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І Великого Жовтня! і

Коли після вихідних бу
дівельники прийшли на
останній поверх пусково
го корпусу № 91 вироб
ничого об'єднання «Чер
вона зірка», одну з діль
ниць було не впізнати. Як
з води, виросли 11 цегля
них перегородок! У «сюр
призе» є автори — учас-'
ники кіровоградського мі
ського конкурсу профмайстерності мулярів.
Реконструкція
потуж
ностей об’єднання кілька
років тому була оголоше
на республіканською ком
сомольською
будовою.
Організований Кіровоград
ським міськкомом комсо
молу конкурс — ще одна
сторінка шефства молоді
над особливо важливим
сільськогоспсоб’єктом
машинсбудударського
вання.
Показати свою професійну майстерність при-

(Із Закликів ЦК КГГРС
до 68-ї річниці Великої
Жовтневої соціалістич
ної революції).

З проектом нової редак
ції Програми партії вже
ознайомився кожен меха
нізатор нашої тракторної
бригади. Проект — це чіт
ка, розгорнута характе
ристика головних напря
мів роботи КПРС, всього
народу. Вдумуючись у її
зміст, бачу завтрашній
день не тільки бригади, а
й усього господарства. Са
ме там, де висока дисцип
ліна і політична свідо
мість трудівників, завжди
і виробничі успіхи вагомі.
Л прикладом в цьому зав
жди с комуністи. На них
рівняються, з них беруть
приклад.
Нинішній рік, як і п’яти
річку в цілому, наша трак
торна бригада завершує
з перевиконанням бага
тьох пунктів соціалістич
них зобов’язань. Впевне
ний, що, готуючи надійні
підвалини під наступну
п’ятирічку, разом з усіма
трудівниками бригади зро
бимо все від нас залежне,
аби виконати поставлені
партією завдання. Це наша
хліборобська гарантія.
А. ТИМКЕВИЧ,
молодки комуніст, ме
ханізатор тракторної
бригади № 2 колгоспу
«Комуніст».
Компаніївські-.й район.

Групкомсорг автоколони № 2 Завгллівсьиого графітового комбінату Сергій
Бурдейний достроково виконав особисті річні соціалістичні зобов’язання. Нині
працює в рахунок 1986 року.
На знімку: С. БУРДЕННИЙ.
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Фото M. CABEHKA.

Гайворонський район.

Наша тракторна бригада
імені 60-річчя ВЛКСМ, як
і господарство в цілому,
із збиранням та продажем
державі впрошеної сіль
ськогосподарської продук
ції впоралася достроково.
Головний пункт нашого
соціалістичного
зобов’я
зання — одержати по 40
центнерів зернових з гсктаоа — члени
бригади
виконали з честю. Цей по
казник значно перевикона
ний. Але, якщо говорити
відверто, ВИСОКИЙ ісередній показник нас не: зовсім задовольняє.
Поясню на конкретних
прикладах. В цьому році
ми брали
зобов’язання
одержати, зокрема, озимої
пшениці по 39 центнерів з

гектара. Виходили на цей
показник не тільки з суто
практичних .міркувань, але
й науковим передбачен
ням результатів частково
го
застосування пової
прогресивної
технології
вирощування зернових, зо
крема, озимої пшениці.
Під «інтенсивну» відвели
третину площ. Розрахунок
був простий: одержати з
площ за традиційною тех
нологією в середньому по
34—36 центнерів озимих з
гектара, а за прогресив
ною — 55. Дотримавшись
усіх агротехнічних захо
дів і строків сівби, під
живлення І КОСОВИЦІ, МІ!
все ж таки не змогли ви
йти повністю на заплано
вані показник!!. Якщо з

ПЯСТПСЯа

площ, де озима пшениця
вирощувалась за прогре
сивною технологією, ми
одержали по 50 центнерів
зерна, то з площ за тра
диційною технологією ви
рощування — лише’по 27
центнерів. Як бачите, не
добір до запланованого—
незначний, та саме.це при
мушує нас вкотре замис
литись, зробити висновки.
Нині нам приємно допо
вісти, що саме прогресив
на технологія вирощуван
ня кукурудзи дозволила
взяте зобов’язання — ви
ростити і зібрати по 50
центнерів зерна з гекта
ра — успішно псревико-.
натп. Економісти ще під
бивають остаточні підсум
ки. але ми вже знаємо,
що кожен гектар дав не
менш як по 70 центнерів
добірного зерна кукурудзи.
Не гірші результати у
нас в цьому році й по ви-

конанню інших пунктів
соціалістичних
зобов’язань. Так, на еталовннй
трактор
вже вироблено
умовної
2'200
гектарів
оранки при річному зобо
в’язанні 2000. Середньозмінний виробіток па ета
лонний трактор за 10 мі
сяців склав 8,8 гектара,
що на 0,8 гектара пере
вершує річне зобов'язан
ня. При цьому досягнуто
здешевлення собівартості
одного гектара умовної
оранки на 0,4 карбованця
проти
запланованого,
зекономлено 9600 кілогра
мів пального.
В одному з пунктів соцзобов’язань планували зе
кономити за рік на тех
огляді та ремонті техніки
1000 карбованців. У брига
ді вже стало традицією,
під час підготовки техніки

до польових робіт особ
ливу
увагу
приділяти
якості її ремонту. Це га
рантує довгострокову ро
боту агрегатів, підвищує
продуктивність праці ме
ханізаторів. Саме виходя
чи з цього, ми вже третій
рік працюємо лід девізом
«Не зробив норми, І.’С йди
з поля».
Зміцнюється
технічна
база бригади. Наша мо
лодь збагачується досві
дом наставників, відточує
свого майстерність у по
всякденних хліборобських
буднях. Більшість моломеханізаторів прадих
цюють з постійним перевиконанням особистих зав
дань.
Л. КОСТИК,
групксмсєрг транторної
бригади
Імені
60-річчя ВЛКСМ кол
госпу Імені Ватутіна.
Кіровоградський район.
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І. СМАГА.
м. Кіровоград.

ПЕРЕВІРЯЄМО ХІД ВИКОНАННЯ СОЦЗОБОВЯЗАНЕ
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Ритм життя нашої країни
визначається сьогодні під
готовкою до XXVI! з’їзду
КПРС, в якій найактивнішу
участь беруть комсомоль
ці, радянська
молодь.
Важливою подією передз’іздівського періоду став
жовтневий (1985 р.) Пле
нум ЦК КПРС. Завдання
комсомольських
органі
зацій, що випливають з
його рішень, обговорив
Пленум ЦК ВЛКСМ, який
відбувся 2 листопада. •
В доповіді першого сек
ретаря ЦК ВЛКСМ В. М.
/Аишина і виступах під
креслювалося, що комсо
мольці, еся радянська мо
лодь одностайно схвалю
ють взятий партією курс
на прискорення соціальноекономічного
розвитку
країни і досягнення націй
сенові якісно нового рівня
стану радянського суспіль
ства, гаряче підтримують
послідовну,
цілеспрямо
вану практичну діяльність
КПРС і Радянської держа
ви по зміцненню еконо
мічної та оборонної їло-

йшло 11 чоловік. Це кра
щі бійці будзагону КІСМу,
муляри РБУ
об’єднан
ня «Кірсвоградсільбудіндустрія», ЧЛЗ, трестів «Кіровоградмешважбуд» та
.r
інших підприємств і орга
нізацій міста.
У цікавій напруженій
боротьбі першість вибо
ров
Сергій
Стаднюк,,
муляр БУ N° 2 тресту «КіроЕоградмашважбуд». Дру
гим був Анатолій Вишняк
з Кіровоградського ре
монтно-механічного заво
ду імені В. К. Таратути,
третім — Юрій Кривчен
ко (БУ № 2 тресту «Кіровоградмашважбуд»). Пер
ший секретар міськкому
комсомолу В. Кулик вру
чив переможцям Почесні
грамоти і цінні подарунки.

гутності Батьківщини, від покоління, стійким бійцем
верненню небезпеки сві за справу партії, за утверд
тової ядерної війни.
ження комуністичних ідеа
У проекті нової редак лів.
ції партійної Програми
Як одне з найвідпові
відзначається, що своїм
дальніших партійних дору
вірним помічником і на чень сприйняв комсомол
дійним резервом КПРС по
настанову
жовтневого
Пленуму ЦК КПРС — роз
праву Еважає Всесоюзну
Ленінську
Комуністичну горнути широку роботу по
пропаганді і роз’ясненню
Спілку Молоді — багатопрограмних цілей партії
/^ільйонну гро/ладсько-політичну
організацію. У серед молоді, мобілізації
її на ударне, стахановське
цьому формулюванні, під
завершення завдань 1985
креслювалося на Пленумі,
року, гідну зустріч партій
не тільки фіксується роль
ного фору/^у.
ВЛКСМ,
яка об'єктивно
Добиваючись почесного
склалася, у політичній си права підписати рапорт
стемі радянського суспіль
Ленінського
комсомолу
ства, а й дається надзви
XXVII
з'їздові
КПРС,
мільйони молодих трудів
чайно важливий життєвий
ників міста і села актионо
орієнтир
комсомолові,
міститься програмна уста борються за підвищення
новка діяльності Спілки
продуктивності праці, по
молодих
ленінців. Для ліпшення якості виготовкомсомолу бути громад люваної продукції, праг
сько-політичною
органі нуть економити у велико
зацією — значить ще ак му і малому, вдосконалю
тивніше пропагувати і про ють робітничу майстер
водити політику партії в
ність.
маси глолоді, бути ціле
Серед маяків перед’їзспрямованим політичним
дівського
соціалістично
організатором молодого го змагання — комсомоль-

сько-молодіжні колективи Екібастузького розрізу
«Богатир». На честь з’їзду
партії вони взяли зобов’я
зання відвантажити до
датково до завдання 27
ешелонів вугілля. У відпо
відь на це молоді заліз
ничники зобов’язались пе
ревезти надпланове вугіл
ля на зекономленій елек
троенергії.
На Пленумі відзнача
лось, що в комсомоль
ських організаціях країни
ведеться велика робота
по виконанню завдань, ви
значених постановою ЦК
КПРС «Про дальше по
ліпшення партійного ке
рівництва комсомолом і
підвищення його ролі в
комуністичному вихованні
молоді» Добре відомий
досвід
комсомольських
організацій Дніпропетров
ської області по атестації
робочих місць, міста Мо
скви — по залученню мо
лоді до прискорення на
уково-технічного прогре
су,
Ставропольського
краю — по інтенсифікації
сільськогосподарського ви

робництва, Куйбишевської
області — по
вдосконаленню стилю комсомольської роботи, Але є ще
чимало й таких комсомольських організацій, де
комсомольські кадри і ак
тив працюють по-дідів
ському, без належного за
взяття, повільно усувають
наявні недоліки. У цьому
зв’язку, зокрема, назива
лись Ташкентський, Во
ронезький,
Іркутський,
Карачаєво-Черкеський
і
Тувинський обкоми ком
сомолу. Було вказано на
якнайшвиднеобхідність
того усунення налвних
недоліків.
Спиняючись на питаннях
поліпшення СТИЛіО
кс/лсомольської
роботи,
учасники Пленуму відзначапи, що він багато в чо
му визначається вдоско
наленням добору, розста
новки і виховання кадрів
та активу. іепер як ніко
ли для комсомольських
ватажків важливі ділови
тість, сміливість у прийнят
ті рішень, скромність і
простота.

У прийнятій постанові
учасники Пленуму запев
нили, що Ленінський ком
сомол, з честю виправдо
вуючи своє високе при
значення бути бойовим ре
зервом і помічником Ко
муністичної партії, зустрі
не XXVII з'їзд КПРС но
вими звершеннями на бла
го соціалістичної Батьків
щини.
На Пленумі було роз- .
глянуто також питання про
підсумки XII Всесвітнього
фестивалю молоді і сту
дентів та заходи щодо по
силення ідейно-морально
го та інтернаціонального
виховання юнакІЕ і дівчат.
При' цьому підкреслюва
лось, що підготовка і про
ведення фестивалю в Мо
скві збагатили практику
роботи
комсомольських
організацій по вихованню
юнаків і дівчат у дусі ми
ру те дружби між наро
дами, сприяли зростанню
її трудової і громадськополітичної активності, по
ліпшенню організації куль
турного дозвілля молоді.
Все цінне, чим збагатив
ерганіза- І
комсомольські
повинно ції фестиваль,
збро- а
активно братись на озбро
—ись у І
єння, використовуватись
повсякденній практиці.
.і.
(ТАРС).
-с).
І
■ВЕ!
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«Молодий

Свято комсомоли Краї
ни Рзд, а якому днями
взяли участь усі спілчани
м молодь нашої держави,
хвилею небуденного енту
зіазму відгукнулося в сер
цях не тільки тисяч членів
Спілки. Разом з молодши
ми колегами 67-у річницю
святкували
й ветерани
комсомолу. Ті, хто й у ці
дні поруч з орденоносною
гвардією молоді країни,
хто духовно причетний до
її спраз, хто вболіває за
дерзання молодих.
У Новомиргородському
райкомі комсомолу відбу
лася зустріч працівників
апарату райкому ЛКСМУ
з ветеранами комсомолу
району.
Комсомолець 20-х років,
член райради ветеранів
комсомолу С. Г. ГАЇНА:
Не перший рік працюю
серед молоді, то, гадаю
як ветеран ще маю що
підказати. Починав із по
сади секретаря комсо
мольського осередку кол
госпу «Шляхом Леніна»,
опісля очолював окружну
опорну
комсомольську
організацію в селі Каніж,
а на початку 30-х рокіз
буз першим секретарем
райкому комсомолу. Не
має потреби просто по
рівнювати стилі роботи
відповідальних
комсо
мольських працівників —
вони різняться з цілком
зрозумілої причини: ми
тоді ще тільки вчилися.
Не було тієї освіти, того

загального життєвого дос
віду. Головне для нас ни
ні — знати своє місце в
загальній роботі, яку веде
комсомолів. Де треба —
звернути увагу, іншим ра
зом — підказати, як кра
ще організувати той чи
інший захід, прозести те-

м'ятатися, тоді проходила
моя юність. Сповнена во
на була особливої підне
сеності,
ентузіазму —
зрештою, ви, молоді, про
це чули. А ми — пережи
вали! Я зустрічаюся нині
зі своїми колегами — ро
бітниками. Які питання за
V

матичний вечір у сільсько
му будинку культури.
Зрештою, від нас, вете
ранів, ініціатива йде як
найменше. Прочитана в
молодіжній аудиторії лек
ція (я — лектор-міжнародник районної організації
товариства «Знання»), зу
стріч у тракторній брига
ді чи на фермі під час
обідньої перерзи — прак
тично завжди імпровізо
ваний час спогадів і ду
мок вголос з різних при
водів, хай це буде вша
нування передовика чи
вечір материнської слази.
Інша річ — аудиторія не
завжди чисельна, а ба
жання краще знати істо
рію комсомоли свого ра
йону, бачу, у молоді є.
Тут варто скористатися й
допомогою засобів масо
вої інформації. Додам, що
і пошуковій роботі це бу
ло б тільки на користь.
Комсомолець 30-х рокіз
О. О. РУДАКОЗ: Довоєн
ний час не може не па-

дає мені слюсар чи ком
сомольський
працівник?
Справді, про витоки ге
роїзму отієї далекої вже
від вас пори. Відповідаю
скрізь однакозо: героями
себе не вважали.
Я керузаз виробничим
сектором комітету ком
сомолу Харківського трак
торного заводу, буа, як то
кажуть, «у самій гущі» по
дій. Прагнули вирішувати
все оперативно, спразді
по-комсомольськи. їзк же
й нині — напруга, ритми
залишаються, а що інші
умови, то пишете ж істо
рію й ви, будівники ново
го заводу чи автоматизо
ваної лінії. Справа лиш за
проявами такого ж завзят
тя,
самовідданості, що
дозволяло нам тоді, у
критичні для нашої країни
моменти, зберігати бадьо
рість і високу вірність
йменню «комсомолець».
Комсомолець 39-х років.
Герой Соціалістичної Пра
ці В. Н. БОРИСКО: Ззер-

ТЕОРІЯ ПЛЮС ПРАКТИКА
Обя.іиннії штаб «КОМСО
МОЛЬЦІ сого

п рожектора •

приділяє велику увагу на

вчанню молодих дозорців.
Ось і недавно відбувся об

ласний семінар керівників

спецгруп по контролю за

роботою підприємств тор
гівлі і громадського

чування

хар

районних та мі

ських штабів < І\П >.
Учасники семінару обмі
нялися досвідом роботи
спеціальних груп «КП». За
цікавили, зокрема, форми
1 методи роботи молодих
дозорців Ленінського ра
йону м. Кіровограда, про
які розповіла член спецгрупн М. Чорна. Досягну
тими успіхам« поділились

«ЖЛЕРИМЕНТ
З
НАСТРОЄМ»
Під таким заголовком
«Молодий
комунар» 17
серпня ц. р. опублікував
репліку, де піддавалася
критиці незадовільна оріанізація обслуговування па
сажирів поїзда Москва —
Знам’янка № 149—150. Ре
дакція одержала відпо
відь від начальника Знам’янського відділення за
лізниці В. М. Карпенка.
Він повідомив, що факти,
наведені у критичному ма
теріалі, дійсно мали місце.
Газетна публікація обгово
рена серед працівників ре
зерву провідників станції
Знам’янка-пасажирська.
За порушення посадо
вої інструкції провідника
■^вагону № 4 Ю. А. Погорі
лого наказом начальника
Знам’яяського вагонного
депо № 608 від 24 верес
ня 198-5 року строком на
три місяці переведено на

«прожектористи > Вільшанського (Л. Мартишок). Добровеличківського (В. Новосад) та ІІовоукраїнського
(О. Ніколайчук) районів.
Багато повчального і ко
рисного дав перегляд спе
ціальних кінофільмів, у
яких йшлося про роботу
народних контролерів, не
доліки у сфері обслугову
вання населення, і засоби
боротьби з ними.
За рекомендацією облас
ного комітету народного
контролю учасники семі
нару взяли участь в рейдах-перевірках торговель
них підприємств обласного
центру. Ними було виявле
но цілий ряд порушень
правил радянської торгів
лі при обслуговуванні по
купців.
Ось кілька прикладів. У
гастрономі № 47 об'єднай-ня «Продтовари», магазині
№ 50 Кіровоградського ку
ща Помічнянського відділу
робітничого
постачання
були допущені факти об-

рахупків і обважувань,
приховання товару. В ма
газині № 2 «Книги» облкниготоргу було приховано
літератури
підвищеного
попиту на загальну суму
2 10 карбованців. У ресто
рані «Відпочинок» з під
собного приміщення по
купці одержували спиртні
напої. До речі, тут па низь
кому рівні культура об
слуговування і санітарний
стан, офіціантки не мають
спецодягу, не борються з
курінням у залі. Під час
рейду значна частина при
сутніх була у верхньому
одязі...
Семінар підтвердив до
цільність такої форми про
ведення, збагативши учас
ників
яіі теоретичними
знаннями, так і практич
ним досвідом.
В. ДОБРОБАТЬКО,
заступник голови об
ласного штабу «Ком
сомольського прожек
тора».

роботу, не пов'язану з об
слуговуванням пасажирів.

також позбавлено винаго
родження за підсумками
року; з нього за роздріб
ною ціною утримано вар
тість переданих талонів.
В колективі АТП посилено
контроль за витратами па
ливпо-мастильних матеріа
лів.
«Факти мали місце, —
повідомляє секретар парт
кому колгоспу «Дружба»
О. С. ЧЕРКЕС. — Дійс
но, в автомашині водія
О. Гречка не працювали
ручні гальма. Завідуючому
гаражем II. і. Японцю. ме
ханіку О. І. Митюку і О. В.
Гречку вказано на недо
пустимість виявлених не
доліків. Машину відре
монтовано. При обгово
ренні
матеріалів рейду
відзначалося,
що пору
шення, про які говориться
в публікації, на жаль, ще
характерні для господар
ства».
«Аморальна
поведінка
водія нашого
колгоспу
Михайла Осадчого була
заслухана в колективі автогаража. Йому оголоше
но громадську догану. Н;г
правлінні колгоспу було
підтримано рішення ко
лективу автогаража. За
перевитрату бензину гро
ші утримано», — повідо
мили редакцію голова кол
госпу імені Ульянова П. М.
КОНДРАТЕНКО і секре
тар парткому В. Г. КОНО
НЕНКО.

Вказано начальнику ПТО
Знам’янка - пасажирська
В. С. Кирилову на серйоз
ні недоліки в обслугову
ванні пасажирі» поїзда
№ 149.
Начальнику поїзда 1. Д.
Дерипасу оголошено до
гану.

«КУДИ
ДІВАЄТЬСЯ
ПАЛЬНЕ?»
На критичний рейд під
таким заголовком, про
ведений знам’янськнми мі
ськими
«прожекториста
ми»
(див.
«Молодий
комунар» від 16 липня
ц. р.), надійшли відповіді
із
Знам’янського
АТП
10036, колгоспів «Друж
ба» та імені Ульянова Зпам’янського району.
Начальник Знам’япського АТП 10036 Ю. С. БОЛГАРОВ повідомив, що ма
теріали рейду обговорено
на загальних зборах з усі
ма водіями підприємства.
Одному з них — В. Саламасі, який передав талони
на бензин водієві іншої
установи, наказом по АТП
оголошено
ану. Його
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комунар»
таю голозну узагу на тру
дове виховання підростаю
чого покоління. Сьогодні
туг уже зазначалося; став
лення до роботи, довіре
ної тобі ділянки визначає
саму людину.
Пригадую, яких сисрт
досягала закоханість сіль
ського працівника у свою
роботу. Інакше не мож
на було;
земля вима
гала розумного, вірного
хазяїна. Доводилось і розкуркукюзати, і наводити
містки миру. Усього було.
Через поневіряння зате
пронесло моє покоління
любов до праці. Якийсь
час я й головував у кол
госпі .мені Чкалова, пізнав
справжній смзк хліба, як-

КОМСОМОЛОМ ВИХОВАНІ
прагну ділитися із молод
шими, своїми ровесника
ми через 60 років. Вихо
вувати чесність і поряд
ність — то одне. Треба ро
бити це внутрішньою про
грамою кожного. А чес
ність передбачить й ін
ше — високу культуру,
гуманність.
Тут, гадаю,
усім нам починати слід із
тієї ж сім'ї. Правильно, за
моїх часіз особисте в та
кому розумінні відходило
на задній план («хай тіК
ки скінчиться все зіте,
потім надолужимо!»), але
нині, у спокої, треба вчи
ти почуттям. Це прагну
робити сьогодні і як до
цент Київського педінсти
туту.
Отже,
комсомольцю,
звітуй і ти. Чекаємо пові
домлень яро те, які пи
ноні Є. Ю. КДСТЕЛЯі: тання зі згаданих сьогодні
Для мене комсомол усе: ветеранами є для тебе
ключовими, що гальмує
ім’я, честь, совість. У
твій
дальший ріст як слілроко
уже
шістнадцять
працювала в Надззичаяній чанина-тромадянина, у чо
му хотів би отримати по
комісії,
бачила багато,
відчула теж немало. Про раду. Прагнутимемо на
те вдячна всьому, пере сторінках газети влашто
вувати заочні конференції
жила б усе ще раз. Люб-, з тим, щоб користь зід пе
лю в тих роках неймовір ревірки зробленого за рік
но високе почуття гро відчув уже завтра; адже
мадянськості. Що це? Ко для когось твій «камінь
ли «моє» — це «наше»,
спотикання» вже вчораш
коли «завтра» — це вже ній день...
«сьогодні», коли, зреш
1. КУЦЕНКО. (
тою, картоплина — на всіх.
Гарт маю надійний. Ним
м. Нозомиргород.

У першу чергу — тісний
контакт. Хай ветеран при
йде. до назчальної май
стерні, на звичайний урок
до класу, хай
розпо
вість, як він особисто
розуміє, що таке дисцип
ліна в загоні чи групі, що
таке щирість на комсо
мольських зборах, чому
вони потрібні, СЛО8ОМ, —
будьмо в їх середовищі.
Молоді- оцінять наші щирі
прагнення зробити їх кра
щими за нас.
Комсомолка 20-х років,
одна із засновників ком
сомольської організації у
Ноаоммргородському ра-

І ЙОЧЇЄШ
то кажуть, з усіх боків.
Активом починали й були
завжди комсомольці.
На мою думку, ужа в
сім’ї святе ставлення до
праці як мірила грома
дянськості кожного має
виховуватися із перших
кроків молодої людини.
Голова районної ради
ветеранів війни
3. П.
ОЛ1ИНИК: Приєднуюсь до
вислозленої 3. Н. Бориском думки. Додам лише,
що наше шефство над
комсомольськими органі
заціями шкіл не може
зводитися до парадності.

РЯКЯ.
Гості—
кіровоградські
журналісти
В Толбухіпському окру
зі побувала робоча група
кіровоградських
журна
лістів.
Гостей прийняв
секретар окружкому БКП
Атанас Іліев. Він розповів
їм про соціально-еконо
мічний розвиток округу,
ознайомив із завданнями,
які розв’язує
окружна
партійна організація.
Під час перебування в
Толбухіні робоча група
мала зустрічі з першим
секретарем
окружно м у
ДКСМ Порданкою Коцевою, із редколегією газе
ти сДобруджанска трибу
на». Кіровоградці поклали
квіти до підніжжя пам’ят
ника
маршалові СРСР
Ф. І. Толбухіну, побували
в будинку болгаро-радянської дружби, мали кілька
цікавих зустрічей у Кавар-

ненському
общннськом’у
комітеті ЬКП і в паргкомі
об'єднання
«Балкантурнст.» у м. Албена.

З ім’ям Лілії
Карастоянової
У м. Генерал Тошев на
взуттєвій фабриці імені
Димитра Гансва відбуло
ся урочисте відкриття мо
лодіжного клубу. Тепло
тут зустріли генерал-ма
йора Александра Карастояпова — рідного брата
славної
дочки болгар
ського народу Лілії Карастоянової, чиє ім’я при
своєно комсомольській ор
ганізації підприємства.
Затамувавши
подих,
слухали присутні на вечо
рі розповідь шановного
гостя про найважливіші
події короткого, але геро
їчного життя сестри, про
її боротьбу проти фашиз
мі' у лавах народних месііиків'під час Великої Віт
чизняної війни радянсько
го народу проти гітлерів
ської Німеччини. Генерал
побажав комсомольцям і
молоді фабрики гордо но
сити ім’я Лілії Карастоянової, примножувати тру
дові успіхи на честь на
ступного XIII з’їзду Бол
гарської
комуністичної
партії.

7а,

Дієвість
марксистськоленінського
навчання
У новом\ навчальному
році мережею комсомоль
ського
політичного на
вчання та економічної ос
віти охоплена вся трудова
молодь окружного центру»
Заняття в школах прохо
дять під знаком високої
організованості, керівни
ки добре усвідомлюють,
що основним критерієм ви
сокої якості та дієвості
навчання є його тісний
зв’язок із життям і зав
даннями
соціалістичного
будівництва.

Па зустрічі з керівни
ками шкіл і семінарів, про
веденій бюро Толбухіиського окружного комітету
БК.11, відзначалася хоро-ф£
ша підготовка до занять* 5
багатьох комсомольських
пропагандистів.
Добірку за матеріа
лами
толбухінської
окружної газети «Добруджанска
трибуна»
підготував Н. ДОБРІЙ.

МИКОЛАЇВ. Ударною ком
сомольською будовою ого
лошено будівництво трау
лера «XXVII з’їзд КПРС-».
З честю несе тут трудо
ву вахту на ознаменуван
ня наступного партійного
форуму нолектив
Чорно- .
морського суднобудівного^
заводу.

На місяць раніше намі
ченого строку спущено на
воду
надпланове судне).
Зараз ведуться добудови!
роботи.
Суднобудівники
зобов’язались достроково,
наприкінці листопада ни
нішнього
року
здати
траулер замовникові.
Це буде достойним пода
рунком миколаївських норабелів XXVII з’їзду НПРС.

На
знімку:
члени
заводського «КП»
Сергій
ПАЛАДІЙ, Володимир ЗЛИДАРЕВ І Сергій ЗУБКОЗ —
учасники рейду якості на
будівництві траулера.

Фото О. КРЕМ И А.
(Фотохроніка РАТАУ).

,Д
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«ХОЧУ ПРАЦЮВАТИ
У ТВАРИННИЦТВІ

СТО ДОРІГ —
ОДНА ТВОЯ

_ Щороку у колгоспі іме
ні Боженка залишається
група випускників місце
вої середньої школи. Не
стаз винятком і нинішній
рік: шість юнаків і дівчат
виявили бажання піти пра
цювати у рідний колгосп.
Це — Віталій Таран, Сер
гій ГІришляк, Віталій Замислов, Олександр
Бан
дурко, Михайло Плахотник * Любов Бандурко. Ві
талій вступив до Кірово
градського інституту сіль
ськогосподарського
ма
шинобудування, колгосп
ний стипендіат. Після за
кінчення вищого навчаль
ного закладу він, звичай
но ж, повернеться у гос
подарство. Сергій,
Віта
лій, Олександр і Михайло
працюватимуть у колгоспі
механізаторами. Ця спра
ва юнакам добро знайо
ма, адже вони оп-знозузали її на уроках трудового
навчання і мають не тіль
ки необхідні теоретичні
знання, а й практичні на
вички. А закріпили їх,
працюючи у господарстві.
Любов Бандурко за на
правленням колгоспу вчи
ться у педкласі Кірово
градського педагогічного
інституту: господарству по
трібні не тільки механіза
тори і тваринники, а й ті,

ті

ї!
-U.. 1

(БОРОТЬБА КЛАСИЧНА
Змагання з класичної бо
ротьби за програмою IX
літньої Спартакіади УРСР
чотири дні проходили у
Краснодоні. Тут на кили
мах спортивного комплек
су товариства «Авангард-»
міста
молодогвардійців

хто виховуватиме їхніх ді
тей.
Вирішила пов’язати сзою
долю з селом ще одна
випускниця Федорівської
десятирічки
— Наталка
Климчук. Дівчина працю
ватиме у сусідньому кол
госпі «Мир».
У Федорівській серед
ній школі добре поставле
на робота з профорієнтації
юнаків і дівчат. Саме у
міцних зв’язках десятиріч
ки і колгоспу — основний
«секрет» того, що Федорізська середня школа з
року в рік пише у ззіті
про
працевлаштування
проти 7—8 прізвищ сзоїх
випускників — «колгосп
імені Боженка». Не бага
то десятирічок району мо
жуть
цим похвалитись.
Господарство подає школі
допомогу у створенні ма
теріальної бази для кра
щого оволодіння сільсько
господарськими
профе
сіями. Керівники і спе
ціалісти колгоспу — часті
гості в школі, проводять
із юнаками і дівчатами ці
каві бесіди про хліб, про
те, як важко і водночас як
почесно його вирощувати,
розповідають про працю
тваринниць, про
кращих
трудівників села.
Думаю, не помилюся,

коли скажу, що в проф
орієнтації учнів на сіль
ськогосподарські профе
сії немалу роль відіграє і
так ззана сімейна. Так, на
приклад, біля витоку ви
бору
шляху
Сергієм
Пришляком, без сумніву,
стояз і його батько, Анд
рій Карпович, колгоспний
механізатор. Влітку Сергій
працював із ним на одно
му тракторі. Механізатори
і батьки Олександра Бан
дурка та Михайла Плахотника. Словом, продов
жуються хліборобські ди
настії.
Й для тваринництва го
туються кадри у школі.
Свій відлік часу шкільна
тваринницька ферма по
чала 1 червня нинішнього
року. Школярі
догляда
ють 240 поросят і 45 ко
рів. Уже можна говори
ти
і про певні
досяг
нення
юних
тваринни
ків. Так, у серпні під ке
рівництвом
майстра-настазника, досвідченої сви
нарки господарства Олек
сандри
Василівни
Бан
дурко
вони
одержали
680-грамові прирости ва
ги свиней, яких догляда
ють.
Робота на фермі
не
втомлює школяріз, бо тут
подбали про створення

своє вміння демонстрували
178 учасників з областей
республіки. Серед них бу
ли і представники Кіросоградщини, яких готусаздо
цього турніру заслужений
тренер Унраїни Микола Іва
нович Романенко.
На високому спортивнотехнічному рівні провів по
єдинки кандидат у май
стри спорту,
інструнтормегодист спортклубу «Зір
ка» Вячеслав Іванов.
Се
ред тих, хто виступав у
півлегкій ваговій категорії,
він не мав собі рівних. Но
го нагороджено дипломом
першого ступеня, золотою
медаллю і цінним подарун
ком
республіканського
спорткомітегу. Наш
зсм-

ляк
аиконав
норматив
майстра спорту.
Борці принесли в залінову спартакіадну
копилку
області 74 очка. Цс наба
гато краще, ніж на зма
ганнях такого рангу мину
лої, VIII Спартакіади.

В. ШАБАЛІН.

ШАХИ
Двадцять чотири
найсильніших шахісти спор
тивних
товариств взяли
участь у чемпіонаті облас
ної ради профспілок, що
відбувся у шаховому клубі
заводу «Гідросила». ТуріКр
проходив за швейцарською
системою у дев’ять турів.

умоз для праці юних тваринникіз. Не меншу увагу
виявлено прозеденню від
починку учнів; з цією ме
тою виділено спеціальну
кімнату, де
встановлено
телезізор, є шафа з кни
гами, електросамовар. Є
на фермі і побутові кім
нати, де учні переодягаю
ться, можуть
прийняти
душ. На замовлення прав
ління колгоспу районний
побуткомбінат пошив для
юних
тваринників
дза
комплекти одягу — робо
чий і святковий. Хлопцям
і дівчатам він припав до
смаку.
Під час літніх канікул на
шкільній
тваринницькій
фермі працювали 39 уч
нів. Починаючи з нового
навчального року, їх буде
близько шістдесяти. Всі
вони ближче познайомля
ться із професією тварин
ника. І без сумніву, ці
юнаки і дівчата після за
кінчення школи виявлять
бажання лишитися працю
вати у господарстві. Хай
це буде не
наступного
року, а все ж буде. Ма
буть, про це думав голо
ва
правління
колгоспу
імені Боженка І. 8. Кондратенко,
коли вручав
цінні подарунки тим із
юних тваринників, які від
значились під час
літніх
канікул найбільшою сум
лінністю.

О. БОНДАРЕНКО.
Кіровоградський район.

Про
напруженість бо
ротьби у цих змаганнях
говорить хоча б той факт,
що навіть перед останнім
туром чотири шахісти ма
ли змогу зайняти перше
місце. Але й він вніс неве
ликі норективи. Вигравши
свої партії, по сім очок на
брали три шахісти. Лише
додатковий коефіцієнт до
поміг визначити чемпіона.
Ним став представник «Бурезісника»
кандидат
у
майстри спорту Юрій Пігарєв. На другому та третьо
му місцях кандидати у май
стри Ігор 8олнов («Бурезіснин») та Юрій Ходотоз
(« Ааандард»).

Г. ХАРИТОНСЗ.

КІНОЕКРАН ЛИСТОПАДА
В кінотеатрах і на кіно
установках області в ці дні
проходить тематичний по
каз фільмів, присвячених
68-й річниці Великої Жовт
невої соціалістичної ре
волюції. Оживають знову
кадри з художніх фільмів
випуску минулих років:

«Довіра», «Ленін у Жовт
ні», «Ленін у 1913 році»,
«Брзти Сароянм»,
Після жозтневих свят у
кіровоградському кіноте
атрі «Комсомолець», в міс
тах Олександрії, Знам'ян
ці, Малій Висці, Носоукраїнці
відбудуться творчі
звіти
кіномитціз студії
імені О. Довженка, при
свячені
XXVII
з їздові
КПРС та XXVII з’їздові Ко

муністичної партії Украї
ни. Кіномитці підготували
для глядачів нову
кон
цертну програму, в
якій
беруть участь актори сту
дії кіноактора
Київської
кіностудії художніх філь
мів імені О. Довженка.
Після концерту глядачі
переглянуть кінострічку з
участю
Алли Пугачової

«Прийшла

І кажу...».

Це

нова стрічка
кіностудії
«Мосфільм» — невигадана
історія із життя спізачки.
Азтори
вибрали
жанр
фільму-монологу, фільмуконцерту. Глядачі поба
чать співачку під час ре
петиції із групою «Рецитал», вдома, в гостях у ма
тері, у колі друзів. Всі
пісні, а ЇХ у картині 15,
сповнені живого драма
тизму, емоційної напруги.
Поставив кінострічку кі
норежисер Наум Ардашниісов'за сценарієм Іллі
Резника, а музику для
фільму написали Алла Пугачоза та Ігор Ніколаєз.
2 листопада у кінотеат
рах області відбулася рес-

публіканська прем’єра ху
дожнього
кінофільму
«Контрудар», який поста
вив на Київській кіностудії
імені О. Довженка кіноре
жисер Володимир Шев
ченко за сценарієм кіно
драматурга Ігоря Малишевського. Глядачів чекає
цікава зустріч з популяр
ним
актором Віктором
Павловим, яколлу потала
нило створити багатопла
новий
образ видатного
радянського
полководця
М. Ф. Ватутіна. Це розпо
відь про кілька тижнів із
бойової біографії коман
дуючого.
Виконавець головної ро
лі В. Павлов — добре ві
домий глядачам актор те
атру і кіно, який знімався
у фільмах «Одинакам на
дається
гуртожиток»,
«Шанс», «Герой її рома
ну», у телесеріалах «Ад'ю
тант його превосходитель
ства», «Місце зустрічі змі
нити не можна». В інших
ролях зайняті
популярні
актори М. Ульянов (Жу
ков), В. Платов (Рибалко),
А. Хостикоєв (Черняховський), О. Голобородько
(Рокосовський),
X. Лієпіньш (Манштейн).

«Не ідіть, дівчата,

за

між» — нова музична ко
медія режисера Євгена
Герасимова. В основі сю
жету
картини — цілком
реальна
демографічна
проблема, коли на десять
дівчат, милих,
симпатич
них, роботящих, не припа
дає жодного хлопця. Про
те автори дивляться на
цю проблему з неприхо
ваним оптимізмом і
на
віть запевняють нас, що
можна на лише влаштува
ти щастя молодих
кол
госпниць, але й успішно
вирішити
багато
інших
проблем, коли за справу

береться такий діяльний,
енергійний керівник, як
головний герой стрічки --голова колгоспу Мальков
(актор В. Невинний). У но
вому фільмі
режисерові
вдалося зібрати цікавий
ансамбль майстрів коме
дійного
жанру:
Єзген
Стеблоз, Микола Парфьонов, Тетяна Догілєза, Вік
тор Павлов. Є в картині і
сюрприз для глядачів: їх
чекає зустріч із співаколл
Валерієм Леонтьєвим. У
стрічці він грає найпрості
шу, а можливо (хтозна) й
найскладнішу роль: грає...
самого себе, Валерія Леонтьєва, якого голова кол
госпу Мальков умовляє
виступити у їхньому селі.

Екранізація
оповідань
про Шерлока Холмса міц
но закріпила за Ігорем
Масленниковим репутацію
режисера з почуттям сти
лю, легкою іронією, тон
ким гумором. У новій сво
їй
кінороботі
«Зимова
ВИШНЯ» режисер знову де
монструє хороший смак і
почуття стилю, але
вже
на матеріалі сучасної ліриг.о-психологічної драми.
Це нова картина студії
«Ленфільм». У фільмі зай
няті відомі майстри екра
на — Ніна Русланова, Ла
риса Удовиченко, Віталій
Соломій, Івар Калнинь.

І. ПІДОПРИГОРА.
На знімку: надр з
фільму «Зимова вишня».

- З стор.

(Продовження. Поч. у №№ 116, 113, 120, 122,
123, 127, 128—129, 131}.

— >1 боюся, ЩО це знову СОН. Прокинусь, І не ПОбачу тебе. 1 знову ятритиметься моє серце... — Ольга
ніжно і водночас сумно подивилася на хлопця. — Чу
єш? — н її голосі було стільки прохання. Вона
зі і хну.іа і по-дитячому довірливо зиркнула на Іоррепа.
— Так, Олю, чую, — ствердно проказав юнак. - іа,
на жаль, мушу засмутити тебе. Я незабаром маю ле
тіти на батьківщину. — Торрен знову вказав на >.р«
ку рукою. — Там чекають на мене, але я поверну <.я.ч
Я ще прийду до тебе. Чекай... Ось візьми, — він по
клав у руку Ользі невелику кульку, яка ще зоері.ала
тепло йото пальців.
Спалахнула блискавка. Яскрава. Довга. Розмірена
прогуркотів грім.
— Як? Таки йдеш? Знову? Навіщо? Чого? — Оль
га розпачливо звела на Торрена очі. — Я ж так дов
го чекала на тебе, снила тобою. А ти йдеш... Не гіди,
прошу тебе... — На очі набігли сльози. Гіркі сльози
образи. Образи на себе. Вона, Ольга, не здатна за
побігти тому, що ось-ось станеться... Дві великі про
зорі сльозини, в яких, здавалося, відбивалися всі зір
ки, що проглядали крізь хмари, впали долі й зміша
лися з прохолодними краплинами дощу, що їх зано
сив сюди, під навіс, розбишакуватий вітер.
— Не треба! Не треба смутку, люба... — Торрен
закохано дивився на дівчину, на її вологі великі чор
ні очі. Й не знав, як повестися, що сказати, як за
спокоїти дівчину. Юнак розумів, що її психологія, Ін
телект не такі, як у нього. Можливо, тому вона й
сприймає його повідомлення про відліт на батьків
щину гак близько до серця. Він же сказав дівчині,
що повернеться. Правда, зарікатися хлопець не міг,
бо усе трапляється у безмежжі космосу. Юна» від
дав Ользі кульку кохання. Що ж їй іце сказати? Ча
су лишалось обмаль, а Торрену ще треба було дава
тись до корабля-розвідника. Вже давно на ного брас
леті жеврів вогник виклику. Але Торрен зволікав.
Шукав слів, які б заспокоїли Ольгу, допомогли їй
легше перенести розлуку.
Хлопець не знав, що таких Слів немає, що їх .мож
на замінити простим земним поцілунком. Тому Тор
рену довелося ще раз лагідно звернутися до и.іьіи
з такими болючими для неї словами:
— Я мушу йти. Мене викликають товариші. Неза
баром ми відлітаємо на батьківщину. Там на нас че
кають. За будь-яких обставин ми маємо прибути до
дому вчасно. Ллє я повернуся. Я повинен забрати
тебе з собою, або лишитись тут, на твоїй батьківщи
ні. Більше ніколи й нікого я не зможу покохати. Мов
коханая, Ольго, залишається з тобою. Ця кулька...
— Коли ж ги прийдеш? — спитала Ольга, але
Торрен вже зник.
«ІІрийду, люба, прийду неодмінно!» — тільки й по
чулося. А може, то їй так тільки здалося?
Дівчина лишилася сама. Дощ не вщухав. З поля
тягнуло знайомими терпкими пахощами ріллі, було
чутно, як співають півні, десь загавкав собака... Оль
га глибоко зітхнула, заплющила очі, намагаючись
викликати в уяві любе їй обличчя, та образ юнака
був якимсь нечітким, розпливчастим. Тяжко було в
неї на душі. Не тому, що побачення, якою Ольга че
кала все своє свідоме життя, так несподівано закін
чилося. Просто вона досі не могла прийти до тями.
Здавалось, це було кілька хвилин тому. Торрен пі
дійшов і сказав: «Здрастуй, це я!.. Я так довго шу
кав тебе... Мене звуть Торреном...». А далі... Далі все
було як у сні. Вони сиділи на березі озерця під роз
логими вербами, що нахилили свої віти-коси до бру
натно-сірої води. Вітер бавився з озерцем, вкриваю
чи його гладінь невеличкими бурунцями, закидав
гнучке гілля догори, а воно знову й знову падало на
воду...
1 Торрен, і Ольга думали про одне н те ж — про
їхню несподівану зустріч, про ніжність, ласку, чисте
кохання. Нарешті Ольга порушила тишу, і розмова,
яка між закоханими тривала довіиіі час подумки,
полилась у серця цілющим джерелом.
А зараз на душі у дівчини було сумно. Де він? її
коханий? Чи довго триватиме їхня розлука?
Ользі щастило у всьому. У школі — перша учени
ця. Вчилася на агротехніка — теж не пасла задніх.
Працювала у колгоспі — люди поважали її. А вже
скільки хлопців залицялось, що аж цур їм. І ніхто
не припав їй до серця. Мати навіть головою скруш
но хитала: «Дивись, доню, лишишся в дівках...».
І ось з’явився Торрен. Людина з інших світів, з та
ємничого космосу. Ним Ольга снила, чекала довгі
роки... А тепер навіть не знає, радіти їй чи сумувати...
Дівчина поривчасто зітхнула, з любов’ю подиви
лась на небо, що вже сіріло на сході, і ступила на
ганок.
* * *
В хаті було тепло, затишно. Мати поралася біля
печі — ставила хліб. Кицька Сусанна бавилася в кут
ку з кошенятами, такими ж брудно-сірими, з білими
плямами, як їхня мати.
— Загулялась ти сьогодні, доню... 1 якась сама на
себе не схожа. Що з тобою?
— Та нічого, мамо, — а в самої, відчула, аж іл.-.а
горіли.
Оксана Дмитрівна пильно подивилась на Ольгу,
всміхнулась.
— Закохалась, либонь?
(Далі буде}.
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ника». 9.20 — Пісні і ганці серії. 10.30 — Документаль
народів СРСР. 9.50 — Моск ний телефільм. 19.40 — «Му
ва. Красна площа. Військо
на Делегатській». 20.00
8.00 — Гімнастика. 8.20— вий парад і демонстрація, зей
— ВечірііЯ казка. 20.15 —
«Хочу все знати». Кіножур трудящих, присвячені 68-й Реклама.
20.20 — «Алегро».
нал. 3.30 — Фільм «Здрас річниці Великої Жовтневої Фільм-концерт.
—
туй і прощай». 10.00 — соціалістичної революції. По «Час». 21.35 — На21.00
—
А ЦТ (1 програма)
«Свято в Карпатах». Фільм- закінченні — 12.00 — Доку кінокомедія «Першаекрані
рука

концерт. 10.30 — Відгукні ментальний фільм «Красна вичка».
8.60 — -Час:-. 8.35 — До ться, сурмачі! 11.00 — Грає Пресня — вчора і сьогодні».
ку ментальний фільм. 8.55— квартет солістів Державно 12.30 — Фільм — дітям.
Фшьм — дітям. «Сніданок го російського народного «Макар-слідопит». 1 серія.
на траві». 2 серія. 10.05 — .оркестру ім. М. Осипова. 13.35 — «Від усієї душі».
Співає і танцює молодість. 11.20 — Документальний 15.35 — Документальний те
10.25 — Клуб мандрівників. фільм. 11.40 — Сім’я і шко лефільм. 15.50 — «Пам’ятні
11.25 — Новини. 14.30—Но ла?. Тележурнал. 12.10 — сторінки
кіно». 16.35 — А ЦТ (І програма)
вини. 1'4.45 — Людина і при Німецька мова. 12.40 — О. Твардовський.
Поеми.
рода. Документальні теле Фільм — дітям. «Ранній, 17.05 — Грає естрадний ор
8.00 — «Час». 8.35 — Кон
фільми. 15.30 — Веселі ранній ранок». 2 і 3 серії. кестр. 17.30 — Мулвтфіль- церт
академічного оркестру
старти. 16.15 — Новини.
російських на'рддпих інстру
1И.20 — Фільм — дітям.
ментів ЦТ і ВР, 9.00 — До
«Віддати швартові!». 17.45
кументальні фільми. 9.30 —
— Вальси і серенади. 18.05
Будильник. 10.00 — Служу
— Наука і життя. 18.35 —
Радянському Союзу! 11.00—
Мультфільм.
18.45 — Сьо
Лауреати Державних премій
годні у’ світі. 19.00 — Чем
СРСР 1985 року в галузі
піонат світу з шахів. Інфор
науки і технікгі. 11.45—Ран
маційний випуск. 19.05 —
кова пошта. 12.15 — <ЄраПошта цих днів. Ведучий
лаш». Гумористичний кіно
політичний оглядач В. Бежурнал для дітей. І2.30 —
кетов. 19.30 — Фільм «Лю
Сільська година. 13.30 —
дина з рушницею». 21.00 —
Музичний кіоск. 13.55 —
«Час». 21.35 — Музика для
Документальний
телефільм.
всіх. 22.45 — Сьогодні у сві
14.45 — У світі тварин. 15.45
ті. 23.00 — Чемпіонат світу
—
Телевистава
«Незважаю

з шахів. Інформаційний ви
чи на похилий вік». 18.00 —пуск.
Міжнародна панорама. 18.45
— Чемпіонат світу з спор
14.50 — Пісні громадянської ми. 17.55 — Фільм «Офіцери тивної гімнастики. 19.35 —
А УТ
війни.
15.20 — Новіти. запасу». 19.20 — Докумен Новини. 19.40 — Чемпіонат
18.20 — тальний телефільм. 19.30 — світу з шахів. Інформацій
10.00 — Новини. 10.20 — 13.00 — Новини. телефільм.
Всесоюзна художня вистав
випуск. 19.45 — По сто
Концерт дитячого танцю Документальний
13.30
—
«Материнська
 ка «Молодість країни». 20.00 ний
рінках передачі «Навколо
вального ансамблю »Весел ля». Теленарис. 19.00 до
— Вечірня казка. 20.20 — сміху».
—
21.00 — «Час». 21.35
ка». 10.50 — Кіиопрограма Сільська година. 20.00 — Ве Кубок
європейських чемпіо — «Закоханий
за власним
«Но Радянській Україні». чірня казка. 20.15 — Кон нів з баскетболу.
1
/8
фіна

11.50 — Обговорюємо, про церт камерного оркестру лу. «Жа.льгіріс» (Каунас) — бджанням».
23.00 — Фут
понуємо. схвалюємо. 12.05 Литовської
больний
огляд.
23.25
— По
21.00 — «Академік» (Барва). 21.00 —
— Народні таланти. 12.35— «Час». 22.00 РСР.
23.30 — Чемпіонат
— Фільм «Ви Репортаж про військовий вний.
Новини. 16.00 — Новини. сота».
світу
з
шахів,
Інформацій

парад і демонстрацію тру
23.40 — Новини.
16.10 — Сонячне коло. 16.55
дящих, присвячені 68-й річ ний випуск.
— Урочисті збори, присвя
ниці Великої Жовтневої со
ціалістичної революції. 22.15 А УТ
чені 68-й річниці Великої
Жовтневої соціалістичної ре
— Фільм «Серце Росії».
10.00 — Новини. 10.20 —
волюції. Святковий концерт.
Ритмічна гімнастика. 10.50
В перерві — Актуальна ка
—
Народні мелодії. 11.00 —
мера. 20.00 — Науково-по д ЦТ (І програма)
Дрброго вам здоров’я. 11.25
пулярний фільм «Великий
Для
старшокласників.
образ». 20.45 — На добра
8.С0 — «Чєс>. 8.35 — Грає
«Товариш». 12.00 — Призна
ніч. діти!
21.00 — «Час». Мосіювеькн'і симфонічний А ЦТ (І програма)
чається
побачення.
12.30 —
21.35 — Художній теле оркестр. 8.50 — Фільми —
Грані пізнання. 13.10 — Но
фільм «Червоні дзвони». призери XI
Всесоюзного
8,00
—
«Час».
8.35
—
На

13.25 — Художній
5 серія. 22.25 — Новини. фестивалю телефільмів. 9.20 родні мелодії. 8.50 — Теле вини. «Попередження».
16.00
22.45 — Художній телефільм — Пісні і танці народів фільм для дітей. «Трійка». фільм
-Слава
солдатська. 17.00-СРСР.
9.50
—
Москва.
Крас

«Червоні дзвони». 6 серія.
10.00
—
Лауреати
Держав

студія УТ. 17.30
на площа. Військовий парад
премій СРСР 1985 року Міжнародна
— Катрусин кінозал. 18.30—
і демонстрація трудящих, них
галузі промисловості і Естрадний
концерт.
18.45—
А ЦТ (II програма)
присвячені 68-й річниці Ве всільського
господарства.
ликої Жовтневої соціаліс
— Веселі нотки. 12.00 Скарби музеїв України. 19.00
8.00 — Гімнастика. 8.20— тичної революції. По закін 11.00
—
Актуальна
камера.
19.30
Зарубіжні гості Жовтня.
Мультфільми. 8.40 — Кон ченні — 12.С0 — Святковий —
12 15 — Фільм-концерт.-«Ко — Художній фільм «Без ви
церт. ’9.15 — Документаль піонерський концерт. 12.30 ли
Мордасова співає». 12.55 димих причин». 20.50 — На
ний фільм. 9.35 — Мамина Поети — Жовтню. 13.00 —
Документальний теле добраніч, діти! 21.00—«Час».
школа. 10.05 — Учням ПТУ. Світ і молодь. 13.35 — Фільм- фільм
— «Пісня — зброя». Із
«Московський ра 21.35
Естетичне виховання. 10.35 концерт «Зліт». 14.10 — Ге нок».
«П’ять хвилин на
— Фільми — циклу
— Фільм «Балтійська сла рої Гайдара на екрані. Фільм призери 13.05
роздуми».
22.50 — Новини.
ва». 12.05 — Будильник. «Тимур і його команда». фестивалю XI Всесоюзного
телевізійних
12.35 — Французька мова. 15 35 — «В. І. Ленін. Сторін фільмів. «Канікули
А ЦТ (II програма)
13.05 — Фільм — Дітям. ки життя». Прем’єра багато 1 Васєчкіна. ЗвичайніПетрова
і ней
«Ранній, ранній ранок». 1 се серійного телефільму. «Всту мовірні». 1 і 2 серії. 15.25—
8.00 — На зарядку ставай!
рія. 14.15 — Служу Радян паючи у двадцяте століття». Новини. 15.30 — «В. І. Ле- ’ ■8.15 — У кожному малюнку
ському Союзу! 14.-15 — Ша Фільм
перший.
«Настав він. Сторінки життя». Пре — сонце. 8.30 — Ритмічна
хова школа. 15.15 — Нови час». 16.40 — Виступає Зраз м’єра багатосерійного те гімнастика. 9.00 — Музей«Вступаючі; у садиба Кусково. 9.45 — Тво
ни. 18.00 — Новини. 18.20 — ково показовий оркестр Ко- лефільму.
Московського двадцяте століття». Фільм ри радянських композиторів
Документальний телефільм. мендатє’ри
17.05 — Новини. Другий. «Шлях сибірський виконує камерний оркестр
19 20 — Музичний кіоск. Кремля.
19.50 — Документальний те 17.10 — Чемпіонат світу з далекий». 16.35 — Чем Моско’нцерту. 10.45 — Доку
гімнастики. 18.00 піонат світу з" спортив ментальний телефільм. 11.00
лефільм. 20.00 — Вечірня спортивної
— -XII Всесвітній: пісні бо ної гімнастики. 17.35 — — Стадіон для всіх. 11.30 —
казка. 20.15 — Народні ме ротьби».
18.45
— .Мультфіль Лауреати Державних премій Програма Туркменського те
лодії. 20.30 — Товари, по ми 19.40 — Чемпіонат
СРСР 1985 року в галузі лі лебачення. 12.45 — Фільм—
слуги, реклами. 21.00 — з шахів. Інформаційнийсвіту
ви тератури, мистецтва і архі дітям. «Макар-слідопит». З
«Час». 21.35—Фільм «Здрас пуск-. 19.45 — Святковий
19.00 — Мультфіль серія. 13.55 — Концерт.
туй і прощай». 23.05 — Но концепт. 21.00^— Репортаж тектури.
ми. 19.30 — Фільм «На Гра 14.20 — Мультфільми. 14.40
вини.
про військовий парад і де натових островах». 21.00 — —Телефільм «Маріца». 15.50
монстрацію трудящих, при «Час». 21.35 — «Ласкаво — « Фрідріх Цандер». Науко
свячені 68-й річниці Великої просимо» Естрадна виста во-популярний фільм. 16.05
Жовтневої
соціалістичної ва 23.20 — Новини.
— «Нумо, дівчата!». Кон
революції. 22.15 — Продов
курс трудівниць сільського
ження святкового концерту.
господарства
Краснодар
А УТ
23.40 — Чемпіонат світу з
ського краю. 17.45 — ВидатА ЦТ (І програма)
шахів. Інформаційний ви
■
10.00
—
Новини.
10.20
—
ні
радянські
композитори
—
пуск.
Сонячне коло. 10.45—Фільм- лауреати Ленінської премії.
д 00 — «Час». 8.35 — Оче
концерт
«Український
віно

О.' Тактакішвілі. 18.45 —
видне — неймовірне. 9.35—
чок». 11.15 — «Село і люди». Фільм «Які наші роки». 20.00
Концерт. 10.00 — Фільм А УТ
Лауреати Державної премії — Вечірня казка. 20.15 —
«Людина з рушницею». 11.25
— Новини. 14.30 — Новини.
9.00 — Таланти твої. Ук СРСР 1985 року в галузі « Народна творчість». Телегосподарства. огляд. 21.00 — «Час». 21.35
14.50 — Документальний те- раїно. 9.50 ■— Київ. Площа сільського
лефільм. 15.10 — Фільм — Жовтневої революції. Вій 11.45 — Художній телефільм — Концерт радянської пісні.
для
дітей.
«Золоті
черевич
ськовий
парад
і
демонстра
:
д: ям. «Був справжнім сур
мачем». 16.15 — Новини. ція трудящих, присвячені ки». 2 серія. 12.50 — І. Шток.
«Це
я
—
ваш
секретар».
Ви
16.20 — «Шлях
Жовтня». 68-й річниці Великої Жовт
Музичний телефільм. 16.55 невої соціалістичної рево става. 14.40 — Кінопрограма
«У
світі
цікавого».
16.00
— Урочисте засідання, при люції. 12.00 — «Сьогодні —
свячене 68-й річниці Вели день такий...». Літературно- — Лауреати Державної пре
кої Жовтневої соціалістич музична композиція. 12.20— мії УРСР 1985 року в галузі А. ЦТ (І програма)
16.30 —
ної революції. Святковий Концерт радянської пісні. промисловості.
8.00 — «.Час». 8.35 — Фут
концерт. Трансляція з Крем 12.50 — Художній телефільм Мультфільм на замовлення.
17.45
—
Зустрічі
в
Будинку больний огляд. 9.00 — Пісня
лівського Палацу з’їздів. для дітей. «Золоті черевич
кіно.
19.00
—
Актуальна
ка

далека
іі близька. 9.45 —
ки».
1
серія.
13.55
—
Співає
21 00 — < Час». 22.00 — Фут
бол Матчі
європейських народний артист СРСР А. Ко мера. 19.30 — Концерт дер 45-й тираж «Спортлото.».
жавного
заслуженого
акаде

9.55
—
Фільм
— дітям. «Роз
кубків. У перерві — Сьо черга.
14.45 — Телефільм
ансамблю танцю клад на завтра». 11.15 —
«.Місто великої долі». 15.05 мічного
годні у світі.
УРСР
імені
П.
Вірського.
Новини.
14.30 — Новини.
— А. Алексія. «Сигнальни
14 50 — Документальний
ки і горністи». Телевистава. 20.50— На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.35 — «І фільм. 15.10 — Фільми —
’А УТ
16.35 — ♦Вітчизна моя не
XI Всесоюзного
Кіиопрограма. 17.30 любов, і шана». Зустріч май призери
10.00 — Новини/10.20 — озора».
Пісня скликає друзів. стрів мистецтв УРСР з учи фестивалю
телевізійних
Нінопрограма «Наш сучас —
телями
республіки.
23.05
—
— Актуальна камера.
фільмів. Телефільм для ді
ник». 11-20 — «Чіпподіно». 19.00
Новини.
19.40
—
ХудоЖній
телефільм
тей. «Карлуша». 16.20 —
Балет для дітей. 13.10 — «Далекий голос зозулі». 1 се
«Така чоловіча робота». Кі
Новини. 16.00 — Новини. рія. 20.45 — На добраніч, ді
новарне. 16.35 — Творчість
16 15 — Науково-популяр ти! 21.00 — Репортаж про А ЦТ (II програма)
юних. 17.05 — Новини. 17.10
ний фільм «Поет і револю військовий парад і демон
— Чемпіонат світу з спор
8.00
—
Гімнастика.
8.20
—
ція». 16.35 — Сонечко. 16.55 страцію трудящих, присвя Мультфільми. 8.50 — Грає тивної
гімнастики. 17.55 —
— Урочисте засідання, при чені 68-й річниці Великої
Листи
після фільму «Мазь,
І.
Гусельников
(фортепіано).
свячене 68-й річниці Вели Жовтневої
соціалістичної 9.00 — Документальний ек цев з села Мальцевой. 18.45
кої Жовтневої соціалістич революції. 22.15 — Худож
ран. 10.00 — Виступає ан — Сьогодні у світі. 19.05 —
ної революції. 18.10 — Кон ній телефільм «Далекий го самбль
«Сябри». 10.30 — До Сьогодні — День радянської
церт
патріотичної пісні. лос зозулі». 2 серія. 23.20—
Виступ
міністра
телефільм. міліції.
18.30 — Актуальна камера. Кіровоградіципа жовтнева. кументальний
внутрішніх справ СРСР В. В.
10.40
—
«Що? Де? Коли?».
19.00І — Футбол: кубок во (Кіровоград).
Федорчука.
19.20
—
Грас ка
Толе
вікторина.
12.00
—
Фільм
лодарів кубків. 1/8 фіналу.
— дітям. «Макар-слідопит». мерний оркестр Москов
«Динамо» (Київ) — «Універської
консерваторії.
19.40 —
2
серія.
13.05
—
«Музика
в
А
ЦТ
(П
програма)
сітатя» (Румунія). В перерві
театрі, кіно, па телебачен Новини. 19.45 — Телефільм
— День за днем. (Кірово
«Протистояння».
21.00
—
ні».
15.00
—
Документаль

8.00 — Гімнастика. 3.20—
град). 20.45 — На добраніч,
21.35 — Концерт, при
діти! 21.00 — «Час-. 22.00 — «Уссурійська тайга». Науко ній.' телефільм. 15.30 — «Це «Час».
свячений
Дню
радянської
Художній телефільм < Черво во-популярний фільм. 8.50 — ви можете». 16.15 — «Талан міліції п Колонному залі Бу
ні дзвони». 7 серія. 22.50 — М. Горький. «Пісня про Со ти твої, Україно». 16.45 — динку спілої;.
кола», «Пісня про Буревіс- Телефільм «Тропініни». 1 і 2
Новини.

А ЦТ (II програма)

листопада

1985 року

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины,

пул. Луначарського. 36.

На украинском языке.

БК 01360.

Обсяг 0,5 друк. арк.

У ЦЕХУ—КУЛЬТАРМІЙСЬКИЙ поет

І. ДЯЧКОВА,
кор. РАТАУ.

Донецька область.

ки розробили проект, В
якому максимально вра
ховано побажання жите
лів. Комплекс розмістили
па мальовничому березі
Південного Бугу. Крім ста
діону, тут є майданчики
для волейболу, баскетболу
та ївших спортивних ігор,
шахозо-шашкбвий павіль
йон, літня естрада, танцю
вальний майданчик, кару
сель.
Культурно - спортинвіЛЬ
комплекси діють тенор
всіх райцентрах і на тери
торії багатьох сіл Вінвичини.

СВОЇМИ
СИЛАМИ
Ноші ії к ул ьту р но -сп ор тнвппй
комплекс почав
діяти в райцентрі Тнврів
Вінницької
області.
У
стислі строки він зведений
силами промислових під
приємств,
господарств,
комсомольських організа
цій району. Вони оголоси
ли об’єкти комплексу на
родною будовою, прово
дили тут масові суботнвки
і недільники.
Спеціалісти - будівельни-

Є. ЗАХАР ЯШ,
кор. РАТАУ.

па сцені- МОЛОДЬ
виця спектаклю «Перед
дзеркалом»
за
твором
В. Каверіна.
— ІІшіішній огляд -т
другий у республіці, який
проводять
Міністерство
культури
УРСР,
ЦК
ЛКСМУ і Українське те
атральне товариство,
сказав голова жюрі на
родний артист УРСР, про
фесор Київського держав
ного інституту театрально
го мистецтва імені І. К.
Карпенка-Карого М. М«
Рушковськпй. — Молоді
актори
дістали можли
вість підібрати п’єсу і зі
грати роль, яка їм до душі,
У заключному турі було
представлено шістнадцять
робіт. Усі вони відзнача
лись
громадянськістю,
прагненням молодих май
стрів сцени до. відобра
ження сучасності.

Тема ратного і трудового
подвигу радянських людей
була центральною в робо
тах молодих реліиссрів,
акторів і сценографів Ук
раїни, представлених на
республіканський
огляд.
Протягом шести днів він
проходив в Одесі.
Звання лауреатів завою
вали представники Черні
гівського театру ляльок,
Львівського театру юного
глядача імені М. Горько
го, Миколаївського росій
ського драматичного теат
ру імені В. Чкалова, Дні
пропетровського російсько
го драматичного театру
імені М. Горького. Кращи
ми режиссрами-постаиоввнкамп названо Віталія
Денпсснка з Дніпропет
ровська і львів’я’ншіа Ми
колу Яремківа. Перемож
ницею з творчого змагання
стала також актриса Львівського драматичного теат
ру імені М. Заньковецької
Катерина Марусяк — учас-
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ОР
на спеціальності:
ткаля, мотальниця, опе
ратор машин.
Приймають без екзаме
нів дівчат віком від 15 ро
ків з освітою за 8—10 кла
сів.
Для вступу необхідно
подати такі документи:
заяву, документ про осві
ту, свідоцтво про народ
ження або паспорт (з від
міткою про виписку), ме
дичну довідку, 2 фото
картки.

ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-45-00; відпо.
гідального секретаря — 2-46-87; відділів
робітничої молоді та внутріспілкового
життя, сільської молоді — 2-46-57; про
паганди, листів І масової роботи —
2-45-36; учнівсько)’ молоді, моральноестетичного виховання — 2-46-87; вій
ськово-патріотичного виховання та спор
ту, фотолабораторії , — 2-45-35; оголо
шень — 2-56-65; коректорської — 3-61-83.
Іцденс 611Q3,

XXVII з’їзду КПРС. Згідно
з планом, розробленим
культпрацівниками разом
з громадськими організмі
ці ями, в цехах, червоних
кутк’а^, робітничих гурто
житках, палаці культури
щодня проводяться захади. Вони безпосередньо
зв’язані з трудовими буд
нями'металургів, сприяють
ширеній гласності соціа-*
лістичного змагання, ви^
рішенню сучасних енономічних завдань. Для Ч^оїч'/Ді
використовуються
різгіз’*'
форми роботи — тематич
ні вечори і вечори-портрети передовиків, усні жур
нали, лекції, бесіди з учас
тю керівників і спеціаліс
тів комбінату.

Передові робітники ав
тотранспортного цеху Ма
нивсь кого металургійного
комбінату імені С, АА. Кі
рова стали героями ве
чора «На заклик серця, за
велінням душі», проведе
ного тут після закінчення
з/иіни. Колективу, який ви
конав своє п’ятирічне зав
дання, працівники палацу
культури підприємства за
пропонували
змістовну
програму, в якій розпо
відь про цехові новини
чергувалися з концертни
ми номерами на замов
лення. Відбулося також
урочисте посвячення в ро
бітники недавніх випуск
ників шкіл і професійнотехнічних училищ.
Вечір пройшов у рамках
естафети праці і культу
ри, яка проходить на ком
бінаті на честь наступного

Зем- № 587,

Тнра;к g 4Q0.

Строк навчання від 2 до
0 місяців.
Стипендія — 72 крб. па
місяць.
Іногородніх забезпечу
ють гуртожитком.
Підприємство випускає
рушники і меблеву тка
нину.
Прийом заяв
щодня,
крім суботи і неділі, з 8.00
до 16.30.
Звертатися па адресу:
226041, г. Рига, ул. Шампетера, 36, отдел кадров.
Дирекція.

Газета виходить у вівторок,
четвер і суботу.
Друкарня імені Г. М. Димитрова
видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, вуп. Глінки, 2..

