
тегія Перемоги». Докумен
тальний телефільм. Фільм 9. 
«Якщо ворог не здається». 
9 45 — Клуб мандрівників. 
10.45 — Фільм «Два довгих 
гудки в тумані». 12.00 — Но
вини. 14.30 — Новини. 14.50
— Документальний фільм. 
15.10 — Розповідають наші 
кореспонденти. 15.40 — Тво
ри Ф. Ліста і М. Равеля ви
конує лауреат міжнародного 
конкурсу Т. Клинова (форте
піано) 16.15 — Новини. 16.20
— Твоя ленінська бібліоте
ка. В І. Ленін. «Великий по
чин». 17.00 — «Горизонти
Кампучії». Кіноварне. 17.30
— Грає С. Орг.хов (гітара).
17.50 — «...Щоб другом ста
ти природи». 18.25 — Доку
ментальний фільм. 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00— Світ 
і молодь. 19 35 — Співає
В. Кулченко. 19.50 — Чем
піонат світу з хокею. Збірна 
СРСР — збірна США 2-н і 
3-й періоди. 21.00 — «Час» 
21.35 — До 40-річчя Велико) 
Перемоги «Нам дороги ці за
бути ие можна». Поезія. 
М Лунонін 22.00 — Відбір- 
ковий матч чемпіонате- світу 
з футболу. Збірна Швейцарії

8.00 — «Час». 8.35 — Зу
стріч школярів з Героєм Ра
дянського Союзу, заслуже
ним льотчиком-випробува
чем СРСР С. Анохіним. 9.20
— У світі тварин. 10.20 —
Мультфільми. 10.35 — Іїісня 
далека й близька. 11.05 —
Новини. 14.30 — Новішії.
14.50 — Союз науки і праці. 
Документальні фільми. 15.25
— Грає ансамбль віолонче
лістів. 15.40 — К. ІІаустов- 
ськніі. «Старий в потертій 
шинелі». 16.20 — Новини.
16.25 — Умілі руки. 16.55— 
«Співає І. Бржевська». 
Фільм-коицерт. 17.10 — На
уково-популярні фільми про 
шкідливість алкоголізму.
17.25 — «...До шістнадцяти і 
старші». 18.10 — Ленінський 
університет мільйонів. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 —
Звучить народна музика. 
19.20 — До 40-річчя Великої 
Перемоги. «Батько солдата». 
21.00 — «Час». 21.35 — Чем
піонат світу з хокею. Збірна 
Фінляндії — збірна СРСР. 
2-іі і 3-й періоди. 22.45 —
Сьогодні у світі. 23.00—Грає 
естрадний оркестр 
ського телебачення

Естон- 
і радіо.

▲ УТ
16.10
16.30

16.00 — Новини.
Срібний дзвіночок. ___
Республіканська фізико-ма- 
тематична школа. 17.00 —
« Господиня Метелиця». Ляль
кова вистава. 17.40 — День 
за днем. (Кіровоград). 17.55— 
Оголошення. (Кіровоград). 
18.00 — До 40-річчя Великої 
Перемоги, Зустріч, учасників 
руху сприяння Радянському 
Фонду миру. (Кіровоград). 
19.00 — Актуальна камера. 
19.30 — У транспортників

Львівщини. З циклу «Дисцип
ліна поставок: міра відпові
дальності і честь підприєм
ства». 20.10 — Відеофільм 
«Немає у світі тиші». 20.40— 
На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.35 — Художній
фільм «Чекання полковника 
Шалигіна». 23.00 — Повніш.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний телефільм.

ПЕРЕМАГАТИМЕ МИР
19 квітня відбудеться 

Всесоюзна прем’єра філь- 
му-дилогії «Перемога», по
ставленого народним 
тпстом СРСР 
Матзєевпм за

ар-
Євгеном 

мотивами
романуодііоимешюго

Олександра Чаковського. 
Глядачі познайомляться з 
черговим фільмом, шо по
рушує злободенні питання 
ВІЙНІ! і миру, показує бо
ротьбу прогресивних сил 
проти буржуазної пропа
ганди, що намагається 
спотворити дійсні історич
ні події.

В основі фільму дві іс
торичні події. Перша — 
Потсдамська конференція

глав урядгй трьо.* держав: 
СРСР, Англії і США, що 
проходила в . 1945 році. 
Згадаймо, що за день до 
конференції американці у 
штаті ІІью-Мексіко здійс
нили вибух атомної бомби. 
Американський президент, 
відбуваючи на зустріч зі 
Сталіним та Черчіллем, ду- 
мав, що цей вибух буде 
головним
говорах. У фільмі добре 
передано атмосферу тих 
днів, коли проходила кон
ференція, де, завдяки муд
рій волі нашої країни, пе. 
реміг добрий розум.

Саме тут, у Потсдамі, 
зустрілися герої фільму — 
радянський журналіст Во-

козирем у перс-

ронов (арт. О. Михайлов) 
та американський журна
ліст Брайт (арт. А. Миро
нов). Вопи зустрілися че
рез ЗО років і в Хельсінкі, 
де відбулась друга подія, 
відображена в «Перемозі», 
—нарада по безпеці і спів
робітництву в Європі у 
1975 році.

«Перемога»
постановка кіностудій Ра
дянського Союзу, НДР та 
Фінляндії. У фільмі багато 
зйомочнпх об’єктів, па ек- 
рані діє велика кількість 
персонажів. Головні ролі 

Чхіквадзе,
А. Масюліс,

10.00 — Новини. 10.20 — 
Рух і здоров’я. 10.50 — Сьо
годні — День радянської на
уки. «Наука і час». 11.20 — 
Фільми студії «Укрпаук- 
фільм». 12.10 — Художній 
фільм «Безбілетна пасажир
ка». 13.15 — Новини. 13.30 — 
Естрадні ритми. 14.00 — Се
ло і люди. 14.30 — Концерт 
дитячої художньої самоді
яльності. 15.00 •— Кіпомо- 
заїка. 16.00 — Слава солдат
ська. 17.00 -- В майстерні 
художника. 17.35 — Грані
пізнання. 18.10 — Концерт 
Буковинського ансамблю піс
ні і танцю. 19.00 — .Актуаль
на камера. 19.30 — Кіноогляд 
«Резонанс». 20.40 — На доб
раніч, діти! 21.00 — «Час». 
21.35 — Документальний
фільм «До робітників Європи 
і Америки». 22.35 — Новини. 
22.45 — Гандбол. Кубок ІГФ. 
Фінал. 311 (Запоріжжя) — 
«Міньйор» (Бая-Маре, Руму
нія). (Запоріжжя).

> ЦТ (II програма)

спільна

виконують Р. 
Г. Мснглет, 
М. Ульянов.

тальні фільми. 15.20 
сійська мова. 15.50 — Кон
церт фольклорного ансамб
лю «Ткзар» (м. Єреван). 16.15
— Новини. 16.20 — «Знання
— сила». Тележурнал. 17.05
— В гостях у казки. 18.45—
Сьогодні у світі. 19.00 —
«Співдружність». Тележур
нал. 19.30 — М. Балакірєв. 
♦Ісламен». Східна фантазія. 
19.45 — До 40-річчя Великої 
Перемоги. Прем’єра доку
ментального телефільму 
«Стратегія Перемоги». Фільм 
10 «На головному напрямі». 
21.00 — «Час». 21.35 — За-

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 —«Стра

тегія Перемоги». Докумен
тальний телефільм. Фільм 10 
«На головному напрямі». 
0.50 — Більше хороших то
варів. 10.20 — Розповіді про 
художників. 1.0.55 —- Всесо
юзний телеконкурс «Това
риш пісня». 11.45 — Щоден-

8.00 — На зарядку ставай!
8.20 — Кіножурнал «Хочу все 
знати». 8.30 — Ритмічна гім
настика. 9.00 — Російська 
мова. 9.30 — Документаль
ний телефільм. 10.05 — Кон
церт народного артиста 
СРСР Д. Шафрана і камер
ного оркестру Державної фі
лармонії Латвійської РСР. 
11.05 — До 40-річчя Великої 
Перемоги. Кіноепопея «Вели
ка Вітчизняна». Фільм 18 — 
«Битва за Берлін»; фільм 19
— «Остання битва війни». 
12.40 — В гостях у казки.
14.20 — VI Міжнародний фес
тиваль телепрограм про на
родну творчість «Веселка». 
14.50 — Розповідають наші 
кореспонденти. 15.20 — Ви
датні радянські композитори
— лауреати Ленінської пре
мії. А. Хачатурян 16.05 — 
Мультфільми. 16.30 — Му
зична передача з ЧССР. 17.00
— У світі тварин. 18.00 —
Документальний фільм. 18.10 
—» Співає камерний хор 
ім. Лятошивського. 18.30 — 
До 80-річчя революції 1905 — 
1907 років в Росії. Фільм 
«Пролог» 20.00 — Вечірня

Під час перерви — День за 
днем. (Кіровоград). 19.45 —
Актуальна камера. 20.25 —
Концерт для учасників кому
ністичного суботника 20.50 
— На добраніч, діти! 21.00 — 
«Час». 21 45 — М. Шатров. 
«Сині коні на червоній тра- _____ ____ ____
ві». Вистава. Під час перер- казка. 20.15 — Світ і молодь, 
ви — Новини.

А ЦТ (II програма)

20 50 — Документальний те
лефільм. 21.00 — «Час». 21.35 
— Фільм «Доброго ранку».

«Молодой коммунар» 
орган Кировоградского 

областного комитета
ЛКСМ Украины.
На украинском языке. Обсяі 0,5 друк арк.
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