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^ШЛЯХОМ 
ПРОГРЕСУ

Цей важливий партійний 
документ перечитують всю
ди — тваринники, механіза
тори, будівельники, рільни
ки. Ми, хлібороби, знову ба
чимо перспективу. Бо третя 
Програма партії — це буде 
програма дальшого поступу 
вперед на основі прискорен
ня соціально-економічного 
розвитку.

Наш колектив в основно
му молодіжний. На вирі-1 
шильних ділянках працю-1 
ють комуністи і КОМСОМОЛІ)- I 

іМь Тож, читаючи рядки з 
І^^оекту пової редакції Про

грами КПРС, молоді меха
нізатори підкреслювали й 
такі; «Комсомол повинен 
наполегливо розвивати тру- 

^гдову й громадську актив-' 
ть юнаків та дівчат, фор- і 

мувагп у них марксистсько- 
ленінський світогляд, полі
тичну і моральну культу
ру...».

Одностайно схвалюючи 
напрями подальшої діяли- і 
кості рідної партії, механі- ■ 
затори нашого колективу й 
для себе визначають нові 
рубежі. Ми іі надалідбатн- 
мс.'іо про те, щоб зростали 
врожаї. Наша турбота й про 
те. щоб працювати ефектив
но, щоб продукція, яку ви
робляємо, була дешевшою— 
з меншими затратами — ви
сокої якості.

А. ХДРКАВИЙ, 
член КПРС, бригадир 
тракторної- бригеди 
колгоспу імені Ульяно
ва Ульяновського ра
йону.

ВСЕ, 
ЩО ХВИЛЮЄ 
СВІТ

"ф, У пресі опубліковано для 
; широкого обговорення про

ект нової редакції Програ
ми КПР.С. Уже одні назви 
її частин і розділів — «Пе
рехід від капіталізму до со- { 
ціалізму та комунізму — і 
основний зміст -сучасної 
епохи», «Комуністична пер
спектива СРС.Р і необхід
ність прискорення соціаль
но-економічного розвитку», 
«Дальший розквіт і збли
ження соціалістичних націй 
і народностей», -Співробіт
ництво з соціалістичними 
країнами» та-іпші —• дають 
чітку характеристику сучас
ної обстановки в нашій краї
ні та завдань, що їх ставить 
партія па майбутнє. Коли я 

фіеречнтував сам проект, то 
р черговий раз утвердився 
в думці, що партія існує 
Для народу. Це і радеє, і 
надихає.

Проект Програми не за
микається на справах суто 
партійних чи внутрідержав
них. Все, що хвилює люд
ство, хвилює і радянських 
комуністів.

Словом, після знайомства 
З проектом я дістав иїо 
більшу впевненість у І ому. 
шо партія зробить усе, аби 
ми, авіатори, могли літати в 
У мирному небі, а весі, наш 
народ — спокійно жити і 
трудитися під ким.
* А. ЧЕРНИШОВ,

курсант Кіровоградсько- і 
го вищого льотного учи
лища цивільної авіації.

Підвищувати бойовитість
комсомольських організацій
Комсомольці, молодь Ук

раїни, як і всієї країни, га
ряче схвалюють економічну 
і соціальну політику КПРС, 
наполегливо працюють над 
втіленням її в життя, праг
нуть гідно зустріти наступ
ний партійний з’їзд. Це 
підкреслювали учасники 
Пленуму ЦК ЛКСМУ, який 
відбувся 26 жовтня в Києві. 
З доповіддю про посилення 
роботи бюро і секретаріату 
ЦК ЛКСМУ, комсомоль
ських організацій республі
ки по виконанню постанови 
ЦК КПРС «Про дальше по
ліпшення партійного керів
ництва комсомолом і підви
щення його ролі в комуніс
тичному вихованні молоді», 
рішень вересневого (1984 р.) 
Пленуму ЦК Компартії Ук
раїни, підготовці гідної зу
стрічі XXVII з’їзду КПРС у 
світлі вимог жовтневого 
(1985 рЛ- Пленуму ЦК КПРС 
виступив перший секретар 
ЦК ЛКСМУ В. і. Мироненко.

За час, що минув після 
прийняття постанови ЦК 
КПРС, відзначалось на Пле
нумі, підвищився рівень ро
боти комсомольських орга
нізацій, зросли їх авторитет 
і вплив серед молоді. Сьо
годні понад вісім з полови
ною тисяч комсомольсько- 
молодіжних колективів, 
більше 200 тисяч молодих 
виробничників уже працю
ють у рахунок наступної 
п’ятирічки. Робота багатьох 
комсомольських організа
цій стала більш конкретною. 
Комсомольці Дніпропет
ровської області, наприклад, 
створюють соціально-куль
турні комплекси на селі, 
Харківської — будують май
данчики і містечка за міс
цем проживання, Львівської 
’— впорядковують тварин
ницькі ферми. Комсомоль
ська організація Дніпропет
ровського комбайнового за
воду бере активну участь в 
атестації і раціоналізації 
робочих місць. Комсомоль
сько-молодіжні колективи 
шахти «Краснолц/^акська» 
виробничого об'єднання 
«Красноармійськвугілля» і 
Південного гірничозбагачу- 
вального комбінату м. Кри
вого Рога виступили з іні
ціативою використовувати

З ПЛЕНУМУ ЦК ЛКСМУ
всі резерви в боротьбі за 
економію Матеріальних ре
сурсів. У молодіжних ко
лективах дедалі ширше роз
гортається соціалістичне 
змагання на честь XXVII 
з’їзду КПРС.

У доповіді і виступах 
йшлося про конкретні зав
дання комсомольських ор
ганізацій по пропаганді і 
роз’ясненню рішень жовт
невого (1985 р.) Пленуму ЦК 
КПРС, проектів нової ре
дакції Програми КПРС, 
змін у Статуті партії і Ос
новних напрямів економіч
ного і соціального розвитку 
СРСР на 1986—1990 роки і 
на період до 2000 року. За
значалось, що ' комітетам 
комсомолу слід забезпечи
ти- активну, , ділову участь 
юнаків і дівчат в обгово
ренні цих документів, які 
мають величезне політичне 
і мобілізуюче значення, 
повното мірою використо- 

—вувати здійснювану роботу 
для дальшого підвищення 
трудової і громадської ак
тивності комсомольців і мо
лоді.

Аналізуючи роботу ком
сомольських організацій, 
учасники Пленуму розкри
вали недоліки. Зазначалось, 
що комітети комсомолу ще 
не дають належної оцінки 
порушенням трудової ди
сципліни серед молоді. 
Особливо це стосується ба
гатьох комсомольських ор
ганізацій Київської, Крим
ської. Житомирської та де
яких інших областей. Як ре
зультат — втрати робочого 
часу, що допускаються з ви
ни молодих трудівників, 

■ скорочуються повільно.
Підкреслювалась назріла 

необхідність істотного по
ліпшення стилю, форм і ме
тодів комсомольської робо
ти. глибоких якісних змін у 
ній. Слід підвищувати ак
тивність первинних ор*гані- 

• зецій, зміцнювати внутрі
спілкову дисципліну, сміли
віше висувати на комсо
мольську ообслу умілих 
ооганізаторів.

Серйозні прстс-нзії були

РЯДОК У РАПОРі

пій даті — Діио народ
ження комсомолу. Тетяна 
небезпідставно мріє про 
перевиконання до кіпця 
року свого високого зобо
в’язання — падоїгп .5000

З УСПІХОМ!
Майстрами високих на

доїв називають молодих 
доярок колгоспу .’Міф» 
1 анворонського району. 
4456 кілограмів молока на 
корову надоїла на сьогод- 
ні Тетяна Лада шок, 3776 
—• Валентина Гііскунова. 
Свої високі показники дів
чата посвячують знамен-

кілограмів молока па ко
рову. А Валентин.'’ розра
ховує надоїти 4300 кіло
грамів — це в півтора pa- 
rm вище, ніж зобов’язува
лася.

Тетяна і Валентина вхо
дять в десятку кращих 

висловлені бюро, секрета
ріату, відділам ЦК ЛКСМУ 
за недостатню увагу до роз
витку науково - технічної 
творчості молоді. У багатьох 
трудових колективах ще не
значна частина молодих ви
робничників с авторами тех
нічних новинок. У серйб^ 
йому науковому пошуку не 
беруть участі більше поло
вини молодих спеціалістів.

У вихованні молоді, гово
рилось у доповіді і висту
пах, не повною мірою вико
ристовуються можливості 
трудових колективів. Слід 
посилювати індивідуальну 
роботу, рішучіше боротися 
з. пияцтвом та іншими чужи- 
ми нашому суспільству яви
щами. Пильної уваги ЦК, 
обкомів ЛКСМУ потребують 
комсомольські організації 
загальноосвітніх шкіл, проф
техучилищ. які тепер пере- 
будозуються відповідно до 
завдань реформи.

На Пленумі виступив кан
дидат у члени Політбюро, 
секретар ЦК Компартії Ук
раїни О. С. Каг.то. Він від
значив, що тепер найважли
віше завдання комітетів 
комсомолу — добитись, щоб 
кожна комсомольська орга
нізація, кожен комсомолець 
на ділі були активними бор
цями за втілення в життя 
економічної і соціальної 
політики партії, виконання 
завдань, висунутих на квіт
невому і жовтневому 
(1985 р.) Пленумах ЦК КПРС. 
У виступі говорилося про 
зрослу увагу партійних ко
мітетів, державних, проф
спілкових, господарських 
органів до діяльності ком
сомольських організацій, 
що сприяє підвищенню їх 
бойовитості, посиленню ро
лі в господарському і куль
турному будівництві, вихо
ванні молоді.

Разом з тим вказувалось 
на істотні недоліки, упу
щення в роботі комітетів 
комсомолу. Ще далеко не 
всі комсомольські організа
ції знайшли своє конкретне 
місце б розв'язанні завдань

молодих доярок області. 
. Молодці, дівчата!

О. ДЯЧЕНКО, 
завідуючий відділом 
комсомольських ор
ганізацій Гайворон^ 
ського райкому ком
сомолу.

НА ТИЖДЕНЬ
РАНІШЕ

У соціалістичному зма- 
' фіні комсомольсько-моло
діжних колективів нашого 

прискорення науково-тех
нічного прогресу, рекбн- 
струкції, технічного пере
озброєння підприємств клю
чових галузей народного 
господарства. Більшим має 
бути вклад молоді І у як
найшвидше освоєння і висо
копродуктивне використан
ня роботів, гнучких автома
тизованих виробництв, елек
троніки, лазерної та іншої 
техніки, поширення передо
вого досвіду.

Спинившись на питаннях, 
які потребують першоряд
ної усаги комітетів комсо
молу, секретар ЦК Компар
тії України підкреслив не
обхідність підвищення ефек
тивності соціалістичного 
змагання серед молодих 
виробничників. Обов’язок 
комітетів комсомолу — не
одмінно добиватись постав
лених цілей, доводити по
чату справу до кінця. Це 
стосується; зокре/ла, шеф
ства комсомолу над роз
робкою і впровадженням 
засобів малої механізації 
праці, яке в багатьох ком
сомольських організаціях не 
підкріплюється належною 
практичною роботою. Не
обхідно більше дбати про 
підвищення престижу інже
нерно-технічної праці, збіль
шення припливу молоді в 
прикладну науку, розвиток 
технічної тєорчссті молоді.

Комсомол повинен актив
ніше впливати на зміцнен
ня дисципліни, організова
ності і порядку на вироб
ництві, предметно вести бо
ротьбу за дбайливе став
лення до техніки і устатку
вання. підвищення якості 
вироблюваної продукції. У 
цій справі треба повніше 
використовувати силу гро
мадської дуЛки, рішуче 
змінювати існуючу подеку
ди в середовищі комсо
мольців психологію лібе
рального ставлення до різ
них порушень.

У виступі порушувалися 
питання посилення ідейно- 
морального, військово-пат
ріотичного, інтернаціональ
ного виховання. Зазнача

об'єднання впевнено діди-. 
рує КАЇК секції «Нитки, 
пряжа, гудзики» (керівник 
колективу Т. П. Долгова, 
групкомсорг Олена Івано
ва). їх у секції дев’ять.

Нинішнього року дівчата 
уже виходили одни раз 
переможцями змагання ко
лективів універсального 
об’єднання —* в другому 
кварталі. На початку року 
колектив брав підвищені 
зобов’язання — до 9 трав
ня, 40-річчя Перемоги ра
дянського народу у Вели
кій Вітчизняній війні, ви
конати план товарообо

лось, що еони набувають 
особливої гостроти у зв’яз- — 
иу з розгорнутою проти ра
дянського народу безпре
цедентною за своїми мас
штабами, оскаженілою пси
хологічною війною. Коа-.і- 
тетам комсомолу, первин
ним комсомольським орга
нізаціям необхідно бути 
активнішими, настулальні- 
шими в боротьбі з чужими 
нашому суспільству проява- 
ми, наполегливо формувати 
у юнаків і дівчат уміння са
мостійно, з класових пози
цій оцінювати події ‘ -вища 
дійсності, давали сішучу 
відсіч будь-яким підступам 
буржуазної ідеології і мо
ралі.

Зверталась увага на важ
ливість забезпечення -і/.св 
для цікавого, змістовного 
дозвілля молоді. Комітети 
комсомолу разом з культ
працівниками повинні напо
легливо шукати нові, захоп
люючі форми масових захо
дів, предметніше займатись’ 
питаннями організації чуль- 
турно-масовоі і спортивної 
роботи з молоддю.

Вказувалось на необхід
ність вдосконалення стилю 
діяльності комсомольських 
організацій, форм і /летодів 
роботи з молоддю. Дуже 
важливо піднести півень’ 
керівництва низовими лан
ками, бути ближче до по
треб і запитів юнаків ’■ дів
чат, підвищувати у комсо
мольських працівників по
чуття відповідальності за 
стан справ на дорученій ді
лянці, розвивати критику ’ 
самокритику.

В обговореному питанні 
Пленум прийняв відповідну 
постанову.

З інформацією про участь’ 
молоді республіки е підго
товці і проведенні XII Все
світнього фестивалю моло
ді і студентів у Москві ви
ступив секретар ЦК ЛКСМУ 
П. М. Симоненко. Затверд
жено заходи по дальшому 
вдосконаленню патріотич
ного та інтернаціонального 
виховання молоді.

У роботі Пленуму є з яли 
участь відповідальні праців
ники ЦК Компартії України, 
ЦК ВЛКСМ.

(РАТАУ).

роту чотирьох з полови
ною років одинадцятої 
п’ярічкп. Про виконання 
свого зобов’язання комсо
молки рапортували' до
строково.

Сьогоднішньому святу 
молоді продавці підносять 
новий подарунок «- ви
робничий план десяти мі
сяців року воин виконали 
на тиждень раніше.

Л. СКОЧЕНКО, 
секретар комітету ком
сомолу універсального 
торгового об’єднання 
«Кіровоград».
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НТП: ЗНАННЯ, УМІННЯ, ТВОРЧІСТЬ

НАША МАРКА-НАША СЛАВА
На полях нашої Бать

ківщини, у багатьох краї
нах світу зустрінеш сьо
годні посівні машини, хоч 
і виготовлені на різних ма
шинобудівних підприєм
ствах, проте спроектовані, 
випробувані і поставлені 
на виробництво однією і 
тією ж організацією—-про
ектно-конструкторським ін
ститутом Кіровоградського 
виробничого об’єднання по 
сівалках «Червона зірка». 
70 процентів вітчизняних 
зернових сівалок, усі без 
винятку зернотрав’яні, 
льняні, рисові, кукурудзя
ні, бурякові, овочеві і ком- 
бінован агрегати для поєд
нання передпосівного об
робітку грунту з сівбою, 
створені пашим інститу
том.

За 38 років свого існу
вання (якщо за історію 
його діяльності вважати 

‘ ще існування спеціального 
конструкторського бюро 
при заводі «Червона зір
ка») колентив інституту 
розробив і поставив на ви

робництво понад 100 машин 
і пристроїв, починаючи з 
невеликих кінних сівалок і 
закінчуючи сучасними 
комбінованими агрегата
ми, і тим самим зробив ва
гомий внесок у механіза
цію сільського господар
ства країни- За цей період 
спеціалістами інституту 
зроблено понад 200 вина
ходів. підкріплених автор
ськими свідоцтвами СРСР. 
П’ять патентів на винаходи 
одержано інститутом за 
кордоном. Завдяки цим та 
іншим науково-технічним 
досягненням колективу ін-

.-—-1—-------------

...Воли, все глибше віру- 

заючн у болото, ревли.

Скрипіли вози, свистіли ба

тоги, що до крові впивалися 

у шкіру нещасних тварин, 

які важко дихаючи, майже 

стогнучи від напруги, нама-

галкея витягти ті вози з

багна.
/•

— Грузьке ж місце, Іване, 

ой< яке грузьке, — бідкався 

одни з чумаків. — І вози за

напастимо, і волів втратимо.

— Цим шляхом чумаки з 

діда-лрадфа ходили. Хоч і 

правда твоя — грузькі тут 

місця, — відповів інший...

Прикра слава цих місць 
закріпилася і у назві вій
ськового поселення, яке ви
никло край чумацького шля
ху у 1752 році. 1 коли через 
кілька років перші заселен- 
ці фортеці Святої Єлизавети 
направлялися на будівницт
во укріпленого кордону Ро
сії, то, проїжджаючи повз 
Грузьке, бачили на високо
му пагорбі його нову церк
ву з иерковно-приходською 
школою, кладовище, яке ще 
тільки утворилося, проте 
вже рясно поросло дерев'я
ними хрестами, проїжджали 

ституту на сівбі вивільне
но 95 тисяч механізаторів, 
знижено затрати людської 
праці на обробітку сіль
ськогосподарських нуль, 
тур більш лк на 400 ти
сяч людино-днів. А, скажі
мо. впровадження систем 
контролю тільки на сівал
ках точного висіву — ку
курудзяної СУПН-В і буря- 
ноаоі ССТ-12Б щорічно ви
вільняє 11 тисяч сівачів, 
щодо процесу виробництва 
— знижує витрати металу 
на 1200.

Історичні рішення квіт
невого (1986 р.) Пленуму 
ЦК КПРС і паради в ЦК. 
з питань прискорення на
уково-технічного прогресу- 
змусили перебудовувати і 
діяльність нашого інститу
ту, пов’язану з переходом 
на інтенсивні методи ро
боти, на прискорення на
уково-технічного прогресу 
у створенні посівної тех
ніки. Працюємо ніші над 
підвищенням технічного 
рівня серійних машин, над 
використанням у кок
сі рукторських розробках 
останніх досягнень науки і 
техніки.

Участь молоді у приско
ренні науково-технічного 
прогресу знаходиться в 
центрі уваги комітету ком
сомолу, який очолює в ін
ституті Світлана Сірнк, ра
ди молодих спеціалістів, 
рад первинних організацій 
науково-технічного това- 
р не і в а м а шпнобудівної
промисловості і ВТВР. 
Творча діяльність комсо-

k

*
вони н повз чистий став, над 
яким красувався новин ма
єток місцевого багатія, ба
чили й маленьких босоногих 
хлопчаків, які народилися у 
невеличкому селищі серед 
широких херсонських сте
пів. їм було тут жити, 
мужніти і захищати ці краї 
від набігів качівнпх племен.

Сотні разів вдягаються у 
зелені шати тополі край 

дорога, і стільки ж газів 
скидають у холодну воду 
ставка своє пожовкле листя 
верби. Багато поколінь пта
хів відлітають у вирій і по
вертаються у ці краї, щоб 
дати крила іншим, моло
дим. Летять вони над су
часним Грузьким, летять над 
братськими Могилами сол
дат, які загинули у роки 
Великої Вітчизняної, над 
садами, де стомлено опусти
ли віти дерева, над шко
лою, де вчаться діти. Діти 
сьогоднішнього Грузького.

— Я люблю своє село, — 
сказала мені при зустрічі у 
школі семикласниця Галя 
Свиркул. — Люблю його за 
те, що таке воно красиве, за 
той лісок, що росте на па
горбі, за те, що тут живуть 
добрі люди. — Галнпка 
мріє стати вчителькою чи 
історії, дії літератури, вона 
ще не вирішила.

— Мені дуже подобають
ся вірші Тараса Шевченка. 
Читаєш їх. і неначе бачиш 
своє село у минулому. Хіба 
можна порівняти- житгя за 
тих часів і нинішнє?

Я дивлюся на цю невйсо- 

мольської організації зна
ходить всебічну підтримку 
у керівництва інституту, у 
партійної організації.

40 молодих працівників 
інституту навчається у ви
щих навчальних закладах 
без відриву від виробниц
тва. четверо є слухачами 
інституту патентознавства, 
ще чотири інженери на
вчаються в аспірантурі. 
Щороку понад 50 моло
дих інженерно-технічних 
працівників закінчують 
курси підвищення каалі- 
фікації при інституті, 125 
інженерно-технічних пра. 
ціеників прослуховують 
нурс університету техніч
ного прогресу об’єднання.

В інституті працює шко
ла винахідницької твор
чості і школа молодого 
раціоналізатора; За шість 
років існування школи ви
нахідницької творчості її 
закінчило близько ста спе
ціалістів. Ними ж у 1984— 
1985 роках подано ЗО за
явок на винаходи і 17 із 
них — прийнято. Майже 
усі молоді спеціалісти є 
членами науково-технічно
го товариства машинобу
дівної промисловості і 
ВТВР. Комсомольці імо- 
лодь інституту працюють 
за особистими твсфчнми 
планами, які загалом 
включають 728 заходів. 
Економічний ефект від 
впровадження частини із 
них у першому півріччі 
1985 року склав 56 755 
карбованців.

8 інституті постійно про
водяться творчі конкурси

ку дівчинку з величезними 
білими бантами. Очі її сер« 
йодні, а руки не по-дитячому 
спокійні. Ці руки, хоч ще й 
маленькі, але вже чимало 
користі принесли рідному 
колгоспу імені Чапаева. 1 па 
прополці овочевих культур 
працювала Галя разом із 
своїми однокласницями, і на 
току, і у колгоспному саду.

— Чим займаєшся ти у свій 

вільний час? — запитую яв 
дівчинки.

— Готую їсти — батьки 
працюють на заводі — от я 
і допомагаю їм. В’язати 
люблю, шити.

— А шиєш ти собі чи 
лялькам?

Дівчинка посміхається.
— В’яжу справжні шапоч

ки і рукавички, шию для ля
льок. Хоч я вважаю себе 
дорослою.

— А у чому, як ти вважа
єш, полягає дорослість?

— У тому, як людина ста
виться до рідного краю, до 
його історії, до людей і до 
праці, звичайно.

Галя говорить впевнено. 
По всьому видно, що й са
ма вже обдумувала це пи
тания. І сама знайшла від
повідь на нього. Адже спра
ви, якими живуть школярі 
Грузького — дуже серйоз
ні. Так, скажімо, і сама Га
ля, і її однокласниця Окса
на Гаїна, і шестикласниця 
Таия Чеботар, і десятиклас
ники Люда Лопата. Віра 
Косова, Андрій Варава та 
ще багато учнів є членами 
клубу* «Пошук», який пра- 

і огляди. Найбільшою по
пулярністю у нас корис
тується ноннурс на кращу 
розробку року, коли роз
глядаються нові ори
гінальні конструкції по
сівних машин, причому, 
вони, як правило, розроб
лені на рівні винаходів і 
впроваджуються або реко
мендуються для поставки 
на виробництво. Найактив
нішу участь у конкурсі бе
руть молоді спеціалісти. 
Ось і тепер в інституті 
проходить конкурс на кра
щу 'рацпропозицію серед 
молодих спеціалістів. Знан
ня, набуті в школі винахід
ницької творчості, допо
могли молодим спеціаліс
там Олегу Маслюкову, Во
лодимиру Мазурику, Вік
тору Жуку, Сергію бойчен- 
ку та багатьом іншим ста
ти винахідниками. Допо
магають молодим, слу
жать для них взірцем до
свідчені наставники. Да
ним, наприклад, є заслу
жений винахідник України, 
автор 84-х винаходів, які 
дали країні близько міль
йона карбованців сноно- 
мії, — Сергій Андрійович 
Манякін.

Сьогодні в інституті 
близько 60 молодих раціо
налізаторів. Яка їхня від
дача? За 9 місяців 1985 
року направлено в дер
жавний комітет у справах 
винаходів і відкриттів Ра
ди Міністрів СРСР 32 
заявки на потенціальні ви
находи і половині з них ви
дано авторське свідоцтво. 
За цей же період впровад
жено 51 рацпропозицію 
(при плані 45) з економіч
ним ефектом 148 826 кар- 

бованців (при плані 45 000 
карбованців).

У 1981 році в результаті 
впровадження трьох вина
ходів, створених спеціа
лістами інституту, одер
жано економічний ефект 
близько 2,5 мільйона кар
бованців, а в результаті 
впровадження 65-ти рац- 
пропозицій у фонд XI п’я
тирічки перераховано по
над 70 тисяч карбованців.

Інститут гордиться ак- 
тивнимн рацюцдлізатора- 
м 11 досл і д но-екс пер 11 мен - 
тального заводу В. Соко
ловим, А. Гаиворонським. 
Впровадження їхньої рац
пропозиції дозволило тіль
ки у 1985 році зекономити 
близько 10 тисяч карбо
ванців. А, скажімо, впро
вадження рацпропозиції 
комсомольця Олександра 
Дннича у третьому квар
талі нинішнього року по 
уніфікації реборд диско
вих сошників овочевих сі
валок дозволило зеконо
мити державі 180 тисяч 
карбованців.

Молоді інженери інсти
туту Григорій Штильфус 
та Дмитро Улановськнй 
вперше в результаті гли
бокого наукового аналізу 
відійшли від традиційної 
радіальної навіски сошни
ків зернової сівалки і за. 
пропонували чотирьохлан- 
кбву, яка дозволяє поліп
шити рівномірність глиби
ни висіву насіння. Особис
тий внесок зробив Григо
рій і в програмне забезпе
чення розрахунків на елен-

цює у будинку культури. 
Разом із дорослими, зокре
ма з керівником «Пошуку» 
Юрієм Семеновичем Єпу« 
ром та іншими працівника
ми буднику культури, вони 
пишуть літопис Грузького.

... У братських могилах, 
які стоять край села, похо
вано 311 радянських бійців, 
які загинули у січні 1944 
року у боях на підступах 
до Кіровограда. Тут, на цін 
землі залишилися могили 
Героя Радянського Союзу 
В. і і. Сабліна — росіянина, 
уродженця Челябінська. 
Тут, у Грузькому загинув і 
татарин Барі Галієвич Габ
драхманов, якому посмерт
но було присвоєно звання 
Героя Радянського Союзу.

Завдяки роботі ношу-' 
кінців знайшов браг мо
гилу свого брата Ахме
да Галі Мухамадієва, 
який у Грузькому повто
рив подвиг Олександра Ма
тросова і посмертно був на
городжений орденом Лені
на. Нещодавно з далекої 
Татарії приїздила у село де
легація, у складі якої були 
родичі загиблого, ного зем
ляк — письменник Мусга- 
фін Шагіиур, працівники 
культури, школярі. Скільки 
теплих слів сказали вони 
юним пошуківцям! А якось 
до грузьківської середньої І 
школи завітав літературний \ 
критніф. кандидат філологіч
них наук В. Є, Панченко. 
Звертаючись до учнів, роз
повідаючи їм про письмен
ник і в-зем. і я кін, Володимир 
Євгенович сказав: «Літе
ратура — це знаряддя ут
вердження пам’яті. Вивчай
те історію своєї землі, па
м'ятайте її».

А історія Грузького — ле
гендарна. 1 чим більше мо
лодь села дізнається про 
неї, тим рідше покидають 
рідні місця випускники шко
ли. Вони від’їжджають 
звідси тепер для того, щоб 
повернутися, набувши про
фесії. Вони пишаються тим, 
що зросли на цій землі, і 
тим, що їм писати майбутню 
історію Грузького.

О. АНОХІНА, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Кірозоградський район.

МУЗИКА
Розпочався черговий се

зон Кіровоградської дитя
чої філармонії. Його від
крив заступник начальника 
обласного управління 
культури 10. 1. Компані
єць. Перед головним гля
дачем, учнями загальноос
вітніх шкіл, виступив на
родний самодіяльний ор
кестр народних інструмен
тів Будинку вчителя. Йо
го учасники — це вчителі 
загальноосвітніх та музич
них шкіл, студенти педа
гогічного інституту, учні 
музичного училища. Кон
церт — то найкраща ви
ховна година. Змалечку 
дитина повинна маги по
требу в музиці, висі азі то
що. Л потребу то слід 
формувати. Згадаймо, що 
саме слово філармонія у 
перекладі з давньогрець
кої. значить — любити 
гармойію. Музика — одне 
з джерел формування гар
монійно розвинутої людн
ий.

Концерт оркестру супро
воджувався бесідою про 
народні музичні інстру
менти, окремо демонстру
валося їх звучання. Щири
ми оплесками реагував зал 
па виконащія «Вальсу» 
Г. Свирндовд з музичних 
ілюстрацій повісті
О. Пушкіна «Заметіль»,

КОРПУНКТ «мк» 
ПОВІДОМЛЯЄ

тронно-обчислювальних ма. 
шинах. Ним розроблені 
програми силового розра
хунку дискових і нараль- 
никових сошників, які 
прийнято у галузевий фонд 
алгоритмічних програм 
тракторного і сільськогос
подарського машинобуду
вання країни.

Ще студентом Кірово
градського інституту сіль
ськогосподарського маши
нобудування захопився по
шуковою роботою Віктор 
Храмов. Сьогодні ній — 
один із вннахіДйиків но
вих сівалок точного висіву 
цнбулі-сіяйки СЛС-12 і 
СЛС-5,4, які уже пройшли 
державні випробування, а 
на сівалку СЛС-12 є рі
шення про поставку на 
виробництво.

А на закінчення хоче
ться сказати з усією відпо
відальністю, ЩО КОМСОМОЛЬ
ЦІ і молодь проектно-кон
структорського інституту 
примножуватимуть трудо
ву славу нашого інституту 
і всього виробничого об’
єднання по сівалках •..Чер
вона зірка» і далі множи

тимуть славу нашої марки 
у нас, і за кордоном.

м. ножнов, 
А. КАЛАШНИК, 

Інженери відділу на
уково-технічної інфор
мації і патентознавст- 
ва проектно-конструк
торського інституту Кі
ровоградського вироб
ничого об’єднання по 
сівалках «Червона зір-

І

Молоді швеї Берегівської майстерні хутряних виробів 
до 67-і річниці Ленінського комсомолу прийшли із знач
ними успіхами. Свої змінні завдання вони виконують на 
120 —130 процентів.

На знімку: Наталія ТКАЧЕНКО, Олена ЧУЄНКОта 
бригадир молодіжного нолективу, член штабу «Комсо
мольського прожектора» Ніна ВАСИЛЬЧЕНКО.

Фото М. САВЕНКА.
Устинівський район.

-Дітям *
Д. Кабалевського з сюїти 
«Комуністи», «Болеро» Бі« 
зе-Щсдріна з «Кармен-сіо- 
їти», «Вальсу» Є. Доги. 
Вокальна музика прозву
чала у виконанні солістів 
К. Терентьєвої, В. Стра- 
тьєва та ветерана оркестру 
М. Хлєбпікова.

Оркестр народних ін
струментів будинку вчи
теля — колектив добре ВІ
ДОМИЙ у нашій республіці і 
за її межами. Кілька мі
сяців тому у .видави питві 
«Советский композитор» 
вийшла книга /\. І. Пере
сади «Оркестри російських 
народних інструментів», 
яка знайомить з історією 
провідних вітчизняних 
професійних та самодіяль
них оркестрів народних 
інструментів, а також дея
ких зарубіжних. колекти
вів. Серед них і Кірово
градський оркестр народ
них інструментів Будинку 
вчителя, яким з 1969 року 
керує досвідчений дири
гент 1. В. Заруба.

...Дитяча філармонія 
розпочала свою роботу. 
В нинішньому сезоні пла
нуються виступи кращих 
дитячих колективів, кон- 
церти-звіти музичних і за- 
гальпоосвігніх шкіл. '

К. БОЙКО.
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Жовтень 1943. 1181-й полк 

356-ої стрілецької дивізії 
готувався форсувати Дніп
ро. Вирішено спочатку пе
реправити на протилежний 
берег невеликий загін, 
щоб «промацати» там най
більш уразливіші місця 
оборони гітлерівців і за
хопити невеликий плац
дарм, який вже потім роз
ширить уся 356 стрілецька 
дивізія. Вибір був один — 
групу поведе найвідваж- 
ніший — комсорг ба
тальйону, лейтенант Федір 
Павловський.

іх було п’ятеро. На чов
ні вже добиралися майже 
до середини річки. Та рап
том спалахнула ракета. 
Сміливців помітили і від
крили по човну шалений 
‘вогонь. Лейтенант дав 
команду перекинути чо
вен. Він деякий час ряту
вав бійців від ворожих 
куль, а потім пішов на дно. 
І все ж групі Павловського

МИ ШШЬ?
Інсленні матеріали до літопису комсомольської 

слави рідного .села зібрали червоні слідопити села 
Соснівки Олександрійського району. Тут є спогади 
старожилів про перші комсомольські осередки, участь 
молоді в русі за ліквідацію неграмотності, їх боротьбу 
з бандами, які заважали соснівцям будувати нове 
життя. Окремий розділ у рукописній книзі про ком
сомольців, які проявили героїзм на фронтах Великої 
Вітчизняної війни.

І ерой Радянського Союзу Федір Павловський — 
його бюст встановлений на постаменті біля ніколи, у 
якій він колись вчився. Його ім’я в списки Олександ
рійської районної комсомольської організації занесе
не навічно.

Олександр Перлюк народився 1959 року в місті 
Миргороді на Полтавщині. Середню освіту здобув у 
Кіровограді (СШ № 13). Після закінчення Харківського 
інженерно-будівельного інституту працював інжене- 
ром-теплотехніком Лозівського комбінату будівельних 
матеріалів (Харківська область), старшим інженером 
технічного відділу виробничого об’єднання «Кірово- 
градсільбудіндустрія», інженером Кіровоградського 
відділу комплексного проектування інституту «Укр- 

Іпівдендіпроводгосп». Нині — машиніст насосної стан
ції виробничого об’єднання водопровідно-каналізацій
ного господарства. .

Перше гумористичне оповідання О. Перлюк опублі
кував два роки тому в «Комсомольской жизни». Дру
кувався в «Молодому комунарі», «Кіровоградській 
поавді», «Літературній Україні», «Литературной Рос
сии» та інших республіканських періодичних видан-
нях.

Олександр Перлюк 
дії «Сівач», учасник недавнього 
молодих літераторів.

До чого дійшло
— Степановичу, ну хіба 

це нормально? Тільки увім
кнув рубильник, як...

— Перестуков! Ти ж 
знаєш, що я ці питання не 
вирішую, моє діло ма
леньке — дзвони головно
му енергетику.

— Алло! Це Дрьомов? 
Це я, Перестуков, із сьо
мого блоку. Я зараз вам 
асе поясню.

— Не треба, Перестуков, 
не треба. Вважай, що ме
не вже нема, я з понеділ
ка йду у відпустку, так що 
жми на головного.

— Здрастуйте, товаришу 
Ззерєв! Вас із сьомого 
блоку турбують...

— А, знаю, я вже в кур
сі. Ну що тут можна ска
зати — становище не з 

пощастило дістатись бере
га, де їх не чекали. Пере
повзли до вигірка, а звідти 
кинулись до ворожих тран
шей. Почався рукопашний 
поєдинок, який закінчив
ся перемогою групи Пав- 
ловського. Лейтенант за
хопив ворожий кулемет і 
розвернув його на гітле
рівців...

Висоту вони утримували 
цілу ніч. Скільки було зни
щено ворожих солдатів, 
лейтенант не рахував. Йо
го приголомшило те, що 
втратив двох бойових дру
зів. »

На світанку комсорг ба
тальйону передав свої ко
ординати на правий берег 
і викликав вогонь гарма
шів на фашистські позиції. 
І на себе.

Однак снаряди наших 
артилеристів не подавили 
всіх вогневих точок про
тивника. Потрібна була на
вальна атака автоматників.

А фашисти вже оточува
ли лейтенанта, котрий за
лишився сам біля кулеме
та без патронів. Кілька 
кидків гранат, що залиши
лись, автоматні черги 'з 
кількох точок. Фашисти 
залягли. їм здавалось, що 
висоту захищає не один 
воїн, а цілий взвод.

Півгодини тривав той не
рівний бій. А коли Федір 
міг розраховувати лише 
на свій пістолет з одним 
патроном, раптом підвів
ся з-за бруствера і пішов 
на фашистів. Ті оточували 
його, націлюючи на нього 
автомати. Проте пострілів

член міської літературної сту- 
обласного семінару

приємних. Не буду поси
латися на об’єктивні при
чини, нема чого ховати — 
є недоробки керівництва, 
у тому числі і мої. Деякі 
оргвисновки ми вже зро
били, будемо й надалі усу
вати помилки, вибивати, 
старатися, але ж і ви самі, 
на місці, повинні приклас
ти максимум зусиль... До 
речі, ви вже доповіли ге
неральному?

— Алло, прийомна? З’єд
найте мене, будь ласка, з 
Григорієм Петровичем. У 
відрядженні?.. Так, мені го
ловний інженер сказав... 
Добре, буду дзвонити пря
мо у міністерство.

— Алло! Вас турбують 
із Дубочанська. Справа в 
тому, що ми ось ніяк... Ла
конічніше, саму суть? Зро
зумів. Так ось — вмикаю 
я сьогодні рубильник, а

не чути. Ось ще кілька 
кроків. Регоче гітлері
вець — радянський офі
цер, та ще й, може, кому
ніст здається їм живим.

Мить — як вічність —
двадцятидвохлітній лейте
нант робить неймовірний 
ривок і надірваним голо
сом наводить розпач на 
фашистів:

— До землі, гади!
Бачили його двоє друзів, 

смертельно поранені, сті
каючі кров’ю, та ще зрячі, 
як Федір підняв над го
ловою руку, ніби затиснув 
у ній гранату. Та гранати 

не було. То лише ілюзія, 
то лише імітація. А гітле
рівці попадали на землю, 
Федір у цей час кинувся 
до одного з них, того, що 
лежав за кілька кроків від 
ньогр, вирвав з рук авто
мат і полоснув чергою по 
тих, що вже почали підні
матись, не почувши вибу-
ху гранати.

— Комуністи не □да
ЮТЬСЯІ

То були останні ного
слова.

Він впав, дивлячись в 
прозоре жовтневе небо. А 
до висоти вже бігли ра
дянські автоматники. 1181-й 
полк розширював плац
дарм. Наступала вся диві
зія. Там, на висоті, де пе
рестало битись серце ком
сорга батальйону, авто
матники нарахували біль
ше шістдесяти вбитих гіт
лерівців.

Бій продовжувався. Полк 
захопив невеличке біло
руське селище Камарін. 
Далі — дорога на Гомель. 
День визволення. День, 
який наблизив Федір Пав
ловський з невеликою гру
пою бійців.

У січні 44-го йому по
смертно було присвоєно 
звання Героя Радянського 
Союзу.

У січні радянські війська 
визволили і його рідну 
Соснівку від загарбників. 
І ту вулицю, яка тепер но
сить його ім’я.

О. НАГОРНИЙ, 
М. ШЕВЧУК.

звідтіля пацюк — як ви
скочить! Уявляєте, до чо
го дійшло?!

Пророчий сон
«Безумовно, десь я його 

вже бачила, — подумала 
продавець спецвідділу 
Маргарита Василівна і 
схвилювалась. — Відчуває 
моя душа — не до добра 
все це. Та ще й сон сьо
годні поганий наснився: 
наче сіла у велику брудну 
калюжу, а підвестися ніяк 
не можу...

Інспектор народного 
контролю? Ні, навіть для 
громадського інспектора 
чи працівника міліції він 
ще надто юний: йому ро
ків дев'ятнадцять, найбіль
ше двадцять. А може це 
за їхнім завданням?».

Маргарита Василівна від
чула легке нездужання та 
тремтіння в колінах.

«Ну ти бач — нерви зов
сім здали, — змахнула 
рясний піт з чола. — Якби 
що до чого, то до мене 
відразу ж би «підійшли», 
а то минуло майже півдня 
і слава богу... Ні, працю
вати останнім часом ста
ло просто нестерпно. Че
рез якусь пляшку вина 
можна на все життя заїкою 
залишитися.

Але де все-таки я його 
бачила? Зачекай-но, а чи 
не син це Галини Андріїв
ни, завідуючої? Такий же 
кирпатий носик, такі ж чи
мось постійно здивовані 
очі, та й одягнений відпо
відно: підкреслено-недба- 
ло... Ну й задача! Але ні, 
це не він...

Ох, матінко!.. Невже? 
Невже це... Та краще б він

«ЗІРКА»—
СКА (Одеса)—
0:0

Для кіровоградських і 
одеських футболістів цей 
матч був останнім в чем
піонаті країни. Мабуть, то
му обидві команди вийшли 
на поле стадіону «Зірка» з 
наміром продемонструвати 
цікаву гру, збудовану на 
нестандартних комбінаці
ях, високих швидностях та 
рішучих діях біля воріт су
перників.

Армійська команда всю 
гру будувала, поклавшись 
на основних гравців — за
хисника Петра Чілібі (який 
у свій час багато ронів від
дав «Чорноморцю»), півза
хисника Бабкена Мелікяна 
з єреванського «Арарату» 
та колишнього гравця 
збірної країни і ЦСКА на
падаючого Олександра Тар
ханова. Саме останній з 
них вже на третій хвилині 
гри мав відкрити рахунок, 
та проти нього дуже рішу
че зіграв Сергій Улицький, 
вибивши м’яча на кутовий. 
А ще через хвилину той 
же Улицький вже на ліво
му фланзі оборони відби
рає м’яч у Костянтина 8и- 
хорного.

Перша контратака «Зір
ки» завершується тим, що 
Калита з вигідної позиції 

■ влучає у воротаря. Сьома 
хвилина першого тайму 
запам’яталася усім. Лівий 
крайній одеситів Олег Чер
нов, побачивши, що воро
тар Олег Діброва непра
вильно зайняв місце у во
ротах, пробив прямо з 
центру поля. Та м’яч про
йшов поруч зі штангою.

У кіровоградців деякий 
час не виходять гострі ата
ки. І тут уперед пішов 
Єдуард Денисенко. Спочат
ку він сильно пробив з 
правого кута штрафного 
майданчика, але ніхто з 
його партнерів не встиг до 
м’яча, майстерно надісла
ного уздовж воріт армій
ців. Потім наш нападаючий 
зробив добру навісну пере
дачу Калиті, та той пробив 
головою поруч зі щ.таигою. 
На 25-й хвилині Денисенко 
також головою наніс при
цільний удар, і лише кіль
ка сантиметрів завадили 
йому відкрити рахунон.

Після цього гра пере
йшла до більш спокійного 
русла. Запам’яталися лише 
удари армійця Мелікяна та 
кіровоградців Димова і 
Лактіонова. Результат мат
чу — нульова нічия.

С. БОНДАРЄВ.

уже був учасником рейду, 
краще б мене спіймали на 
гарячому — це ж Генка, 
сватач моєї доньки!

Точно — він, й додому 
до них тиждень тому при
ходив, знайомився. Куль
турний такий, ввічливий. 
І зараз, начебто, привітав
ся, а взяв чотири пляш
ки... Боже, з ким вона зу
стрічається? і куди я диви
лась?».

Штукар
Ось вона — вершина 

блаженства! Як легко на 
душі, як світло думкам, 
яке неповторне відчуття 

задоволення! Здається, все 
навколо запознено чарів
ними звуками ніжної, яко
їсь неземної мелодії!

Віктор узяв ножа. Ні, ще 
рано. Треба надовше роз
тягнути ці прекрасні хви
лини щастя... Не мине й 
п’яти хвилин, як все буде 
скінчено. Знов світ потьмя
нішає, змовкне музика. А 
що скаже мама? Адже у 
нього завтра день народ
ження, зберуться гості... 
Та нехай, це буде потім, 
а поки що, поки що...

Від надлишку позитив
них емоцій стало важко 
дихати. Здавалось — зупи
нилось серце.

Віктор узяв ніж і з 
якоюсь нез'ясненною над- 
обережністю відрізав собі 
маленький шматочок свят
кового завтрашнього тор
та.

Олександр ПЕРЛЮК.
м. Кіровоград.

(Продовження. Поч. у №№ 116, 118, 120, 122, 
123, 127, 128—129).

* V 4*
їжаки, як і запланував екіпаж зорельота, мов за 

командою, посунули за гравітоном, що неспішно тяга 
нув на тросі синтезований з відпрацьованих баків 
пального майже півметрової товщини щит, який по
ступово вкривався ямами від дотиків голок їжаків. 
Через годину було розпочато заключну стадію експе
рименту, котрий пройшов якнайкраще. А ще через 
півгодини Головний Космослідчий Системи разом із 
товарищами вже йшов напівтемними вузькими туне
лями заурдійського підземного міста.

Похмурі булькаті мешканці не звертали на інопла
нетян ніякої уваги, ніби космонавти були звичними 
для них. Toppen разом з Пасом налаштували інфор-' 
матор для перекладу і зупинили булькатого чоловіка, 
що, накульгуючи па праву ногу, неспішно чвалав у 
напрямку до виходу з тунелю і розпитали, де розта
шовано заурдійський науковий центр.

Спеціалістів аварійно-рятувальної служби Пеоли і 
Головного Космослідчого Системи керівник вчених 
Заурди зустрів неподалік від наукового центру. Про
вівши Зрода, Грома і Торрена до світлої, вирубаної 
у граніті невеличкої зали, Ха запросив усіх науковців 
Заурди і за кілька годин пеоляни знали все.

* * *
Більше року пішло у космонавтів на те, аби разом 

із заурдійцями розібратися у генетичному коді їжаків 
і перекодувати їх на відповідний режим роботи, по
збавити агресивності щодо розумних істот і викорис
товувати їжаків, голкоколів і крокуючі щітки як своє
рідні заводи у резервації. Щоб їжаки не розбрелися, 
їх почали утримувати полем РО — ретрансляції оп
тимальної, винайденим на Пеолі ще дідусем фізики 
Твеноором Рачі.

3. «Здрастуй, це я!..»
Знову падали холодні зорі. Вони неспішно котили

ся небом, а потім, за якусь незначну мить, зривалися 
наче більярдна куля вниз, і тонули у невеличкому ні
мому озерці. 1 не було від того ні сплеску, ні крику. 
Вони помирали, на їхнє місце ставали нові й нові, ще 
яскравіші, ще манливіші...

На горизонті, у тьмяному мінливому світлі видніло 
кілька розмитих контурів невисоких хатинок, які гу
билися за могутніми, вже безлистими осокорами. Бі
ля дерев стояли двоє. Вони дивились на небо.

— А де твоя батьківщина, Торрене? — тихо спита
ла дівчина, звертаючись до юнака.

— Там, — він вказав на ледь помітну зірочку, яка 
час від часу ховалась у хмарах, і, ніби пустуючи, 
весело підморгувала їм.

— Як ти дістався на Землю? — в унісон жартові 
хлопця, спитала вона знову і, кокетливо посміхнув
шись, подивилася на Торрена.

—Я покохав... Тебе, Ольго... — повільно проказав 
юнак, ніжно дивлячись на тендітні риси дівочого об
личчя. — Покохав! — у голосі йою бриніла радість.

— Ти дізнався... — Ольга на мить затнулася. — Ти 
дізнався, що я народилася тут? Що я... твоя коха
на? — дівчина злякано зиркнула на хлопця. — Але ж 
це неможливо! То вигадка, що народився ти на зір
ці... Жартуєш? Так? — вона знову, тепер вже радо 
всміхаючись, подивилась на юнака. — 1 ім’я в тебе 
не таке... Просто вирішив пожартувати... Приїхав з 
Дніпровська чи ще звідки і... Це ти на місце нашого 
агронома Івана Зотовича приїхав? — запитала Ольга,

Однак хлопець не відповів дівчині. Він тільки ди
вився на неї. Мовчав і захоплено дивився... Сказати 
їй про те, що вперше уподобав Ольгу, коли побачив 
її на екрані у кімнаті Першого Космослідчого Систе
ми Арця — дівчина не зрозуміє. Часу ж на детальне 
пояснення у нього, на жаль, не було.

З-за обрію метнулася блискавка. Грім спізнився на 
кілька секунд і пролунав саме тоді, коли чорне небо 
розпанахали ще дві яскраво-червоні блискавиці. За
гула земля. І великими, прозорими краплинами на 
долину сипнув дощ...

В останню мить вони встигли добігти до навісу, по 
якому весело залопотіли краплини. Різкий вітер раз 
по раз жбурляв під навіс вологе повітря, студячи роз
пашілі обличчя Торрена і Ольги. Хлопець ніжно об
няв Ольгу. Вперше на тендітних плечах своїх дівчина 
відчула міцні чоловічі руки і несподівано для себе 
здригнулася. Чи то від почуттів, які переповнили її, 
чи то від страху. Того першого, незбагненного страху 
дівчини, яка зрозуміла, що її покохали...

— Кохає... — подумала вона. — Торрен кохає ме
не. А може, то тільки я його так люблю? — злякала
ся своїх думок і стиха проказала до себе: ні, і він!

— Що з гобою, Ольго? — стурбовано спитав Тор
рен, намагаючись у темряві розгледіти очі коханої, 
її довгі вії були вкриті сріблом доїцинок.

— Усе гаразд, Торрене. Все гаразд, любий. Яка 
радість, що ти вже не зникнеш... Ти ж до мене вже 
приходив. Кілька разів. Уві сні. Я розмовляла з то
бою. Отак, як і сьогодні, ми гуляли разом. Але то бу
ло вві сні, — голос Ольги затремтів.

Юнак ловив ті слова. Ловив, і незвичайним теплом 
розливалися вони в ньому. Так, його серце не поми
лилося. Воно привело Торрена на Землю, до Ольги. 
Вона його кохає. Як і він. Палко. Щиро. Всім серцем. 
Юнак був дуже щасливий, що побачив Ольгу тоді під 
час розслідування суперечки між Ганео і мешканця
ми сусідньої з ними зірки, на екрані...

(Далі буде).
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До шістнадцяти і
такий вік молодих ково- 
мнргородців, які сьогодні 
вносять свої пропозиції 
для «Молодого комуна
ра»-86

«Будь ласка, вміщуйте 
більше розповідей про 
тверезі весілля!» — на це 
прохання ми звернули ува
гу передусім. Дуже від
радним здався той факт, 
що Оксана Рак, котра йо- 
го висловила, дев’яти
класниця. Хоча їй самій, 
ясна річ, до такого тор
жества ще не так близько, 
але за бажанням читати 
про безалкогольний побут 

бачиться похеальне праг
нення самій його дотри
муватися. Наша газета і 
наступного року не відмо
виться від рубрики «Тве
резість — на кожен день».

Фронтові листи... По
жовклі трикутнини. списа
ні похапливим почерком, 
можливо, у хвилину затиш
шя перед боєм... Біля них 
завжди надовго зупиняю
ться відвідувачі в музеях, 
їх завжди перечитують і 
перечитують передплатни
ки нашої газети, літні й 
молоді. Молоді, які не ба
чили війни, але яні хотіли 
б знати, Що за люди від
стояли наші мирні дні. 
♦Листи з минулого» — та
ну рубрику пропонує «Мо
лодому комунару» п'ят- 

старші —
надцятирічний Андрій. 
Краецов. Твоя пропозиція, 
Андрію, приймається!

В «Анкетах читача» на
шої газети ми пропону
вали назвати конкретні ад
реси людей, про яких вар
то писати. «Напишіть про 
комсорга нашої школи На
ташу Зелінську» — були 
одностайні дев’ятиклас
ники Нооомиргсродської 
СШ № 2 Ольга Кримець- 
ка, Лариса Галайда, Олена 
Шевела. «Хотіла б, щоб 
усі читачі вашої газети 
знали про Т. Л. Савіцьку, 
що готувала нас до вступу 
в комсомол», — називає 

інше ім'я Алла Красно- 
щок. Про місцевого ху
дожника Віктора Шульгу 
бажав би прочитати Ігор 
Шевченко. Що ж, шановні 
друзі, /ли не сумніваємо
ся, що все це — достойні 
люди, котрих ви добре 
знаєте. А коли так, спро
буйте самі написати нам 
про них, і цілком можли
во, що ваші розповіді по
бачать світ на газетних 
сторінках.

Механізатор Володимир 
Носань пропонує нам по
цікавитися роботою цеху 
контрольно - вимірюваль
них приладів і автоматики 
Капітанівського цукроза
воду. Цю ж адресу назива'є 
й слюсар Сергій Колодяж- 
ний. Про молодих будзаго- 
нівців, стахановців, буді
вельників БАМу, відомих 

шахтарів Новомиргород- 
щини мають бажання ді
знатися з газети Лариса 
Іванова, Михайло Корнев, 
Анжела Буркова, Сергій 
Шевченко. Публікації ца ці 
теми, друзі, теж чекають 
□ас У «Молодому номуна- 
рі»-86.

«Найбільше подобаються 
випуски «Диск-залу» —- та
ка думка школярів Галини 
Шармарьової, Світлани 
Дзюби, слюсаря Миколи 
Лісіцького та інших. З цьо
го приводу можемо пові
домити, що на майбутніх 
музичних сторінках ви 
знайдете розповіді про 
ансамбль «Арсенал», на
родну артистку УРСР Со
фію Ротару, пісні В. Шаїн- 
ського, С. Наміна; ми за
пропонуємо вам дискусію 

про те, що таке справжній 
і уявний інтерес до музи
ки тощо.

«Давайте поради, ян тре
ба поводитися молодим у 
домі батьків», *— просить 
15-річний Віталій Товнун. 

До питань влаштування по
дружнього життя небайду
жі і його ровесники Тетя
на Назароса, Тетяна За- 
рудня. Сергій Нондратьєв, 
Людмила Пишоха і ще ба
гато хлопців та дівчат. 
Серйозний підхід 15—16- 
річних до важливих жи
тейських проблем, чи не 
правда? Тематична полоса 
нашої газети «Клуб моло
дої сім'ї» постарається так 
само серйозно цих проб
лем торкнутися.

Щиро вдячні оам, ша
новні читачі, за пропозиції 
та поради, чекаємо нових. 
1 не тільки з Новомирго- 
рода.

З 29 жовтня
по 2

листопада
1985 року

21.35 — Художній телефільм 
«Червоні дзвони». 1 серія.
22.25 — Новини. 22.50 — Те
лежурнал «Старт».

А ЦТ (II програма)

А ЦТ (І програма)
; .00 — «Час». 8.35—Піонер

ський концерт. 9.35 — «Без 
вини винні», Фільм-спек- 
такль. 12.05 — Новини. 14.50
— Доку ментальні фільми.
15.50 — Новини. 15.55 — Ді
ла московського комсомолу. 
16.25 — Художній фільм
-Тривожна молодість». 18.00
— Пісня далека і близька. 
18.45 — Сьогодні у сріті. 
19.00 — Чемпіонат світу з 
шахів. 19.05 — Наш сад. 
19.35 — Фільм-концерт. 19.55
— Новини. 20.00 — Худож-
ній телефільм «Фальшивий 
барон» із серії «Фронт без 
пощади». (НДР), 21.00 —
«Час», 21.35 — Докумеиталь-

ий телефільм «Ми не про
щаємося, фестиваль!». 22.35
— Чемпіонат світу з шахів. 
22.50 — Сьогодні у світі.
А УТ
'10.00 — Новини 10.20 — 

Молодіжна студія «Гарт». 
11.1.0 — Концерт 11.40 —
Шкільний екран. 7 клас. Ро. 
сійеька література. 12.05 — 
«З людьми і для людей».
12.55 — Новини. 16.00 —Но
вини. 16.10 — «Срібний дзві- 
ночок». 16.30 — Кінопрогра- 
ь -• «Наш молодий сучасник».
17.10 — «Країна Комсомо
ли:». 17.40 — Музичний
фільм. 18.00 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.15 — 
«У нас в гостях». Хорова ка. 
пела Узбецької державної 
філармонії. (Кіровоград).
18.55 — Фотохвилинка. (Кі
ровоград). 19.00 — Актуаль
на камера. 19.30 — Нсмпіо-

с Сокіл» 
(Рига). 

— «На

на камера. 19.30 — 
ват СРСР з хокею. 
(Київ) — «Динамо»
2 І 3 періоди. 20.45 
добраніч, діти!», 21.00 —
«Час». 21.35 — Художній

> льм «Молодими залиши
лися наравжди». 22.50 — Но. 
ЕНИИ.
А ЦТ (II програма)

ний фільм. 9 05 — Клуб ман
дрівників. 10.05 — Худож
ній телефільм «Фальшивий 
барон' іл с -рії «Фронт без 
пощади«. ! 1.05 — Концерт. 
11.35 гі‘.' чий. 14.50—Пре
м'єра дш,ум.літального те
лефільму. 15.~0 — Умілі ру
ки. 15 50 — Концерт. 16.10 —

— Школярам 
- - Фільм-кон-

- «...До шіст- 
■ірші». 18Ю0 — 
і г і робітничий
Веселі

- Сьогодні у
- Відбірковий

Новини. 16.15 
про .хліб. 16.-15 
церт. 17.15 
надцяти і с 
Сучасний с 
.рух. 18.30 -
18.45* 
19.00 
чемпіон . ____ _
Збірна СРСР — збірна Нор
вегії. 20 45 — Якщо хочеш 
бути здорі» м-,< 21.00—«Час».

нотки, 
світі, 
матч 

ату світу з футболу.

8.00 — Ранкова гімнасти
ка. 8.15 — Документальний 
телефільм. 8.35, 9.35 — Осно
ви інформатики і обчислю
вальної техніки. 9.05, 13.10— 
Німецька мова. Другий рік 
навчання. 10.05 — Учням
СИТУ. 10.35. 11.40 — Історія., 
9 клас. 11.05 — Сім’я і шко
ла. 12.10 — О. Блок. «Два
надцять». ТО клас. 12.40 —
Музика. З клас. 13.40 —
Знання — сила; 14.25 — Сто« 
рінки історії. 15.10 — Нови
ни. 18.20 — Сільська годи
на. 19.20 — Музичний кіоск. 
19.50 — Наука і техніка. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15 
— Людина. Земля. Всесвіт. 
21.00 — «Час». 21.35 — Між
народний турнір з бадмінто
ну на призи газети «Літера
турна Росія . 22.15 — Но
вини

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час--. 8.35 — Умі

лі руки. 9.05 — «Неспокійне

А УТ
16.00 — Новини. 16.10 — 

«Срібний дзвіночок». 16.30 — 
Республіканська фізнко-ма- 
тематична школа. 17.00 —
Грають юні музиканти. 17.30 

-сс Літературний театр. 18.00 
—Телефільм «Відрядження*.
18.30 — «Людина і закон». 
(Кіровоград). 19.00 — Акту-

. альна камера. 19.30 — Чем
піонат СРСР з хокею: «Со
кіл» (Київ) — «Трактор» (Че. 
лябінськ). 2 1 3 періоди. В пе
рерві — «День за днем» (Кі
ровоград). 20.45 — «На доб
раніч, діти!». 21.00 — «Час». 
21.35 — Новини кіноекрана. 
22.50 — Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Ранкова гімнасти- . 

ка. 8.1а — Документальний 
телефільм. 8.35, 9.35 — За
гальна біологія. 10 клас. 
9.05, 12.30 — Іспанська мо
ва. 10.05 — Учням СҐГГУ. 
Фізика. 10.35. 11.40 — Зооло
гія. 7 клас. 11.00 — Наш сад.
11.30 — « Кроки мікросвіту».
Науково-популярний фільм. 
12.05 —Пісні революції. 13.00 
— Правофлангові радянської 
поезії. 13.55 — «Крах -імпе
рії». Художній фільм із 
субтитрами. 15.30 — Новини. 
18.15 — Шахова школа.
18.45 ■— Ритмічна гімнасти-

8.00 — Ранкова гімнасти
ка. 8.15 — Прем'єра доку
ментального телефільму. 
8.35, 9.35 — Історія, 5 клас. 
9/;5, 12.30 — Французька мо
ва. другий рік навчання. 
10.05 — АБВГДейка. 10.35, 
11.40 — Музика. 7 клас. 

11.05 — Шахова школа. 12.10
— Природознавство. 2 клас.
13,00 — Образ молодої лю
дини у радянському мисте
цтві, 13.30 — Загальна біо
логія. 9 клас. 14.00 — Життя 
1 книги А. Гайдара. 14,45 — 
«РіціУчнй бій». Розповіді про 
партію. 15.30 — Новини.
18.15 — Бесіда Ю. О. Жуко
ва. 18.45 — «...До шістнадця
ти і старші». 19.30 — Хокей: 
«Динамо» (Москва) — «Тор
педо». 2 і 3 періоди. Піл час 
перерви — 20.05 — Вечірня 
казка. 21.00 — «Час», 21.35
— « Неспокійне! літо» Ху
дожній телефілвм. 22.40 — 
Новини.

яедавно Богданівському театру ляльок «Горицвіт» (художній керівник Вг Н. 
Роспан) присвоєно звання народного. На цьому знімку зафіксований момент ре
петиції юних лялькарів.

ник. 15.20 — Російська мо
ва, 15.50 — Документальний 
фільм. 16.10 — Концерт.
16.35 — Новини. 16.40 — В 
гостях у казки. 18.15 — На
ука 1 жіггТя. 18.45 — Сьогод
ні у світі. 19.05 — Людина і 
закон. 19.35 — Новини, 19.45
— Народні мелодії. 20.00 — 
Художнііі телефільм «Піані
но для Малагі» із серії 
«Фронт без пощади». 21.00— 
«Час». 21.35 — «Заспіваймо, 
друзі!». 23.05 — Сьогодні у 
світі.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Виробнича гімнастика. 10.35
— Шкільний екран. 6 клас. 
МузикЙ. 11.10 — Концерт.
11.20 — «Живе слово». 12,05
-- Концерт. 12.45 — Новини. 
16.00 — Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30— 
■-'Балада долі». Теленовела. 
17.10 — Концерт. 17.40 —
«У нас в колективі». 18.00 — 
«День за днем». (Кіровоград). 
18.15 — Оголошення. (Кіро
воград). 18.25 — Фотохвїі- 
лннка. (Кіровоград). 18.30 — 
< Населенню про цивільну 
оборону». (Кіровоград). 19.00
— Актуальна Камора. 19.35
— «П’ятирічки крок». На
зустріч XXVII з'їзду КПРС.
20.20 — Музичний фільм. 
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.35 — Кон
церт. 22.40 — Художнііі те
лефільм <Червоиі дзвони». 
2 серія. 23.35 — Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Ранкова гімнасти
ка. 8.15 — «Охоровна грамо
та Землі». Документальний 
телефільм. 8.35 — Естетич
не виховання. Радянський 
робітник-. 9.05 — Англійська 
мова. Перший рік навчання.
9.35 — Г. Хренников. «Учи
тель і учні. 10.35 — «Я захи
щаюся з народами, дорога
ми, віршами...». Сторінки 
життя і творчості Пабло Не- 
руди. 11.20 —Пошта передачі 
«Природознавство». 11.50 — 
«Подорож по Москві. Вздовж 
стародавнього Земляного ва
лу». Науково - популярний 
фільм. 12.10 — Музика. 6 
клас. 12.40 — Радянське об
разотворче мистецтво. Ре
волюційний плакат. 13.10 — 
Історія. 8 клас. 13.40 — Ан
глійська мова. Перший рік 
навчання. 14.10 — Громад
ська лірика В, Маяковсько- 
го. 15.10 — Новини. 18.20 — 
Концерт. 18.30 — Клуб май- 
дрівннків. 19.30 — Мамина 
школа. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — Співдружність 
20.45 — Документальний те
лефільм. 21.00 — «Час»,
21.35 — «Чоловіки». Худож
ній фільм. 22.45 —- Новини.

Знам'янський район.
Фото С. ФЕНЕННА. А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.35 — Кон
церт, 9.00 — Товари. Пос.'іу-

А- ЦТ програма)
8.00 - «Час». 8.35—М-.дьт- 

фільм. 8.45 — Документаль-

21.35 — Майстри екрана. 
23.05 — Сьогодні у світі.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Музичний фільм. 10.35 —
Ші:і. ьний екран. 6 клас. Му
зика. 11.05 — Художній
фільм. «Молодими залиши
лися назавжди». 12.20 — 
Програма «Братерство». 
13.50 — ІІовишг. 16.00 — По
вніш. 16.10 — «Срібний дзві
ночок». 16.30 — Культура 
посійської мови. 17.00 — На
уково-популярний фільм.
17.15 — Концерт. 18.00 —
«День за днем». (Кіровоград).
18.15 — «Об'єктив розпові
дає». (Кіровоград). 19.00 —
Актуальна камера. 19.30 — 
• Ще раз про взуття». Звик
лу «Слово за вами». 20.15 — 
Ліричні мелодії. 20.30 — Об
говорюємо, пропонуємо, 
схвалюємо. 20.45 — «На доб- 
:• піч. діти!». 21.00 — «Час».

літо». Художній телефільм. 
10.10 — Документальний те
лефільм. 10.30 — У світі тва
рин. 11.30 — Новини. 14.45
— Сільські горизонти. 15.45
— Концерт. 16.05 — Стадіон
для всіх. 16.35 — Новини. 
16.40 — Концерт. 17.15 —
Електроніка і ми. 17.45 —
Документальний фільм. 18.15
— За словом — діло. 18.45
— Сьогодні у світі. 19,00 — 
Чемпіонат світу з шахів. 
19.05 — Світ і молодь. 19.40
— Новини. 19.50 — - Історія 
хвороби». Документальний 
телефільм. 20.00 — Прем’є
ра телевізійного художньо
го фільму «Рішення, прий
няте опівночі» із серії 
«Фронт без пощади». 21.00— 
-Час». 21.35 — «Камера ди
виться в світ». 22.35 — Кон
церт артистів балету. 23.00
— Чемпіонат світу з шахів. 
Інформаційний випуск, 23.15

— Сьогодні у світі.

ка. 19.15 — Хокей: СКА — 
«Динамо» (Москва). Другий і 
третій періоди. Під час пе
рерви — 19.50 — Вечіріїя
казка. 20.45 — Виступ ілю
зіоніста В. Переводчикова. 
21.00 — «Час». 21.35 — Ек
ран історичного фільму «Ба
лада про Берінга і його дру
зів». 23.10 — Новини.

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

концертному залі — школя
рі. 9.35 — Науково популяр
ний фільм. 9.55 — Художній 

телефільм «Рішення, прийня
те опівночі» із серії «Фронт 
без пощади». 10.55 — Грають 
духові оркестри. 11.15 —
Новини. 14.45 — Наш оучас-'

ги. Реклама. 9.30 — Худояб 
ній телефільм «Піаніно ддя 
Манаті» із серії «Фронт ОёЗ 
пощади.». 10.30 — Коло •іиі 
•гания. Н.15 — Переможці
12.35 — Сім’я і школа. 13.03
— Документальний тслШ 
фільм. 14.05 — VI МіжиароДг 
ний фестиваль телевізійних 
програм про народну твоці- 
чість «Райдуга». 14.30 — На
вини. 14.45 — Телеспектакль 
«Гум-Гам» із циклу «Ней 
фантастичний світ». 15.55 — 
Новини. 16.00 — Очевидне— 
неймовірне. 17.00 — 9-а сту
дія. 18.00 — Футбол: «Дина
мо» (Москвар — «Спартак». 
ПІД час перерви — 18.45 — 
«Якщо хочеш бути здоро
вим». 19.45 — Чемпіонат 
світу із шахів. 19.50 — Но
вини. 19.55 — Екран пригод
ницького фільму «Пропала 
експедиція». 1 серія. 21.00—• 
«Час». 21.35 — •>. 1 іропцда екс
педиція». 2 серія. 22.40 •£ 
Чемпіонат світу із шахів.
22.55 — Вечірні мелодії. 
23.40 — Новини.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 —
Ритмічна гімнастика. 10.45 — 
Концерт. ]!.15 — Телефільм 
«Будинок без кутів». 11.30 — 
«Доброго вам здоров'я». 
12.00 — «Призначається по
бачення». 12.30 — Новини.
12.45 — Музична вистава 
«Рицар Синя Борода». 15.05
— Наука і час. 15.35 — Те
лефільм «Сергій Костриков».
15.55 — Концертний зЗ'л 
«Дружба». 16.45 — Скарби 
музеїв України. 17.00 — Чем
піонат СРСР з хокею: «С0'- 
кіл» іііпїв) — «Салават Юла
ев» (Уфа). 19.15 — Актуаль
на камера. 19.45 — «.Сонячні 
кларнети». 20.50 — На доб
раніч. дітиі 21.00 — «Час».
21.35 — Художній телефільм
• Червоні дзвони.?. З серія. 
22.30 — Новини. 22.55 —
< Футбол—хокей».
А ЦТ (II програма)

8.00 — Ранкова гімнасти
ка. 8.15 — Якщо хочеш бути 
здоровим. 8.30 — Докумен
тальний телефільм. 9.10 ~ 
Ранкова пошта. 9.40 — Про
грама Молдавського телеба
чення. 10.40 — КойцерТ.
11.10 — Розповіді про ху
дожників. 11.45 — Реклама. 
11.50 — Про балет. 13.00 *4"' 
На скрапі — кінокомедія 
«ПІДКИДЬОК». 14.10 — Люди/ 
на — господар на землі.
15.10 — Музична передачі! 
для юнацтва в КолопномУ 
залі Будинку спілок. 17.15-й 
Здоров'я. 18.00 — Кіпопано- 
рама. 19.45 — Вечірня казка. 
20.00 — Футбол: «Дніпро» — 
«Чорноморець». 2-й тайм.
20.45 — Народні мелодії. 
21.00 — «Час». 21.35 — До
кументальний екран. 22.20— 
Новини.
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