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фермі

У кінці минулого року, 
керуючись постановою ЦК 
ЯКСМ України про шеф
ство комсомольських орга
нізацій над відстаючими 
фермами, бюро Кірово
градського райкому ком
сомолу прийняло відповід
ну постанову. Проаналізу
вавши стан справ у тва
ринництві, дійшли виснов
ку, іцо найбільш доцільно 
такс шефство встановити 
пзд центральним молочно
товарним комплексом кол 
госпу імені Ульянова, де 
в порівнянні з іншими 
фермами району найнижча 
продуктивність. Тут за ми 
нуднії, 198-1 рік, було на
доєно лише по 1090 кіло
грамів молока на 
корову.

Після детального 
ня становища на 
було складено і затвердже
но комплексний план шеф
ської роботи над згадува
ною фермою. В першу чер
гу, намітили допомогти 
правлінню колгоспу вирі
шити кадрову проблему, 
оскільки на фермі не ви
стачало доярок.

До шефства над молоч
но товар н нм ком плексом 
були залучені комсомоль
ські організації районного 
управління сільського гос
подарства. р а йс і л ьгос птех■ 
піки, відділу капітального 
будівництва виконкому ра
йонної Ради народних де
путатів, райунівермагу. 
Почали з конкретної ро
боти.

Уже на першому субот- 
пику комсомольці шеф
ських організацій попра- 
'нюпали по-ударному. Во
ни обладнали дсзішфск- 
ційний бар’єр, обгородили 
кормовий двір, навели по
рядок на території фер
ми, посадили не один де
сяток дерев, розпочали 
спорудження загонів для
гае изгат:зстд.т свеззея»
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великої РО

комсомольці 
вирішення

ГОСПО-

літньо-табірного утриман
ня молодняка гі::’ " г* 
гатої худоби.

А згодом 
взялися за 
більш складних і об’ємних 
робіт. Наприклад, молоді 
монтажники з райсільгосп- 
технікп не тільки полаго
дили. а Гі удосконалили 
фермівські механізми. Зо
крема, наростили нахиле- 

- ві металеві дошки у гноє- 
транспортерах. які раніше 
не витримували наванта
ження.

Не обминули комсомоль
ські активісти і таку важ
ливу проблему, як поліп
шення племінних якостей 
дійного стада. Адже па 
фермі було чимало корів 
низької продуктивності. 
Звернулися за порадою до 
спеціалістів районного уп
равління сільського 
папства. .

Районний комітет 
сомолу дбає і пі)о 
тваринників. Разом 
комсомольцями районно
го універмагу організува
ли позачергові виї їли ав
толавки до працівників 
комплексу із промисловими 
товарами та товарами пер
шої необхідності

З особливою серйозністю 
підійшли шефи до вирі
шення кадрової проблеми. 
За путівками райкому ком
сомолу па шо ферму на
правили працювати дояр
ками двох дівчат-комсо- 
молок. З числа старшо
класників укомплектовано 
тваринницькі ланки. Чле
ни цих лапок у ВІД!.ний від 
уроків час та в період літ
ніх канікул тплплять на
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ферму, ш.об ДОПОМОГТИ твз 
ринвикам доглядати худо 
бу, доїти корів, при потре
бі підмінити доярку чи 
скотаря. Безумовно ж, це 
допоможе учням сповна 
оволодіти секретами тва
ринницької професії.

На жаль, не всі наміри 
райкому комсомолу вті
люються в життя. Це по
яснюється тим, шо не зав
жди вдається узгодити дії 
правління колгоспу і ше
фів. Ось тільки один при
клад. Уже давно йдуть 
РОЗМОВІ! про будівництво

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

Уже кілька років в області триває шефство райко-
мів комсомолу над відстаючими фермами. Головне 
завдання, яке ставлять перед собою райкоми — ви
вести ці колективи на рівень серєдньорайонних по
казників. Нині з цим завданням успішно справляю
ться Світловодський міськком, Олександрійський, 
ГаЙЕОронський, Новсархангельський, Більшанський 
райкоми комсомолу.

Але Не завжди вихід на еєрєдкьорайонні резуль
тати свідчить про плідну роботу шефів. Яскравий 
приклад цьому — Новгородківський райком комсо
молу. Тільки місяць тому, наприклгд, завідуючий 
фермою колгоспу імені Димитрова дізнався про 
існування цих горе-шефів.

Найнижчі показники шефства — в Устинівському і 
Олександрівському районах — 1252 і 1200 кілограмів 
молока на корову відповідне за 10 місяців цього ро
ку. Нескладні підрахунки показують, що до кінця ро
ку тут навряд чи вдасться перевершити півтерати- 
сячну позначку.

Не все гаразд на молочнотоварній фермі колгоспу 
імені Кірова, над якою шефствує Новоукраїнський 
райком ЛКСМУ. За 10 місяців цього року надої на 
корову становили тут 1585 кілограмів. Якщо врахува
ти., що середньорайонні надої тут — близько двох з 
половиною тисяч, то стане ясно: підшефна ферма по
ки що значне відстає навіть від середняків. Тим біль
ше дивно, що продуктивні можливості ферми знач
но вищі: минулого року тут доїли на рівні середньо- 
районних показників.
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Для трудівників села ни
ні гарлча пора — йде ре
монт сільськогосподар
ської техніни. Закласти 
міцну основу під урожай 
наступного року механіза
торам допомагають праців
ники райсільгосптехнік. З 
перевиконанням норм пра
цюють трудівники станції 
технічного обслуговування 
енергонасичених тракторів 
Бобринецьної райсільгосп- 
техніни. Так, за планом по
точного ремонту треба від
ремонтувати за рік 19 
тракторів. А тут роблять 
25.

Серед кращих працівни
ків станції ТО — слюсар 
четвертого розряду ком
сомолець Олександр ЩЕР
БИНА (на знімку).

Фото В. ГРИБА.
м. Бобринець.

літніх таборів для утри
мання дійного стада тва
рин. Є вже і фундамент. 
Ллє подальше будівництво 
законсервоване: правління 
не забезпечує будівельни
ми матеріалами... Є і ряд 
інших проблем.

— Отже, перший крок 
зроблено, — говорить за
ступник завідуючого від
ділом комсомольських ор
ганізацій райкому комсо
молу Станіслав Червяв- 
ський. — Плануємо, що до 
кінця року від кожної ко
рови на комплексі буде 
надоєно по 2000 кілограмів 
молока. Але ми знаємо, що 
цьогорічний середньора- 
ііонншї показник — 2400. 
Саме ця цифра і буде 
орієнтиром нашої підшеф
ної ферми па наступний 
рік.

О. РЕЗНІЧЕНКО, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

Кіровоградський район.

Сервіс теж
резерви має
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Наш колектив, гадаю, 
має право визнати: те, що 
ми ясно бачимо проблеми, 
дозволяє чітко, я б сказа
ла, реально, підходити до 
їх вирішення. Новим по
штовхом у цій справі ста
ло, зокрема, й ділове об
говорення проектів пар
тійних документів 
XXVII з’їзду КПРС.

На одних із комсомоль
ських зборів питання так 
прямо і поставили: що мо
же кожен запропонувати 
для поліпшення роботи на 
своїй дільниці (у райпобут- 
комбінаті основними ви
дами послуг охоплено 9 
бригад). У протокол запи
салися цілком конкретні 
пропозиції й зауваження, 
був установлений конт
роль за їх виконанням. У 
цьому другому ми розра
ховували також і на до
помогу та конструктивні 
пропозиції й партійної ор
ганізації нашого підпри
ємства. Ефект від таких 
ділових зв’язків з кому
ністами і, в першу чергу, 
з секретарем партійної 
організації, ветераном ком
бінату Валентиною Василів
ною Мулявою завжди був 
відчутним. Сьогодні можна 
з цілковитою впевненістю 
стверджувати: колектив
«Фотографі?» нашого ком
бінату дотримає свого 
слова — на кінець листо
пада цього року будуть 
виконані планові завдання 
перших двох лисяців два
надцятої п’ятирічки. У 
цьому, на мою думку, чи
мала заслуга бригадира 
Анатолія Кулинича і груп- 
комсорга Володимира Ша- 
тохіна.

А, проте, основним для 
нас залишається виконання 
й перевиконання узятих 
соціалістичних зобов’я
зань по надплановому під
вищенню продуктивності 
праці та зниженню понад 
норму собівартості по
слуг. Стабільного ритму 
ще не досягнуто, однак, 
сьогодні фактичний про
цент підвищення продук
тивності праці уже скла

дає 20,4 процента (зобов’я
залися — на 2,6 процента). 
Із згаданих вже дев’яти 
бригад шість впевнено пе
рейшли на бригадну фор
му організації та оплати

Зроблено
У наповнених до країв 

кошиках — добірні ка
чани кукурудзи, картоп
ля, морква. Тут же тугі 
снопи пшениці, жита, 
ячменю, проса, гречки, 
величезні гарбузи і ка
вуни. А далі, немов у 
казковому саду, — чер
вонобокі яблука і аро
матні груші, янтарні 
грона винограду. Всі ці 
дарв землі виростили 
школярі. Десять тисяч 
експонатів, виставки, яка 
відкрилась на Республі
канській станції юннатів, 
розповідають про діла 
школярів під час літньої 
трудової чверті.

Щоденники і рапорти 
містять матеріали про

"+' 1 -0.5

продуктивності 
закладений у 

наших

праці, ще дві візьмуть її 
на озброєння вже з 1 січ
ня наступного року.

Не сходить з порядку 
денного й питання підви
щення якості послуг. У 
швейників резерви тут у 
виготовленні продукції з 
першого подання, у фото
графів чи, скажімо, у 
праль — в роботі без 
скарг тощо. І, нарешті, 
третій вагомий резерв під
вищення 
праці: він 
ритмічній роботі 
комплексних приймальних 
пунктів у селах району за 
рахунок подвірного зби
рання й виконання замов
лень, зокрема, по ремонт
них видах послуг. Тут уже 
все залежить тільки від 
професійного вміння еико- 
навців: найкращи/ли сло
вами згадаю швачку по 
пошиттю верхнього одягу 
Людмилу Шкварко, а та
кож водіїв Сергія Фсмін- 
чука та Юрія Бсйченка.

Нині зниження планової 
собівартості послуг скла
дає 0..5 процента. Тут бід 
нас, на жаль, багате що й 
не залежить. Працівники 
ритуального салону недо- 
отримують потрібну і.'іль-. 
кість матеріалів, тут єди
ним «рЄЗЄрВОА'» може Й 
повинно стати краще ма
теріальне постачання з бо
ку облпобутуправління. 
Неповним ще залишається 
й навантаження на авто
транспорт: дефіцит паль
ного, та й, визнаємо, «де
фіцит» бажання у деяких 
працівників не тільки від
робити щодня по 8 годин, 
але й супроводити це 
якісною працею (хай вона 
й вимагатиме додаткових 
зусиль). З початку наступ
ного року процент забез
печення сировиною й ма
теріалами в галузі, на
скільки нам відомо, має 
зрости в більшості сфер 
де позначки 70, а в де
яких — до 100. Це тішить. 
Однак, залишаючись реа
лістами, мусимо сказати: 
головну увагу зосередимо 
на внутрішніх резервах. 
Тут ще є над чим працю
вати.

М. ГОНЧАРЕНКО, 
секретар комітету ком
сомолу ранпсбутком- 
бінату.

м. Бобринець.

юннатами
дослідну роботу, яку ве
дуть юні рільники, са- 
доводи, тваринники — 
члени учнівських вироб
ничих бригад. Так, учні 
Олексіївської середньої 
школи Куіібишевського 
району Запорізької об
ласті впроваджують під 
керівництвом учених но
ву агротехніку впрошу
вання перспективних сор
тів зернових культурХ 

Програму практичної 
діяльності юних складає 
створений при станції 
координаційний центр 
дослідної і природоохо
ронної роботи в школах 
республіки.

Кор. РАТАУ.
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ТРИБУНА ДЛЯ ВАС

Своїм вірним помічником І надійним резервом КПРС по прану вва
жає ВСЕСОЮЗНУ ЛЕНІНСЬКУ КОМУНІСТИЧНУ СПІЛКУ МОЛО
ДІ - ба гатомі.іьйонну громадсько-політичну організацію. Партія і далі 
підвищуватиме роль комсомолу в вихованні підростаючої зміни, у прак
тичному розв’язанні завдань прискорення соціально-економічного роз
витку країни. Здійснюючи керівництво комсомолом. КПРС приділяє 
особливу увагу організаційно-політичному’зміцненню його рядів, само
діяльного характеру спілки молоді. Комсомол повинен наполегливо роз
вивати трудову й іромадську активність юнаків і дівчат. Формувати в 
них марксистсько-ленінський світогляд, політичну і моральну кульїуру, 
усвідомлення історичної ві чіовідальносгі іа долю соціалізму і миру.

(Із проекту нової редонтцї Програми КПРС,.

Коли з газетах було надрукозано 
проект Основних напрямів еконо
мічного і соціального розвитку 
СРСР на 1986—1990 роки і на пе
ріод до 2000 року, то можна зрозу
міти, чому після першого та друго
го розділів я з першу чергу уважно 
прочитав шостий — «Розвиток агро
промислового комплексу і реаліза
ція Продовольчої програми». Адже 
я живу на селі. Наша Петрівка — 
село бригадне, центральна садиба 
колгоспу — у сусідній Новомико- 
лаївці. І, може, саме тому, що моє 
рідне село належить до так званих 
«обмежено перспективних» (досить 
сказати, що з 16 учнів — моїх од
нокласників після восьмирічки біль: 
шэ ніхто не лишився жити тут), але 
саме з нас найгостріше проявилися 
ті проблеми сільського господар
ства, на зирішенняХяких нас націлює 
партія.

Одразу скажу, що проект Основ
них напрямів дав мені відпозіді на 
багато запитань. Він засвідчив, щз 
партія виходить з реальних умоз ви
робництва, що дбає вона перш за 
все про благо народу.

Приміром, тривожило мене, що 
майже не будують у нашому селі 
останнім часом житла, що будів
ництво клубу довго не розпочина
ли, а нині воно хоч і йде, але по
вільно... І ось натрапляю у другому 
розділі на такі слова: «Послідовно 
розв’язувати надзвичайно важливе 
соціальне завдання по забезпечен
ню практично кожної сім'ї окре
мою кзартирою або індивідуальним 
будинком... Поліпшувати благо
устрій міст і сіл, схоронність жит
лового фонду». А трохи нижче; 
«Поліпшувати форми та організа
цію дозвілля всіх категорій насе
лення». Значить, стратегічна лінія 
партії спрямована на те, щоб кра
щали наші села — і великі, і малі, 
щоб молодь забезпечували жит
лом, дазали їй можливість органі
зувати для себе цікаве дозвілля!

Та ще більше переконують мене 
в тому, що познитимуться молоди
ми наші села, такі рядки проекту: 
«Піднести суспільний престиж сум
лінної, високоякісної праці, профе
сійної майстерності... Першорядну 
увагу приділити посиленню мо
рального заохочення трудових ко
лективів і окремих працівників. Ак-

тивніше виховувати у кожної люди
ни усвідомлення необхідності сум
лінно працювати на загальне благо, 
почуття особистої відповідальності 
перед суспільством за результати 
праці». Адже нерідко саме невисо
кий поки що престиж роботи в сіль
ському господарстві заважає на
шим хлопцям та дівчатам обрати 
село для прожизання. Про причини 
цієї «непрестижності», про той 
своєрідний міщанський «стандарт», 
що склався в голозах деяких моло
дих (та й немолодих теж) людей, 
молена говорити багато. Для при
кладу скажу, що і сам я не одразу 
став на батьківську стежку. Вчився 

а Кіровоградському профтехучилищі 
№ 8, де освоїв «міську» професію 
здарюзальника, одержав після за
кінчення закладу направлення у 
Світловодськ... Земля батькіз по
кликала пізніше, коли вже відслу
жив, коли пізназ людей і світ, зумів 
краще розібратися з собі.

Звичайно, я не зважаю, що авто
матично, щойно ми обговоримо 
проект і приймемо його до керів
ництва, як усі проблеми будуть ви
рішені. Ні, для цього, безперечно, 
доведеться чимало попрацювати, і 
з тому числі мені та моїм товари
шам по бригаді. Але працювати ми 
будемо з охотою, завзято, бо бачи
тимемо перед собою перспективу.

Успіх справи, безперечно, вирі
шу зати/луть люди — такі, як мій то
вариш, колгоспний шофер Володя 
Поляков, як мій старший брат Ар- 
кадій Кушніров (цього року його 
комсомольсько-молодіжний екіпаж 
зайняв перше місце з районі на 
збиранні зернових). Це люди по- 
спрзвжньому захоплені своєю спра
гою, які люблять землю, знаються 
з техніці, постійно працюють над 
собою. Тому, з огляду на все ви
щесказане, хочу запропонувати: 
звести до третього розділу Основ
них напрямів положення про вдо
сконалення кадрової політики в на
родному господарстві (і на селі в 
тому числі] з тим, щоб кожна лю
дина була, яіс кажуть, на своєму 
місці, виконувала ту роботу, яка їй 
до душі.

8. КУШНІРО8, 
колгоспник колгоспу імені Кар
ла Маркса Новоукрзїнського 

.району, молодий комуніст.

Історія не знала досі та
кого могутнього зростання 
миролюбних сил, котрі в 
ииТїі час здатні стримати 
паліїв війни. Це країни со
ціалістичної співдружності, 
міжнародний робітничий 
клас, національно-визволь
ний рух, — всі прогресив
ні і миролюбні сили ство
рюють перепони на шляху 
імперіалістичної агресії. 
Про реальні можливості 
відвернення ядерної війни 
йдеться в кількох нових 
видання \ сусгіілбіїо-полі- 
і ичної літератури.

Центральна проблема 
світової політики (Відвер
нення ядерної війни) (М.: 
Мьісль, 1985). Авторський 
колектив інституту світової 
економіки і міжнародних 
відносин висвітлює такі 
конкретні процеси і явища, 
як гонка озброєнь і зро
стання воєнної небезпеки, 
обмеження озброєнь і роз
зброєння. Зокрема, в книзі 
широко висвітлюються ра
дянсько-американські від
носини, міжнародні конф
лікти 70—80-х років.

Проблемі співвідношення 
і ролі ВІЙСЬКОВИХ і полі
тичних сил у вирішенні 
зовнішньо-політииннх зав
дань держав з різним со- 
ціальшім устроєм в ядер-

НА ДОПОМОГУ ПРОПАГАНДИСТОВІ

Де щастя і життя
щія вік присвячена киша 
В. Кортунова «Стратегія 
миру проти ядерного 
безумства» (М.: Междуна
родные отношения, 1984), 
В ній розвінчується небез
печний безперспективний 
характер використання вій
ськових методів для забез
печення політичних цілей 
на прикладі аналізу зов
нішньо-політичного курсу 
американського імперіа
лізму.

Б. Красулін у моногра
фії «Політичні гарантії 
усунення ядерної загрози» 
(М.: Международные от
ношения. 1984) вперше 
розглядає міжнародно-пра
вові і морально-політичні 
іарапгії зменшення і лікві
дації небезпеки ядерної 
війни: прийняття Декла
рації ООН про відвернен
ня ядерної катастрофи, 
розроблення всесвітнього 
договору про пезастосу- 
вапня сили, створення 
бёзядерних зон і зон миру. 
Автор висвітлює обгово
рення цих питань з ООП і

Комітеті по роззброєнню.
В. Србакіїї, доктор юри

дичних наук, автор кількох 
книг і багатьох статей з 
питань сучасних міжна
родних відносин видав но
ву брошуру «Боротьба 
КПРС за радикальне оздо
ровлення міжнародної об
становки» (М.: Знанье, 
1984). В ній висвітлюється 
активна діяльність СРСР, 
спрямована на раді.кальне 
оздоровлення .міжнарод
ного становища і збере
ження миру на землі.

А в новій кинзі радян
ських журналістів-міжиа- 
родннків 10. Жукова та 
1. Мельникова «Де мир — 
там життя!» (М.: Молода 
гвардія, 1985) яскраво ви
ділено участь молоді у 
всесвітньому русі при
хильників миру.

Всі ці видання .можна 
придбані в книгарнях, а 
також одержати в бібліо
теках області. В разі від
сутності па місці — замо
вити по. міжбібліотечному 
абонементу.

МИР!

НАШІ 
ПЕРЕКОНАННЯ
І ДІЇ

іі її всеукраїнській се
редній школі № 7 відбі вся 
мітинг протесту проти І ЛІ
КИ ядерних озброєнь і мі
літаризації космосу.

«Мир і діт ям всієї
планети!» —слова-ста
ли лейтмотивом виступів 
школярів.

« Ні — війні!», «Ні — 
гонці • »зброє ньї^.. «Ми хо
чемо миру!» -^гакликали 
малюнки, зроблені дитя
чими руками.

Після мітингу з транс
парантами, лозунгами, 
прапорами школярі про-

Змінного майстра в’язального цеху фабрики «Індтрикотаж» (м. Кіровоград) Людмилу Шполянську 
спілчани підприємства знають як іромадського активіста, людину знаючу, авторитетні, завжди готову допомог
ти. Тому й не дивно, що недавно комсомольці цеху прийшли до неї, аби роз’яснила окремі питання проектів 
нової редакції Програми КПРС, Основних напрямів економічного і соціального розвитку СРСР на І^о— 
1990 роки і на період до 2000 року...

На знімку: Л. ШПОЛЯНСЬКА (крайня зліва) роз’яснює робітницям цеху зміст основних партійних 
документів. фото В. ГРИБА.

Хоч слово мовлене інакше
Знову й знову імпе

ріалісти намагаються 
зламати героїчний дух 
цікарагуанського народу. 
Та безуспішно. Ні вилаз
ки бандитів, ні економіч
на блокада, ні загроза 
прямої агресії з боку 
США не можуть відвер
нути народ, який став на 
шлях революційної бо
ротьби, з його вірного 
шляху. Нікараїуапська 
революція сильна перш 
та все єдністю мас, їх
ньою непохитною вірою 
в перемогу. Про цс гово
рив у розмові з нашим 
позаштатним кореспон
дентом і молодий нікара- 
гуанець, студент-першо- 
курсник Кіровоградсько-

іо інсіиіуіу сільськоїос- 
іодарсьюго машинобу
дування Артеага Ромеро 
Роландо Едуардо. А по
чалася їхня розмова із 
такого запитання:

КОР,: Що тобі було ві
домо про Радянський Со
юз і як ти собі уявляв 
нашу країну до приїзду 
сюди?

АРТЕАГА: Знав дуже 
мало порівняно з тим, 
що знаю тепер. Але мені 
було відомо про ВИСО
КИЙ рівень життя наро
ду, розвитку радянсько
го суспільства, про вра
жаючі досягнення радян
ського народу в галузі 
науки і техніки, зокрема 
у машино- і гірпладобу-

дуванні. Я мріяв ближче 
познайомитися з впсоко- 
розвіїненпм соціалістич
ним суспільством, де ко
жен має можливість і 
право бути щасливим, 
жі.’и повнокровним жит
тям. Адже для нас, ва
ших друзів, дуже важ
ливо учитися саме у вас, 
запозичити ваш багато
річний досвід соціаліс
тичного будівництва, по 
вас звіряти і свою ро
боту.

Ще до того, як приїхав 
до СРСР, я знав про 
справедливу боротьбу 
радянського народу про- 
тп німецько-фашистських 
загарбників. Тепер я від
чув, що витоки вашої

Великої Перем.»: и — у 
-перова!.їх соціалістично
го способу життя. І ще в 
тому, що історична пра
вота — завжди на боці 
соціалізму. Остаточна 
перемога все одно буде 
за ним, хай хоч як нама
гаються вороги прогресі, 
імперіалісти всіх мастей 
стримати рух історії. Ось 
у цьому мене ще раз 
переконав і досвід ва
шої країни, з яким я по
знайомився.

І ще про одне я хочу 
сказати: цей досвід зав
жди буде вказувати 
шлях прогресу для країн, 
які розвиваються, які хо
чуть остаточно покінчити 
з колоніальним минулим.

залежністю од іноземно
го капіталу, експлуата
цією людніш людиною.

КОР.: Вже більше ро
ку живеш ти в СРСР...

АРТЕАГА: Я пройшов 
підготовчий курс у Тбілі
сі, а в Кіровограді — з 
вересня нинішнього ро
ку... У двох із п’ятнадця
ти радянських союзних 
республік довелося мені 
жити немалий час — в 
Грузії і на Україні, та 
скрізь я знаходжу дру
зів, які розуміють спра
ведливість боротьби мо
го народу, які гаряче 
підгримують його. Влас
не, і саме моє перебу
вання й навчання тут — 
свідчення 
допомоги 
боку країн

безкорисливої 
Нікарагуа з 

соціалізму... 
А ще на прикладі наро
дів вашої країни я на-

очно побачив, як люди 
різних національностей, 
різних рас можуть жити 
у великій дружбі та 
злагоді, бути рівноправ
ними й щасливими, ма
ти однакове, забезпече
не Конституцією право 
на працю, освіту, задо
волення ’■ультурпнх по 
треб, охорону здо
ров Я... ЛІН доб’ємося, ІДО 
народ Нікарагуа жити
ме так само добре.

КОР.: Десятки років 
розділяють Волику Жовт
неву соціалістичну рево
люцію п нікарагуанську 
революцію...

АРТЕАГА: Ллє кожен 
з пас відчуває зв’язок 
між ними, витоки 
го — 
істори1 
велико 
РОД’« :

ведлнвості. Разом з тіі-.і, 
революція в Нікарагуа 
стала можливою лін іє 
завдяки наявності мо
гутньої сили — соціаліс

мує імперіалісїіТ-’Л пр .■ 
мої агресії.

Народ Нікарагуа п н 
м’ятає, як США ше ІЗ 
року заходили пан у 
країну. Лише 1934 року 
під керівництвом ген - 
рала Сапдіно наш народ 
зумів прогнати загар > 
ників. Але того ж рої.у 
генерала піде 
дії вороги. і 
встановилася 
па диктатура.

го народу за 
незалежність від 
ного капіталу
Ж V ■ *»і. і з с • • ; 3 
вола увінч.гяас

а в

йм^^ьцентральною зули- 
ц4^В:ста до обеліска за- 
гиЗЖм воїнам. Тут секре
тар шкільного комітету 
комсомолу Ігор Пластун 
зачитав телеграму антиво
єнного змісту, яку учні І 
одностайно схвалили і на- 
дЦраили з Український 
;Жспублікансь';ий комітет 
захисту миру.

Л. КОНДРАТЬЄВА.
* * *

Хвилюючими і :ср.;.Лі- 
ливими були виступи на 
антивоєнному мітиш у в на
шій школі Олександра На

зарова, Ірини Рябокінь, Во
лодимира Кухлі. Сергія 
Сошеика про те, як потрі
бен мир на планеті.

Учасники мітингу вирі
шили зібрати 10 тонн ме
талобрухту, а виручені 
кошти перерахувати до 
Радянського фонду миру; 
на^^вити у реслублікан- 
сі^^В комітет захисту ми- 
р-^^леграму такого зміс
ту: «Ми, учні Аджамсьхо; 
СШ Кіровоградського ра
йону, на своєму мітингу 

і гнівно засуджує
мо небезпечний авантю
ристичний курс адміністра
ції США на мілітаризацію 
космічного простору. Ми 
закликаємо всі народи 
світу зупинити гонку озбро
єнь. Висловлюємо гарячу 
подяку ленінській партії, 
Радянському урядові за 
турботу про мир, щастя і 
благополуччя радянських 
людей».

Ж. ГЄРМАШ, 
президент КІДу «Фа
кел», член ради дру
жини імені О. Матро
сова Аджамської се
редньої шноли.

Кіровоградський район

Тая назисасся критичний 
матеріал на атеїстичну те
му, опублікований у номе- 
щ^<‘Молодого комунара - за 
Щаересня цього рону. До 
редакції надійшли відпові
ді на критику.

Зокрема, перший секре
тар Онуфріїосьиого райко
му ЛНСМ України Ярослав 
Мендусь повідомляє’. < Стат
тю було обговорено на 
апаратному засіданні п-Х*- 
цівників райком/ комсо
молу. Жоден випадок хре
щення дітей комсомольця
ми не залишаєтеся без 
реагування з боку райко
му. Щоправда, поза ува
гою залишались молоді

країни ставленик! 
земних МОНОПОЛІ!'

КОР-: Молодим ніка- 
рагуанцям заводиіь<я
нині воювати, відстоюючи 
впоювання революції 

МОЖІШ •-■ ■ ■
тато свідчень їхніх ми
ролюбних прагнень.,.

АРТЕАГА: Брийся за 
зоною нас змушують ті.

Bipv 
мол 
зом



подми комунар» З грудня 3985 року

ічаиком і надійним резевдеч КПРС по праву вва- 
ЯЕНІНСЬКУ КОМУНІСТИЧНУ СПІЛКУ МОЛО- 
ну громадсько-політичну організацію. Паріія і далі 
комсомолV в вихованні підростаючої зміни, у прак- 

тань прискорення соціально-економічного роз- 
іюючи керівництво кожссмолом, КПРС приділяє 
нізацімнп-ію.тітнчно.му мідненню його рядів, само
сій ІКН молоді. Комсомол повинен наполегливо роз- 
кш іську активність юнаків і дівчат. Формувати в 
пінський світогляд, політичну і моральну культуру, 
іної і; ’Новідальності за долю соціалізму і миру.

• із -гі у пової ре;;:найї Прогрими КПРС).

І
І
і —я

ІД«
іі ііовоукраїнській се

редній школі № 7 відбувся 
МПНІЯ протесту проти іон- 
кн ядерних озброєнь і 'лі
лії арнзації космосу.

•Мир і ш,-^^ д.тм зі.єі 
пг.пнєти!» —слова ста
ли лейтмотивом виступів 
школярів.

«Ні — війні!», «Ні — 
юнці озброєнеє- «Ми X I- 
■іє-ц» миру!» -'Закликали 
малюнки, зроблені дитя
чими руками.

Після мітингу з транс
парантами, лозунгами 
прапорами школярі

►центральною вули- 
Віста до обеліска за
їм воїнам. Тут секре- 
шкільного комітету 

комсомолу Ігор Пластун 
зачитав телеграму антиво
єнного змісту, яку учні 
одностайно схвалили і на- 
лй^іили з Український 
республіканський комітет 
захисту миру.

Л. КОНДРАТЬЄВА.
* * *

Хвилюючими і перекон
ливими були виступи на 
антивоенному мітингу в на
шій школі Олександра На
зарова, Ірини Рябокінь. Во
лодимира Кухти, Сергія 
Сошепка про те, як потрі
бен мир на планеті.

Учасники мітингу вирі
шили зібрати 10 тонн ме
талобрухту, а виручені 
кошти перерахувати до 
Радянського фонду миру; 
на^^вити у республікан- 
сі^^В комітет захисту ми- 
р^^леграму такого зміс
ту: «Ми, учні Аджамської 
СШ Кіровоградського ра- 

“ йону, на своєму мітингу 
1 гнівно засуджує

мо небезпечний авантю
ристичний курс адміністра
ції США на мілітаризацію 
космічного простору. Ми 
закликаємо всі народи 
світу зупинити гонку озбро
єнь. Висловлюємо гарячу 
подяку ленінській партії, 
Радянському урядові за 
турботу про мир, щастя і 
благополуччя радянських 
людей».

Ж. ГЕРМАШ, 
президент К!Ду «Фа
кел», член ради дру
жини імені О. Матро
сова Аджамської се
редньої школи.

Кіровоградський район.

|Л А ТІЙ ЗУСТРІЧІ були делегати двох Всесвітніх 
** фестивалів молоді та студентів у Москві — VI та 
XII. 1 хоча ці події розділяє 28 років, та делегати 
першого з цих двох форумів Л. м. Лимонченко (нині 
вона — директор Онуфріївської торговельної між- 
райбази) і М. М. Рябуха, нині керуючий відділком 
колгоспу імені XX з’їзду КПРС, згадували про по
дробиці першого із молодіжних форумів у Москві з 
не меншою теплотою, ніж член делегації комсомолу 
Кіровоградщння на цьогорічному фестивалі, заступник 
директора з навчальної частини Павлиської СШ імені 
В. О. Сухомлинського Валентина Деркач та випуск
ник Кіровоградського педінституту, завідуючий від
ділом комсомольських організацій райкому ЛКСМУ 
Леонід Шумейко, який побував на XII Всесвітньому 
у складі фольклорної групи — як учасник самодіяль
ного народного ансамблю танцю «Юність» педагогіч
ного інституту.

Пам'ять

плане їй Радянський Союз 
став символом миру і зла
годи між народами. Непо
вторні, глибокі то були 
враження, недаремно і до
сі без хвилювання не мо
жу згадувати про них.
|_| ЕДАРМА реакційні ім- 

періалістичні сили на
магались зірвати прове
дення XII Всесвітнього 
фестивалю молоді і сту
дентів у Москві. Вони не 
могли змиритися з антиво
єнним, антиімперіалістич
ним спрямуванням фести
валю. З цього приводу 
лектор райкому Компартії 

України Л. I. Абрамова, 
виступаючи па вечорі, роз
повіла, як, незважаючи на 
всі спроби завадити підго
товці, московський фести
валь став одним із най-

Л. ЛИМОНЧЕНКО: Го
туючись до сьогоднішньої 
зустрічі, я намагалась від
новити в пам’яті враження 
від побаченого і почутого 
па VI Всесвітньому фести
валі молоді і студентів у 
Москві 1957 року. Назав
жди в моїй пам'яті — та 
атмосфера щирої друже
любное її, прагнення- кра
ще взнати один одного.
Нинішнього літа, споск 
р і гаючи за подіями XI 
Всесвітнього фестивалю 
молоді і студентів но те
лебаченню, я раділа за на
шу молодь, яка гідно пред
ставляла нашу державу, 
комсомол на цьому фо
румі...

ЗАПИТАННЯ ІЗ ЗАЛУ 
ДО М. /VI. РЯБУХИ: Пра
во побувати на фестивалі 
завойовують відмінним на
вчанням. сумлінною пра
цею. Які заслуги дали вам 
право на фестивальну пу
тівку?

М. РЯБУХА: В і957 ро
ці я працював тракторис
том. За сьогоднішніми мір
ками. мій ірактор «Уні
версал» був да леї. и її

зігріває серця
ПЕРЕКЛИЧКА ФЕСТИВАЛІВ
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сіль- 
і до 

часто

давайте
ДУМАТИ

ВІД 
досконалості, але тоді ме
ні здавалось, що це вер
шина технічної думки, і я, 
тоді ше зовсім молодий, 
сповна віддавався роботі. 
Ллє працювали ми не за
ради винагород, і тому 
пропозиція взяти участь 
у Всесвітньому фестивалі 
в Москві була до деякої 

несподіваною.

мене, звичайного 
ського хлопця, який 
обласного центру не 
їздив, випала можливість 
побувати в червопозоряній 
столиці, взят ії у часть у ро
боті молодіжного- форуму. 
А побачене й пережите там 
перевершило всякі споді
вання. Пам’ятаю, як на 
В ДНІ побачив діючу мо
дель Кременчуцької ГЕС, 
спорудження якої тільки 
починалось на Дніпрі, як 
на одному з мітингів слу
хав Поля Робсона, япон
ські’ дівчину Хісако ІІага- 
га, вся сім’я якої загинула 
від атомного вибуху... А, 
головне, я переконався, що 
для прогресивної молоді

забільш предоавницьких 
всю історію фестивалів: у 
ньому взяло участь майже 
20 тисяч юнаків та дівчат 
із 156 країн світу.

Л. ШУМЕЙКО: Дієві ви- 
пала доля вийти разом з 
іншими учасниками ан
самблю «Юність» на цент
ральну арену стадіону іме
ні В.
участь у 
крнття. Радісно було від
чувати. ЩО в копіткій під
готовчій роботі до велико
го молодіжного свята є 
часточка праці моїх зем
ляків: я знав, що в фести
вальний фонд надійшли 
перерахування від субот- 
ииків, ярмарків солідар-

І. Леніна, взяти 
церемонії від-

пості, трудових десантів, 
які відбулися В КОМСОМОЛЬ
СЬКИХ організаціях облас
ті, в тому числі і в Онуф- 
ріївському районі.

В. ДЕРКАЧ: Хтось із 
прискіпливих журналістів 
підрахував: якби хт 
учасників фестивалю 
хотів побувати на 
його заходах, то для 
го мав би витратити 
найменше... 100 років. Мп 
були на фестивалі протя
гом восьми фестивальних 
днів. Звичайно, бачили да
леко не все, але й побачене 
вражає. І ще — відчу

ли ми, яка дружня, сприят
лива для справи миру об- 
сгано^ка склалася на фес
тивалі, що ц забезпечило 
успіх форуму. Мені дове
лося зустрічатися під час 
диспутів із представника
ми капіталістичних країн. 
І що відраз}’ вітало в око, 
то це відсутність у них 
достовірності інформації 
про нашу країну, її су
спільний лад, роль і місце 
молоді в житті суспільства. 
Абсолютна більшість цих 
юнаків та дівчат вперше 
відкривали для себе СРСР. 
І що більше вони узнава
ли про нашу країну, то 
легше нам ставало спілку
ватися, зникала уперед
женість у судженнях.

З особливим хвилюван
ням слухали всі ми, деле
гати XII Всесвітнього, ви
ступ Генерального секре
таря ЦК КПРС М. С. Гор
бачова. Появу на трибуні 
керівника нашої партії 
присутні вітали, вставній 
у єдиному пориві. В цьо
му ще раз виявився висо
кий міжнародний автори
тет миролюбної полі 1ІІКІІ 
нашої країни, щирого праг
нення радянських людей 
відвернути загрозу ядерної 
війни.

Зустріч молоді Онуфрі
ївни з делегатами Всесвіт
ніх фестивалів молоді і 
студентів в Москві 1957 і 
1985 років відбувалася під 
музичний супровід ВЕ\ 
«Сузір’я» районного бу
динку культури. На закін
чення вечора піонери вру
чили гостям — учасникам 
фестивалів сувеніри, виго
товлені власними руками.

Я. МЕНДУСЬ.

Транснаціональні моно
полії намагаються пере
класти на плечі трудящих 
із країн, що розвиваються, 
всі труднощі економічної 
кризи, яку переживає сві
това капіталістична систе
ма. В результаті зростає 
зовнішня заборгованість 
країн Азії, Африки і Ла
тинської Америки.

Характерним прикладем 
закабаления, перш за все 
американськими корпора
ціями і банками, країн, що 
розвиваються, є нинішнє 
становище в Латинськім 
Америці. Сьогодні країни
регіону заборгували тільки 
США 230 мільярдів дола- 'І
рів, або 64 проценти від 
загальної суми заборгова
ності. Головна причина 
цього — посилення експан
сії в регіоні контрольова
них Сполученими Штатами 
монополія, подорожчання 
американського імпорту 
при одночасному зниженні 
світових енспортних цін 
на сировину. Довготривалі 
труднощі поглиблюються 
ще й тим, що американ
ські банки надають фінан
сову «допомогу» виключно 
на кабальних умовах.

На знімку: бездемні 
діти Латинської Америки, 

фотохроніка ТАРС.

ФАКТ
НАШОГО ЖИТТхЯ
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Людмилу Шполянську 
завжди готову допомог- 
окремі питання проектів 
івнтку СРСР на 1986—

ст основних партійних 
Фото S. ГРИБА.

Так назиєасся критичним 
матеріал на атеїстичну те
му, опублікований у номе- 
еЕ«Молодого комунара» за 
ТЧиїересня цього року. До 
редакції надійшли відпові
ді на критику.

Зокрема. перший секре
тар Онуфріївського райко
му ЛКСМ України Ярослав 
Мендусь повідомляє: «Стат
тю було обговорено на 
апаратному засіданні п >'.і- 
цівників райкому комсо
молу. Жоден випадок хре
щення дітей комсомольця
ми не залишається без 
реагування з бону райко
му. Щоправда, поза ува
гою залишались молоді

САМІ»
матері. Нині на це зверне
но увагу активістів атеїс
тичної роботи, розроблено 
заходи щодо пропаганди 
атеїстичних знань у моло
дих сім'ях.

Після виступу газети від
бувся пленум райкому 
ЛКСМУ, на якому виріше
но з оссслисою увагою 
підходити до оцінки фак
тів участі членів ВЛгІСМ у 
релігійних сбрпдах, актив
ніше сприяти впроваджен
ню у практику життя ком
сомольських організацій 
району нових радянських

сбрядів, молодіжних свят, 
активізувати роботу лек
торської групи райкому 
ЛКСМУ, проєести с селах 
району кінотек торії на 
атеїстичну тему».

Від голови районної ор
ганізації товариства «Знан
ня» В. О. Пасічнина наді

йшла відповідь такого зміс
ту: «Після виходу статті 
розроблено й впроваджено 
цинл атеїстичних лекцій, 
поновлено роботу кінолек- 
торіїв при районному кіно
театрі «Мрія» та Павлись- 
кому будинку культури. 
Перед жителями райцентру 
та' сіл району виступили 
лектори. їхні виступи су
проводжувалися демонстру
ванням фільмів атеїстичної 
тематики.

Проведено семінар-нара- 
ду з лекторами-медиками 
та сбрядовцями. Почали 
регулярно проводитися за
няття клубу молодої мате
рі».

КРАВЧИНСЬКИИ
У ЛОНДОНІ

Життя Сергія Михайло
вича Кразчинського (літе
ратурний псевдонім — 
Степняк) (І851—1895 рр.), 
відомого діяча революцій
ного народництва, було 
віддане боротьбі за щастя 
народу, за світле майбут
нє людства. Він помер 
грудня 90 років тому.

С. М. Кравчинський 
наш земляк. Народився

23

Ллє 
і а г

вед-швості. Разом з тпм, країни ставлеників іно віілазк СиМОСІЗСЬКІІХ
революція в Нікарагуа земних монополій... банд не завадять нам
стала можливою лшве КОР.: Молодим ніка- ДОбИТІ: лі свого. Бо на-
завдяки наявності ,ч> рагуапцям доводиться ша сил з — в солідарнос-
гутиьої скля — соціалс- нині воювати, відстоюючи ті з : рогресішвою мо-
тичної системи,ДВий У’трЖ лмоювання революції. лоддю рілшх країн;
м'.є імперіаліст од пря і.Те можна привести ба XII Вс зсвітвій фестиваль
мої агресії гато свідчень їхніх ми молоді і студентів v Мо-

Народ Нікарагуа па- ролюбних прагнень... СКВІ ПЛІТІ;’ ншііїшіього
я ятає, як США ще 1855 АРТЕАГА: Братися за року ще раз засвідчив,
оокс захопили наїїл зброю нас змушують ті. якою великою є сила
країну Лише 1934 р<цу хто нападає на наші дружб lie. та:.ііх дру-
пі." керівництвом гене мирні села та міста, хто зів, як радя/тькі юнаки
рала Сандіно наш нар& вбиває мирних людей. та дів1 атз. можна по-
-Г. нів прогнати загап$. Резолюція дала землю к.іасгш■я. і хоча я іце не

БОРОТЬБА
ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ

DODOT! 
оіаліс

гс народу за свободу 5 
незалежність від інозея; 
!:Л-,> -.зніталу продечі»

і ! .■ . - В sff ? ’!!
йола увінчалася усж
хок: нзоод вигнав В

розмову 
КЕРІМЛі.

ПрО- 
ФІ- на- 

____ , який перед
бачає різке скорочення 
державних асигнувань на 
багато соціальних про
грам, у тому числі освіту, 
провели десять тисяч сту
дентів провінції Спецуя. 
На мітингах вони гостро 
критикували урядову по
літику «жорсткої еконо 
мії», в основі якої — праг
нення розв’язувати фінан
сові труднощі що їх пе
реживає краніа. за раху
нок: трудящих, молоді, ма
лозабезпеченії х верств на
селення. Вже тепер біль
ше половини тримільйон
ної армії Італійських без
робітних становлять мо
лоді дипломовані спеціа
лісти. Проведення п життя 
проекту фінансового зако
ну значно загострять ста
новище в галузі зайнятос
ті серед юнаків і дівчат.

(ТАРС).

РІІМ. Маніфестації 
тесту проти проекту 
нансбвого закону на 
ступшш ріі: 
бачає різк

В 
теперішньому Петрівсько- 
му пайоні у селі Новий 
Стародуб, яке розкинуло
ся на берегах річки Інгу
лець, з сім’ї військового 
лікаря. У донесенні III від
ділення царської охранки 
він значився як найнебез- 
печніший керівник рево
люціонерів у Петербурзі. 
Царська охранка переслі
дувала його і 
кордоном.

У листопаді 
революційний 
Кравчинський 
кордон.

5 липня 1884 року Сергій 
Михайлович переїжджає 
до Лондона. Через кілька 
днів його, відомого гро
мадського діяча і пись
менника, запрошують від
відати дім Фрідріха Ен
гельса. 16 липня 1884 року 
російський революціонер 
познайомився з другом і 
соратнком Карла Маркса. 
На цей час припало і його 
знайомство з Елеонорою 
Маркс та її майбутнім чо
ловіком англійським со
ціалістом Е. Езелінгом.

в Росії, і за

1878 року 
народник 

емігрує за

ф. Енгельс і С. Степняк 
часто зустрічалися, між 
ними встановилися теплі, 
дружні відносини. Про їх
ні зустрічі, про знайомство 
з Ф. Енгельсом ФаннІ Мар- 
ківна Степняк-Кравчинська 
вже через багато років 
після смерті свого чолові
ка розповідала радянсько
му дипломатові академі
кові Іванові Михайловичу 
Майському, який згодом 
відвідав її у Лондоні. «Не
вдовзі після того Енгельс 
зайшов до нас у гості, — 
згадувала Фанні Маркіс- 
на. — Видно було, що 
знайомство може налаго
дитися, і воно справді на
лагодилося. Надалі Сер
гій Михайлович не раз зу
стрічався з Енгельсом. Во
ни багато розмовляли, не
рідко сперечалися...

Відомо про участь Степ
няка у Першотравневій де
монстрації 1890 року в 
Лондоні, на якій були при
сутні й Ф. Енгельс та 
П. Лафарг. Наш земляк 
стояв на одній трибуні з 
друзями і учнями Маркса, 
виголосив промову.

Високо оцінював Ф. Ен
гельс пропагандистські та 
організаторські здібності 
Сергія Михайловича. Дім 
нашого земляка в Лондо
ні був відкритий для дру
зів. Згодом тут він позна- 
йомився з багатьма видат
ними літераторами і гро
мадськими діячами Англії.

І. МІНЯЙЛО, 
лектор.

і корисно
Як навчитися глибше 

розуміти хід історії? Як 
самостійно аналізувати 
політичні події, зміцнити 
свої знання, правильно 
орієнтуватися в сучасній 
складній міжнародній 
обстановці? Старшоклас
ники Данилово-Балків- 
ської середньої школи 
оволодівають цими нави
ками в політклубі «Гарт».
Чергозе засідання, при

свячене відносинам між 
СРСР і США, відкрив пре
зидент політклубу дев’я
тикласник Володимир Го
ловенко. Він звернувся до 
гостей — вчителя-пенсіо- 
нера М. О. Ільченка та 
вчителя історії М. П. Му- 
шинського з цілим рядом 
запитань. Цікавими 
їхні розповіді про 
новлення і розвиток 
воєнні та повоєнні 
дипломатичних 
між СРСР і США, про за
кономірності нинішньої по
літики уряду Сполучених 
Штатів.

Практика показує, що 
політклуб — не тільки ці
кава та корисна, але й не
обхідна форма політично
го навчання молоді. Було 
б добре, якби з метою по
силення контрпропаганди 
її ширше застосовували 
не тільки шкільні, а й кол
госпні ко/лсомольські ор
ганізації.

Л. ДМИТРИШИН, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

с. Данилова Балка 
Ульяновський район.

ВІД РЕДАКЦІЇ. Пропози
цію Леоніда Дмитришина 
переадресовуємо Ульянов
ському райкомові комсо 
молу. Цікаво, які, на дум
ку працівників райкому, 
перспективи щодо впро 
вадження у колгоспах, на 
підприємствах і в устано
вах • району мояодіжню 
політклубів? Сподіваємо
ся також, що свої думки ,) 
з цього приводу ЗИҐ.ТЮЗ ) 
лять й інші наші читачі. а

були 
вста- 

0 ДО- 
роки 

відносин

і
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А ЦТ (1 програма)
8.00 — «Часі.. 8.35 - < Від

гукніться сурмачі'!*. 9.05 — 
Фільм «Випадок з Полині- 
ним». 10.40 — Концерт ста
ровинної музики. 11.10 
документальний фільм. 11.30
— Новини. 14.30 — Новини. 
14.45 — < Комуністи 80-х». 
Документальні фільми. 15.45
— О? Глазунов. Симфонія № 4.
16.20 — Новини. 16.25 —
Знання — сила. 17.10—Кон
церт Державного фольклор
но-танцювального ансамб
лю «Наргіс» (Афганістан).
17.35 — «Якщо не ми, то ні
хто». Про роль людського 
фактора в науково-технічно
му прогресі. 18.05 — Пісня 
далека й близька. 13.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 — На
зустріч XXVII з’їзду КПРС. 
Програма телебачення Вір
менської РСР. 21.00—«Час».
21.35 — М. Лєрмонтов. «Мас
карад». Сцена з драми. 23.05
— Сьогодні у світі.

ж ут
Ю.ОО — Новини. 10.20 — 

Естрадний концерт. 10.55— 
Молодіжна студія «Гарт».
11.10 — Шкільний екран. 10 
клас. Українська література.
12.10 — Новини кіноекрана.
13.25 — Новини. 13.40 —
Міжнародна студія УТ. 16.00
— Новини. 16.10 — Срібний
дзвіночок 16.30 — Теле
фільм «Останній рахунок» 
16.50 — В майстерні худож
ника. 17.25 — Молоді голо
си. Концерт. 18.00 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.15 — 
День за днем. (Кіровоград).
18.30 — Концерт тріо банду
ристок Українського телеба
чення і радіо. 19.00 — Акту
альна камера. 19.40 — «Циф
ри нашого зростання». Те- 
ленлакат. 19.50 — Українські

мелодії. 20.00 — <3 людьми 
1 для людей». 20.45 — На 
добраніч, діти! 21.00—«Час».
21.35 — Художній фільм - На- 
роджеіу бурею*. 22.45 — Но 
цілій.
А. ЦТ (II програма)

3.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Кіножурнал «Сільське гос
подарство». 8.35. 9.35 — Істо 
рія. 5 кл. 9.05, 13.00 — Фран
цузька мова. 10.05 — Учням 
СИТУ. Естетичне виховання.
10.35. 11.40 — Основи Ра. 
длнської держави і прана. 
8 кл. 11.05 — Шахова шко
ла. 12.10 — Природознав
ство. З кл. 12.30 — В. Мая- 
ковськиЙ. Поема «Володимир 
Ілліч Ленін». 10 кл. 13.30 — 
Російське мистецтво. XVIII 
ст. Живопис 14.05 — Ю. Тн- 
нянов. Роздуми. Зустрічі.
15.10 — Новини. 18.00 — Но
вини. 18.10 — «...До шіст
надцяти і старші». 18.55 — 
VI Міжнародний фестиваль 
телепрограм про народну 
творчість «Веселка». «Вди
хаючи життя в стару тради
цію». (Швеція) 19.35 — Ве
чірня казка. 19.50 — Баскет. 
бол. Кубок володарів кубків. 
Чоловіки. ЦСКА — Хувентуд 
(Іспанія). 20.30 — Докумен
тальний Фільм. 21.00—«Час».
21.35 — С. Смирнов. Пись
менник і громадянин. 22.25 
— Новини.

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

фільми. 9.05 — М. Лермон-

тов. «Маскарад». Сцени а 
драми. 10.35 — Клуб ман
дрівників. 11.35 — Новини. 
14.30 -- Новини. 14.50 —
«Сільські горизонти». Доку
ментальні фільми. 15.30 —
Л.-В. Бетховен. Шість бага
телей. 15.50 — «Після уро
ків». Тележурнал. 16.35 —
Новини. 16.40 — До 80-річчя 
революції 1905-—1907 рр. в 
Росії. Сторінки історії. «Умо
ви диктує рада». 17.15 —
.. ..До шістнадцяти і старші». 
18.00 — Паука і життя. 18.30 
— У кожному малюнку — 
сонце. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Людина і за
кон. 19.30 — Новини. 19.40— 
Телефільм «Картина». 1 се-

19.45 — Вечірня казка. 20.00
— Чемпіонат СРСР з футбо
лу. Перехідний турнір. 
«Даугава» (Рига) — «Ііефт- 
чі» (Баку). 2-й тайм. 20.45— 
Документальний фільм. 21.00
— «Час». 21.35 — Фільм
«Догкити до світанку». 23.00
— Новини.

А ЦТ (ї програма)

8.00 — «Час». 8.35 — Твор
чість юних. 9.05 — Теле
фільм «Картина». 1 серія. 
10.25 — Очевидне — веймо-

РІЯ. 21.00 — «Час». 21.35 —
Документальний екран. 22.45 
— Сьогодні у світі.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Телефільм « Чорнохвоста чай
ка». 10.35 — Шкільний ек
ран. 9 клас. Історія. 11.05 — 
Пісні І. ІЇІамо. 11.40 —
Шкільний екран. 9 клас. Ук
раїнська література. 12.10— 
Художній фільм «Народжені 
бурею». 13.20 — Новини. 
13.35 — Камерний концерт 
з творів Д. Клебанова. 16.00 
— Новини 16 10 — Срібний

вірне. 11.25 — Новини. 14.30
— Новини. 14.50 — «Наш су
часник». Документальні 
фільми. 15.30 — Концерт 
скрипкової музики. 15.55 — 
Новини. 16.00 — Веселі
старти. 16.45 — Програма 
телебачення Фінляндії-. 17.45
— Зустріч з групою <Фсрс-
котті» (Фінляндія). 18.15 —
«За словом — діло». Дисци
пліна як моральна катего
рія розвинутого соціалізму. 
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Світ і молодь. 19.35
— Телефільм «Картина!». 2 
серія. 21.00 — «Час». 21.35 — 
Камера дивиться у світ. 
22.35 — Сьогодні у світі.

дзвіночок. 16.60 — ‘Народний 
депутат. 17.00 — Скрипко 
ний концерт. 17.30 — Міфи 
і дійсність. 18.00 — Корисні 
поради. 18.10 — День за 
днем. (Кіровоград) 18.30 — 
Музичний фільм «Немає у 
світі тйїпі»., 19.(0 — Акту
альна камера. 19.40 — Обго
ворюємо. пропонуємо, схва
люємо. 19.55 — Концерт кла
сичної музики. 20.15 —
« Курсом прискорення». 20.45 
— На добраніч, діти! 21.00— 
«Час». 21.35 — «Слово — 
пісня». 22*50 — Новини

д ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
Документальний фільм. 8.35,
9.35 — Основи інформатики 
і обчислювальної техніки.
9 кл. 9.05. 13.40 — Німецька 
мова. 10.05 — Поезія К. 'Ку- 
лісва. 10.35, 11.35 — Загаль
на біологія. 9 кл. 11.05 —
«Сім’я і школа». Тележур
нал 12.05 — Географія. 5 кл.
12.35 — Населенню — про 
пожежну безпеку. «Автолю
бителі, пам'ятайте». Науко
во-популярний фільм. 12.50 
— «Добрий день, учителю». 
Нарис. 13.10 — Естетичне 
виховання. Уроки творчості
14.15 — Драматургія і театр 
М. Гоголь. «Ревізор». 15.00— 
Новини. 18.00 — Новини
18.15 — «Співдружність». Те
лежурнал. 18.45 — VI Між
народний фестиваль теле
програм про народну твор
чість «Веселка». «Шантс- 
вінь» (Швейцарія). 19.05 — 
Документальний телефільм.
19.15 — Музичний кіоск.

А УТ

16.00 — Новіш». 16.10 — 
Срібний дзвіночок. 16.30 — 
Республіканська фізико ма
тематична школа. Матема
тична олімпіада. 17.15 —
<?Ф. телич і Бантик». Лялько
ва вистава. 18.00 — Екран 
запрошує. (Кіровоград). 18.20 
— День за днем. (Кіровоград).
18.30 — Музичний фільм 
«Чому зима буває». 19.00— 
Актуальна камера. 10.30 — 
10. Макаров «Не був... Не 
перебував... Не брав учас
ті...». Вистава. 20.40 — -На 
добраніч, дітиі 21.00 —
«Час». 21.35 — Продовжен
ня вистави «Не був... Не пе
ребував... Не брав участі...».
22.40 — Новини.

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний телефільм. 
8.35' 9.35 — Природознав
ство 4 кл. 8.55 — -Унікаль
ні високопродуктивні пре
си». Науково-популярний 
фільм. 9.05, 12.10 — Іспан
ська мова. ,9.55 — Живопис 
першої половини XIX ст. 
О. Венеціанов. З кл. 10.35,
11.40 — Лірика М. Некрасо
ва. 9 кл. 11.05 — Мамина 
школа. 12.40 — -В ім’я жит
тя зустріти вітер бою .». По
езія О. Суркова. 13.30 —
Фільм «Чекаємо на тебе, 
хлопче». 15.00 — Новини. 
18.00 — Новини. 18.20 —
Сільська година. 19.20 —
Баскетбол. Кубок європей
ських чемпіонів. Чоловіки. 
«Жальгіріс» (Каунас) — 
«Олімпія снмак» (Італія). 
20.00 — Вечірня казка. 20.15 
— «Премія за «36» і «6». На
уково-популярний фільм.
20.30 — Ритмічна гімнасти
ка. 21.00 — «Час». 21.35 — 
Фільм < Ключі від раю».
23.10 — Новини.

а ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Ве

селі старти. 9.20 — Теле
фільм «Картина». 2 серія. 
10.45 — Фільм-концерт «Ук
раїнський віночок». 11.15 — 
Новини. 14.30 — Новини. 
14.50 — «Далеке — близьке». 
Документальні фільми. 15.40 
— Російська мова. 16.10 — 
Виступають самодіяльні ко
лективи Хабаровського краю.
16.25 — Новини 16.30 —
Пошук. 16.50 — Фільм «До
ля барабанщика». 18.15 —
«Співдружність». Тележур
нал. 18.45 — Сьогодні у сві
ті. 19.00 — Мультфільм.
19.20 — Програма нашого 
гниття. Обговорюємо проек
ти ЦК КПРС 19.35 — Нови
ни. 19.40 — Телефільм «Кар-

типа». З серія. 21.00—«Час».
21.35 — Вечірні мелодії.
22.25 — Сьогодні у світі.
22.40 — Міжнародний турнір 
з фігурного катання на приз 
газети «Московские новос
ти». Парне катання. Довіль
нії програма.

£ ут
10.00 — Новини. 10.30 — 

Виробнича гімнастика. 10.40
— Музичний фільм. 11.10 — 
Курсом прискорення. 11.40
— Шкільний екран. 10 кла&.
Російська література. В. Ма- 
яковський. Поема «Володи
мир Ілліч Ленін». 12.15 —
Концерт для дітей. 12 40 — 
Новини. 16.00 — Новини.
16.10 — Срібний дзвіночок.
16.30 — Телефільм «Чи ве
ликий Тихий океан?». 17 20
— .«Пароль: Другкба». 17.50
— Маленький концерт. 18.00
— День за днем. (Кірово
град). 18.20 — Кіровоград- 
щипа спортивна. (Кірово
град). 19.00 — Актуальна
камера. 19.35 — «П’ятирічки 
крок». 20.20 — Музичний
фільм «Пісеньки білої зи
ми». 20.45 — *-На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.35 — 
Концерт майстрів мистецтв 
і художніх колективів Хар
ківської області. 22.35 
Новини. 23.00 — «Світ по
езії». М. Тихонов.

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

Документальний телефільм.
8.35. 9.35 — М. Лєрмонтов. 
«Бородіно». 4 кл. 9.05, 13.00
— Англійська мова. 10.05 — 
Географія. Африка. Рослин
ний і тваринний світ саван.
10.35. 11.40 — Історія. 7 кл. 
11.05 — Школярам про фі
зіологію і гігієну. Батьки і 
діти. 12.10 — Природознав
ство. 4 кл. 12.30 — М. Сал- 
тнков-Щедрін. Казки. 9 кл.
13.30 — « Воєнне дитинство» 
За творами В. Пакової. 14.30
— Школярам — про хліб.
«Батьківське поле». 15.00 — 
Новини. 18.00 г- Новини. 
18.20 — Документальний
фільм. 18.30 — Шахова шко
ла. 19.00 — Абсолютний чем
піонат СРСР з боротьби сам

бо. 19.30 — Рух без небез
пеки. 20.00 — Вечірня каз
на. 20.15 — Реклама. 20.20
— Г. Берліоз. Увертюра 
«Римський карнавал». 20.30
— Міжнародний турнір 9 
гандболу на приз газети 
«Заря Востока». Чоловіки. 
Збірна СРСР — збірна Угор
щини. 21.00 — «Час». 21.35

Телефільм «Літо рядово
го Дєдова». 22.40 — Новини.

А ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Умі

лі руки, 9.05 — Телефільм 
«Картина». З серія. 10.25 — 
«Ці важкі щасливі роки». 
Теленарис. 10.55 — Фільм- 
концерт <Сниться дитин
ство». 11.25 — Документаль
ний телефільм. 12.15 — Ви
ступає національний моло
діжний ансамбль пісні і тан
цю «Ямал» Ямало-Ненсць- 
кого автономного округу.
12.35 — «Сім'я і школа». Те- 
лежурні.і. 13.05 — VI Між
народний фестиваль теле
програм про народну твор
чість «Веселка». ■.'Спогади 
про фестиваль народної му
зики». (Фінляндія). 13.40 — 
Письменник І життя. 14.30 
— Новини. 14.45 — Цей фан
тастичний світ. 15.55 — Ав
торський концерт народного 
артиста СРСР композитора 
В. Левашова. В перерві — 
17.1,0 —'Новини. 18.40 — У 
світі тварин. 19.40 — Нови
ни, 19.15 — Мультфільми.
20.15 — Міжнародний тур
нір з фігурного катання на 
приз газети < Московские но
вости»; Довільний танець. 
21.00 —. «Час». 21.35 --
Фільм-концерт «Прощавай, 
старий цирк». 22.45 — Між
народний турнір з фігурно
го, катання па приз газети 
«Московские новости». Чо
ловіки. Довільна програма
23.30 — Новішії.

А УТ

10.00 — Новини. 10.20 -- 
Ритмічна гімнастика. 10.50

— Сеанс документального 1 
науково-популярного кіно. 
11.50 — Дитячий гуморис
тичний журнал «Єралаш». 
12.00 — «Призначається по
бачення». 12.30 — «Доброго 
вам здоров’я». 13.00 — Б. Ля- 
ТОШИНСЬКИЙ. - «Золотий об
руч». Оперна вистава. В пе
рерві — Новини. 15.10 —
Художній фільм для дітей. 
«Армія Трясогузки». 16.30 — 
«Наука і час». Проблеми ро
ботизації. 17.00 — «Вперед, 
брлятаї». 17.45 — Естрадний 
концерт. 18.15 — Міжнарод
на студія УТ. 18.45 — Скар
би музеїв України. 19.00 — 
Актуальна камера. 19.30 — 
«Сонячні кларнети». 20.45 — 
На добраніч, дітпі 21.00 — 
«Час». 21.35 — Телевистпва 
«Старовинний детектив». 
23.05 —• Новини. 23.20 — т-». 
•іежурвал «Старт». Є

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Якщо хочеш бути здоровим
8.30 — Документальний те
лефільм. 9.00 — Ранкова 
пошта. 9.30 — Наш сад. 9.55дЄ.
— Клуб мандрівників, 10.53и'
— Програма Таджицького
телебачення. 12.05 — Пре
м'єра фільму-впставп Біло
руського театру ім. Я.. 1(о- 
ласа «Поєдинок». 13.50 —
Розповіді про художників. 
Скульптор II. Клодт. 14.20 — 
Я. Сібеліус. Концерт для 
скрипки з оркестром ]>Є мі
нор. 14.55 — Стадіон для 
всіх. 15.25 — Джерела. 15.45 -
— Документальний теле
фільм. 16.35 — Телефільм 
«Підготовка до екзамену»; ’
17.40 — По сторінках пере
дачі «Навколо сміху». 18.55
— Концерт артистів опере
ти. 19.30 — Міжнародний 
турнір з гандболу на приз 
газети «Заря Востока». Чо
ловіки. Збірна ЧССР — збір
на СРСР. 20.00 — Вечірня 
казка. 20.15 — Здоров'я. 
21.00 — «Час». 21.35 — 
тернашональнпй вечір 
езії 22.50 — Новини.
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