Сьогодні попереду

*

Підбито підсумки соціалістичного змагання моло
дих доярок області, присвяченого гідній зустрічі
XXVII з’їзду КПРС. За підсумками одинадцяти міся
ців попереду йдуть доярки:

Лідія КУЖЕНКО з кол
госпу «Союз» Зпам’янського
району, яка надоїла 5491 кі
лограм молока від кожної
корови.
Тетяна ЛАДАНЮК з кол
госпу «Мир» -Гайворонського району — 4758.
Катерина ГРАБЧАК з кол
госпу імені Шевченка Улья
новського району — 4372.
Любов НЕВІДОМСЬКА з

колгоспу «Росія» Добровслпчківського району — 4347.
Надія ГОЛУБ з колгоспу
імені Леніна Долпнського
району — 4151.
Лідія ШЕЛЕСТ з радгоспу «П’ятихатський» Петрівського району — 4147.
Любов
КРАСНОСІЛЬСЬКА з колгоспу імені XXV
з’їзду КПРС Онуфріївського району — 4101.

Людмила ОЛИХНОВИЧ
з колгоспу імені Шевченка
Ульяновського району —
4066.
Серафима К.ОРОЛЬК.0 з
колгоспу імені Ульянова Кі
ровоградського району —
3888.
Надія ВОВКОБРУНЬ з
колгоспу «Первое мая» Маловисківського району —
3857.

ПЕРЕВІРЯЄМО ХІД ВИКОНАННЯ СОЦЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Стимул—приклад передовиків
На печатку року в нашій газеті були опубліковані
соціалістичні зобов’язання доярки колгоспу «Мир»
Гайворонського району Тетяни ЛАДАНЮК — однієї
з кращих молодих доярок області. Тож як ідуть
справи нині, на фініші року?

Коли в колгоспі «Мир»
говорять про доярку Мар
фу Сазолівну Савченко,
часто вимовляють слово
«перша». Вона одна з пер
ших в господарстві і райо
ні підходить до п’ятити
сячного рубежу по надоях
молока на корову, першою
виконала завдання оди
надцятої п’ятирічки. Вона
щедро ділиться багатим
досвідом роботи, секрета
ми професійної майстер-

вості з молодими доярка
ми господарства. 1 тепер в
колгоспі з’являються су
перники, гідні досвідченої
тваринниці. Одна з них —
Тетяна Ладанюк.
Ось уже кілька років,
як Т. Ладанюк незмінно
займає одне з перших місив
в області серед молодих
доярок. І зараз Тетяна на .
другому місці, поступаючнсь по надоях па корову

На початку нинішнього року комсомольсько-моло
діжний колектив- електромонтажників-схемників цеху
№ 1 олександрійського заводу «Автоштамп» взяв під
вищені соціалістичні зобов’язання. Зокрема, вироб
ничий план п’яти років він намітив виконати до
9 травня — 40-річчя Великої Перемоги; продуктив
ність праці підвищити на 1,2, а собівартість виробів
знизити па 0,5 процента проти запланованого; довести
здавання продукції з першого подання до 99,9 про
цента; впровадити у виробництво дпі рацпропозиції.
А ще молодь вирішила у період підготовки до
40-річчя Великої Перемо:и зарахувати до складу
бригади члена підпільної комсомольської організації
«Спартак» Надію Черевичну, щоб зароблені гроші
перерахувати до радянського Фонду миру. На зма
гання схемники викликали комсомольсько-молодіж
ний колектив слюсарів механоскладальних робіт цьо
го ж підприємства (бригадир М. Дем’яник, групкймсорг М. Чумак).
Ось уже більше 5 г/.іся
ців КМК електромонтаж
ників-схемників трудиться
о рахунок XII п’ятирічки
Зобов’язання виконані за
всіма показниками. Дві
чі — в першому і третьо
му кварталах — схе/лники
виборювали перші місця
в соціалістично/лу змаганІ.І серед . комсомольськомолодіжних колективів під
приємства
КМК
також
став переможцем першо
го етапу змагання запра
во підписати рапорт Ле
нінського комсомолу XXVII
з’їзду КПРС, нагородже
ний
грамотою обкому
ПКСМУ.
— До Фонду миру ми
перерахували за Надію
Черевичну
близько 200
карбованців
заробітної
плати, — говорить брига
дир О. Сорокун. — Хай ці
гроші стануть наши/л внес
ком у справу миру, зара
ди якої’ і віддали життя
молоді терої-підпільники.
їх, схемників, часто на
зивають робітничою інте
лігенцією. Перебільшення

в' цьому мало. Адже
г.раця передбачає не тіль
ки вміння добре володіти
паяльником чи викруткою.
Вона потребує й грунтов
ного запасу знань і у сфе
рі електротехніки — Між
іншим у нашому КМК чимало студентів — каже
групкомсорг М. Чумак. —
Двоє нззчаються в інсти
туті, три члени бригади за
кінчили
технікуми,
ще
один хлопець теж незаба
ром матиме середню спе
ціальну освіту. Так вима
гає час.
Вимагає час.. Саме сьо
годення. нестримний рух
уперед диктують потребу
підвищувати
кваліфіка
цію кожного працюючого.
Комсомольці
і молодь
бригади попереду не тіль
ки у виробничих справах.
Добре відгукуються про
схемників і в питаннях
організації дозвілля. Так,
Новий рік трудівники під
приємстві думають зустрі
чати а заводській диско
теці. А обладнати її до-

лише Лідії Кужеяко із
Зпам’янського району.
Нині Тетяна доглядає
групу з 19 корів. Щодоби
від кожної тварини вона
надоює по 9,6 кілограма
молока. Від 19 корів вона
вже одержала 18 телят. Це
один із кращих показників
у районі. А з початку ро
ку Тетяна Ладанюк на
доїла по 4730 кілограмів
молока від корови. 1 це
вселяє впевненість у тому,
що п’ятитисячного рубежу
вона досягне і леревиконає свої соціалістичні зобов-’язашіа.
Гі. РОДИНСЬКИЙ.
Гайворонський рейси.
помагають
члени КЛАН
електромонтажників-схем
ників Олександр Дивляш
та Володимир Чорний.
Слова «колектив», «ко
лективний» мають відпо
відниками інші — «гур
том». «разом». Тобто —
спільно. Про це пам'ята
ють тут добре. Недарма,
закінчивши службу в ар
мії, повертаються хлопці
на «Автоштамп» і проха
ють знову направити їх
преі.-ювати до «свого» ком
сомольсько - молодіжного
Це не високі слова, це
факт.
— КМК слектрол-юнтажників-схемників
змагає
ться з бригадою слюса
рів механоскладальних ро
біт пс збиранню підйом
но-поворотних
стільців,
яку очолює Мирослав Де
м’яник. І коли підбиваємо
підсумки доводиться вра
ховувати чимало' нюан
сів, — каже секретар ко
мітету комсомолу заводу
Євген Бударний. — Адже
виробничі
показники в
обох бригад високі. Так
КМК М Дем'яника став
переможцем соціалістич
ного змагання до 50-річчя
стахановського
руху.
(Ширше
про колектив
М. Де/л’яиика газета писа
ла 1.6 листопада ц. р.|.
Тож
звертаємо значну
увагу на громадську ак
тивність комсомольців, на
їх участь у житті не тіль
ки заводу, але й есього
міста А останню «крапку»
в суперництві буде по
ставлене на фініші 1985
року.
Сьогодні
перед КМК
електромонтажників-схем
ників стоїть нова мста —
виконати виробниче зав
дання 11 місяців 1986 ро
ку до дня відкриття XXVII
з'їзду КПРС. ,
В. ДЕРУССВ.
м. Олександрія.

Погодьмось: нетипово бачити в білому халаті серед корів юнака. Тож хай станс ще
одним винятном до цього правила і той факт, що Анатолій РЕЦЬ (на знімку) на мо
лочнотоварній фермі Яг 2 колгоспу імені Калініна Новгородніьськогс району зажив
доброї слави непоганого оператора машинного доїння.
Працює на цій посаді вже два рони, тож має уявлення, де тут криються резерви.
Вбачає їх у щоденній сумлінній праці, постійному прагненні підвищувати свою ква
ліфікацію. А ще товариші поважають молодого дояра за чуйність і доброзичливість.
Фото С

ФЕНЕНКД.

Нсвгородківський район.

И ЕРІДКО нам. комсо** польським працівни
кам
доводиться чути
від .молодих ліодеіі нарі
кання па безбарвні буд
ні. на те, що робота
комсомольської .органі
зації ледь жевріє, зво
диться до збирання член
ських внесків та трафа
рет ного проведення збо
рів. Звичайно, можна
безпорадно розвести ру
ками
можна,
врештірешт спитати за безвідпо
відальність із секретаря

ДАЛИ

□

первинної Однак є ін
ший вихід. Насамперед,
треба зацікавити кожно
го спілчанина конкрет
ною справою
Пригадуються звітновиборні збори у колгоспі
«Аврора»* В доповіді
секретаря комітету ком
сомолу Олега Швеця
значне місце відводилось
трудовим
досягненням
молодих виробничників
Йшлося і про комсо
мольсько-молодіжну лан
ку по вирощуванню цук
рових буряків, яка до
глядала цукрові на 160гектарній площі
230центнерпого урожаю со
лодких коренів на кож
ному гектарі досяг мо
лодий комуніст механіза
тор Василь Шабанов ра
зом із своїми товариша
ми Результат порівняно
непоганий Однак комсо
мольського ватажка весь
час непокоїло ге. що з
року в рік молодь кол
госпу господарює в ос
новному на бурякових
плантаціях А між тим
має бути комсомольським
і кожен третій гектар
кукурудзи. Отже настав
час
розширити
зону
комсомольського
шеф
ства. На зборах Василя
ПІабанова підтримали А
механік Олександр Драпдалуш вніс конкретну
пропозицію:
створити
комсомольсько - молодіж

ЗВІТИ І ВИБОРИ Е КОМСОМОЛІ

ну ланку по вирощуван
ню кукурудзи із числа
керівників середньої лав
ки Працюватимуть вони
на закріпленому полі у
вільний від основної ро
боти час. Ця пропозиція
і знайшла своє місце в
одному із пунктів поста
нови звітно-виборних збо
рів.
Голова правління кол
госпу В. С. Бондар та
. екретар иарткому Ф. М.
Анашкін схвально зустрі
ли ініціативу молодих:
вже виділено 100-гектарну площу, вирішується
питання із забезпечен
ням членів КМК необ
хідною технікою>

ГОЛОВНІ
По-діловому пройшли
звітно-виборні збори і в
первинній
к омсо м ол ьській організації кол
госпу імені Леніна У
господарстві
кожному
добре відоме ім’я Мико
ли Арнаутп. сімнадцяти
річного юнака, який за
гинув від рук фашистів
під час виконання бойо
вого завдання партизан
ського загону. Тривалий
час комсомольська орга
нізація веде наполегливу
роботу по увічненню па
м’яті славного земляка.
Ного іменем названо од
не із кращих полів гос
подарства. і за право
працювати на ньому зма
гаються сільські механі
затори. КМК автопарку
зарахував до свого скла
ду Миколу Арнауту і ре
гулярно перераховує за
роблені кошти до Радян
ського фонду миру. Ко
мітет комсомолу' пору
шив 'клопотання про при
своєння центральній ву
лиці імені безсмертного
героя. А на звітно-вибор
них зборах було виріше
но провести ряд комсо
мольських суботників 1

на зароблені кошти спо
рудити біля буднику, де
кив Микол,; Арнаутов,
пам'ятний знак.
А ось спілчани кол
госпу імені
Телішевського вирішили взяти
шефство над дитсадком:
обладнати ігровий май
данчик, ві д рем он ту ви ти
приміщення.
Конкретну
важливу
справу визначили для
себе 1 молоді виробнич
ники з колгоспу «Пере
мога». який спеціалізує
ться на відгодівлі вели
кої рогатої худоби. Тут
вирішили поповнити ко
лектив тваринників за
рахунок
комсомольців,
створити на відгодівельііО.му комплексі комсоМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖПИЙ ко

лектив.
Цікавий задум і в спіл
чан районного відділу
культури. Всі, як ОДИН,
в 1 дтри1 ал 11
сс-к рета ря

ЗБОРИ
комсомольської органі
зації Наталю Джамілййвілі в тому, щоб створи
ти на базі музичної ві
тальні. що в районному
будинку культури, моло
діжний клуб.
Па головних зборах
року комсомольці з кол
госпу «Мир» справедли
во нарікали на те. що їм
практично піде займати
ся спортом. І таким чи
ном спілчани самі собі
підказали
конкретну
справу: треба будувати
^доріжку здоров Я'> фут*
больнс поле. Ідею під
тримав голова правління
господарства М. Б Немяровавніі, який брав
'участь у роботі зборів.
г. ШАЛАПКО,
перший секретар Віпьшанського
райклму
ЛКСМ України.

«Молодий

2 crop.
редз’іздівських документів. Вчитуючись
У рядки
проекту
нової редакції
Програми КПРС, проекту
Основних напрямів еко
номічного і
соціального
розвитку СРСР на 1986 —
1990 роки і на період до
2000 року, ми чітко бачиНаближається до фінішу
завершальний
рік 11-ої
п'ятирічки і п’ятирічка з
цілому. Фініш близько, та
не буде часу для перепо
чинку. Уже сьогодні, огля
даючись
на пройдений
шлях, ми виявляємо упу
щення, незикористані ре
зерви, щоб ввести їх у дію
у наступній п’ятирічці.
Приплив трудового енту
зіазму, творчої енергії у
колективу
Знам’янського
локомотивного депо
ви
кликали рішення жовтне
вого (1985 року) Пленуму
ЦК КПРС, обговорення пе-

комунар» ---------------------------------------------- 17 грудня 1985 року

перевезти
9,3
мільйона
тонн
інародногосподар------ —
ських вантажів. Сьогодні
цей рубіж узято! Успішно
виконано і додаткові соцзобов язання: за 11 місяців
року проведено 24,1 тисячі
великовагових поїздів, у
яких перевезено 14 міль-

ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТИ ДОКУМЕНТІВ до XXVII З'ЇЗДУ КГ1РС
машиніст-інструктор
Ми
кола Іванович Уманець.
Проектом Основних на
прямів
соціально-еконо
мічного розвитку передба
чено у
12-й п’ятирічці

ства, виховна робота в ко
лективі, новий підйом соцзмагання, досягнення ви
сокої
культури
вироб
ництва.
Минула п’ятирічка була

ІД РОЗДУМІВ-ДО ДІЛА!
йонів 173 тисячі тонн ван
мо гой шлях, яким налетажів, хоч зобов’язаннями
жить рухатися вперед.
Наші локомотивники ак
на завершальний рік п’я
тивно включилися в соцтирічки
передбачалось
змагання по гідній зустрі ‘ провести 24 тисячі поїздів
чі чергового з'їзду партії
і перевезти 13,5 мільйона
«XXVII з’їзду КПРС — 27
тонн вантажів.
ударних декад». Машиніс
Найчастіше переможцем
у трудовому суперництві
ти і помічники машиністів
локомотивних бригад зо
виходила комсомольськобов’язалися за 27 ударних
молодіжна вантажна електровозна
колона
імені
декад провести 10 000 ве
50-річчя ЛКСМУ і XXV
ликовагових
поїздів,
у
з’їзду КПРС, яку очолює^
яких понад технічну норму

збільшити обсяг
переве
зень вантажів по залізни
ці на 8—10 процентів, а
пасажирів на 7—9 процен
тів. Усі ми розуміємо, що
подолати ці рубежі мож
на лише шляхом приско
рення науково-технічного
прогресу,
впровадження
передових методів праці.
В основі виконання
пла
нових завдань лежить со
ціально-економічна пере
будова нашого підприєм

для нас нелегкою. За цей
час колектив цеху
екс
плуатації успішно оволо
дів майстерністю водіння
великовагових
поїздів.
Покладено початок водін
ню
супервеликовагових
поїздів вагою понад 10 000
тонн. Заздяки''чьому по
над півтора десятка локо
мотивних бригад у друго
му півріччі рапортували
про дострокове виконан
ня п’ятирічних завдань.

Проте є ще і ряд недо
працьованих
моментів.
Так, окажімо^ у наступній
п’ятирічці колективу Знам'янського локомотивного
депо
треба
приділити
особливу увагу економно
му витрачанню електро
енергії
електровозними
колонами. 8 цьому ми по
ки що не виконали взяті
зобов’язання на нинішній
рік і п’ятирічку в цілому.
Планом соціально-еконо
мічного розвитку підпри
ємства до 2000 року пе
редбачено також викона
ти 60 кардинальних робіт.
Отже, завдань чимало,
працювати є над чим.

3. ЯГУБЕЦЬ,
начальник
Знам’янського локомотивно
го депо.

ХОЧ ЛИСТА І НЕ БУЛО НАДРУКОВАНО

Ицмсомолією Новгороднівсьчого районного відділення зв'язну керує ця ми
ловидна дівчина — Алевтина ЯМБАРИШЕВА (на знімну). П'ять років роботи
електромеханіком РВЗ виявили спілчанку як сумлінного працівника, уважного
і принципового товариша. За ці якості колеги й обрали н депутатом обласної
народних депутатів.
фЕНЕНКД

г

/а ЩО ВИЗНАЧАЄ ці взаємини не зав“ жди керівник даного колективу, по
леміки, гадаємо, не викличе. Бажання
висловити свої спостереження від поба
ченого і почутого під час відряджень
викликано нагальною потребою: ритміч
не виробниче чи спілчанське життя (а чи
й те й інше одночасно) окремих колек
тивів «лихоманить» ізсередини.
«Кала
мутять воду» так звані неофіційні ліде
ри, котрі у своєму прагненні проявити
власні суб єктивні емоції — небажання
інших визнавати їх пріоритет, вражене
честолюбство, якісь приватні образи, —
часто втрачають почуття міри. У таких
випадках бригадир чи групкомсорг хіба
що під час зборів інколи безпорадно
спитає: «Хлопці, в чім річ? Чим незадоаолені?». І добре, якщо хтось із відчай
душніших стане і скаже: «Виходь і ти,
Миколо, чого ж ти тепер мовчиш? Встань
повтори свої претензії!». Бо перезажз реакція на «розпинання»
керівни
цтва — гнітюча тиша відокремленості.
Завтра все повторюватиметься знову.
Ще хотілося б розповісти про випа
док, який теж типовий. По суті своїй
історія Олександра Ф. є історією корот
кочасного злету і ще швидшого падін
ня, історією одного з «гущі», котрому
піднятися над нею й стати лідером не
заспинним, а явним, визнаним, мабуть,
: не дано. А вже питання про те,
що покликаний вчинити у цій ситуації лі
дер офіційний, на нашу думку, заслуго
вуй окремої розмови.
Він стоіть напроти і сміливо, можливо,
навіть зухвало дивиться в очі. Так від
верто на співбесідника, здається,
має
право глянути лиш принципова, ясно й
гзердо впевнена у правильності переко
нань людина. Тепер, коли все аже поза-4У>
хочеться підшукати виправдань
на його захист. Скоріш не на захист, а
для розуміння причин ситуації, що
склалася.

Сашко ДЄМУРА. комсорг райсільгосптекніни: До початну звітно-виборних збо
рю ще був час. аудиторія, як заежди в
таких випадках, сповнена гамором.Та в
ньому одразу сприймаю чиюсь зловмис
не цинічну репліку: «Та скільки можна
людей мучити? | навіщо було взагалі ці
збори влаштовувати?..
Сназав це пони
ще комсорг центральної реммайстерні
Олександр Філоненко.
Або ще. До початну сеансу ще був час,
тож серед глядачів звичний в таких ви
падках гомін. 1 раптом десь попереду
підводиться невисока постать І в стелю

У колективному листі
жителі Кіровограда скар
жились па бездоріжжя по
вулиці Лесі Українки. Па
вулиці
ведеться
будів
ництво. «Особливо небез
печною стає дорога тоді,
як впаде сніг і покриває
вибоїни», пишуть вони.
Редакції відповів голо
ва .виконкому Кіровської
районної Ради
народних
депутатів В. Є. Александ
рович:
— Факти, наведені в лис
ті, мали місце. ПМК-137
тресту
« К і р ово г р а де і л ь буд > відремонтував доро
гу по вулиці Лесі Україн
ки біля будинку № 66.
* * *
«Ще в березні місцеве
радіо повідомило: хто хо
че провести телефон —
просимо дати_заявку. Ми
заплатили
за
телефон,
оформили документи, та
чекаємо до сьогоднішнього
дня», — писали нам кол
госпники з села Суботціз
Знам’ямського району.
Редакція відправила ко-

пію листа начальнику об
ласного виробничо-техніч
ного управління
зв'язку
М. 1. Канцсдалу. Ось то
він відповів:
— Кіровоградське об
ласне виробничо-технічне
управління зв’язку переві
рило
колективний лист.
Встановлено, що в берез
ні розширювалась АТС,
пізніше проведено попе
реднє підключення телефо
нів. В даний час телефонії
в селі Суботі працюють
надійно.
* * *
Жителі села Бон тишка
Олександрійського району
скаржились до редакції на
те, що хлібопекарня
по
стачає їх неякісним хлі
бом.
Відповідь па скаргу чи
тачів надіслав голова ви
ко 11 ко му О.те кс а 11 д р і вс ьк ої
районної Ради народних
депутатів В. О. Пойченко:
— Факти,
наведені у
скарзі, мали місце. Лист
обговорено
в колективі
працівників
харчокомбі-

пату. За недостатній конт
роль за якістю ІТродукції
директорові
харчокомбі
нату В. К. Наріжному та
старшому технологові А. І.
Павловій оголошено
до
гани.
★ * *
У селі Гаївка Добройелпчківського району за
недбано роботу клубу. На
це скаржилася до редак
ції молодь села. Ми на
правили лист на розсліду
вання у відділі культури
Доброве, і її чківського рай
виконкому і одержали від
повідь:

«У Гаївці є два клуби;
сільський будинок куль
тури і клуб. Обидва потре
бують негайного
ремон
ту. В даний час колі оси
імені Горького, па терито
рії якого знаходяться ці
клуби, виділив бригаду для
ремонту сільського будин
ку культури. Після закін
чення ремонту бригаду бу
де направлено на ремонті
сільського клубу».

СТАВИМО ПРОБЛЕМУ

НЕОФІЦІЙНІ ЛІ
Ч/ХСТО САМЕ ВОНИ ВИЗНАЧАЮТЬ ЛНЖОСОБИСТОСН1 ВЗАЄМИНИ
В КОЛЕКТИВІ
Мова про ті взаємини, що формуються в процесі спільної діяльності й без
посередньої взаємодії членів колективу (бригади, дільниці, цеху), і ті. що ви
кликають на цій основі процес спілкування. Мова про взаємини саме у вироб
ничому колективі — тут найгостріше простежуються закономірності формуван
ня їх характеру і відомі напрями впливу на їх зміст.
кінозалу вдаряє голосне:
«То ти
мені
заплатиш, нарешті, внески? Кажи!». Зі
щулена фігура в сусідньому кріслі гово
рить; «Ось візьми зараз 70 копійок, реш
ту завтра віддам...». Відносний спокій у
залі сполохаз тоді ще комсорг централь
ної реммайстерні Олександр Філоненко.
Тан, той самий.

Ніхто не підтримав мого припущення,
ніби О. Філоненко — просто любитель
дешевих ефектів «на публіку». Ледь не
навпаки: «серйозна людина, такий досяг
не мети за будь-яких умов». Парадокс?
Ні. Бо, згадаймо, людину розкривають
лиш екстремальні обставини, а □ звич
них вона здатна втілитись хоч і в п'ятьох
личинах...
Сашко ФІЛОНЕНКО, ливарник,
відне
давна не комсорг центральної ремонтної
майстерні: Ви бували в такій ситуації, ко
ли тебе відверто ігнорують? Я — був. Хоч
би й внесків чи тих же зборів це стосує
ться. Поки я був «просто» комсомольцем,
не уявляв, якими зусиллями дається лад
у цих справах. А лиш обрали комсор
гом — відчув увесь «смак», труднощі. Та
й зайвого часу особливо не було — у нас
же в ливарному бригада, ніхто замість
мене роботу не зробить, дони поб’іжу
внески збирати. Та й інші причини. Знає
те, брала злість: ян велокрос організува
ти, чи й взяти в ньому участь — крім
Філоненна, наче нікому. А як заборгова
ність яка по внеснах — Філоненна ж пер
шого називають. То дони ж це могло три
вати?
Володимир РОЗМИРИЦЯ, електрокар
ник, комсорг центральної реммайстерні:
Щиро шкодую, що майже все про Сашка
мушу говорити лиш в минулому часі.
Три роки після армії, як прийшов сюди
працювати, був, що називається, на вид
ноті. До роботи беручкий, не цурався й
труднощів: працювати в ливарний
мо
лодь іде неохоче. Та й у спортивній ро
боті був «за основного».
Помітили в
хлопцеві запал, то скоро й комсоргом
рекомендували. Та з часом ніби перевдягся наш Сашко. -Запустив облік, внес
ки. А скоро на зауваження й грубощами
став відповідати. Ну. а факт відсутності
Сашка на звітно-виборних зборах, де
його переобирали, вже й геть дивний.

Потрібні лідери взагалі? Так, і потре

ба в них виходить з їх покликання —
бути заводіями, взірцями в певних пи
таннях чи й в усьому. А чи потрібні лі
дери неофіційні?.. Так, поза всяким сум
нівом, право на голос вони мають та
кож. 'Аби лиш такі хлопці й дівчата не
вияв’лялися в опозиції зі стилем лідерів
визнаних. Зрештою, читачу, відзначимо
для себе й таку тенденцію: саме такі
неофіційні лідери найчастіше й склада
ють актив керівництва офіційного.
Що ж у випадку з колективом ремонт
ної майстерні? Зустріч із хлопцями, роз
мови, подальші міркування привели до
таких висновків. По-перше, з'ясуємо го
ловне — був Сашко Філоненко отим
неофіційним лідером
чи ні? Таки був.
Пригадаймо його успіхи в роботі й на
спортивній стежці. Колектив про те знав,
тож щедро виявляв шану. Оту, яка не
висловлюється у вічі, але яку лідер від
чуває в безмовному схваленні й під
тримці його дій. Та мусимо стверджува
ти й інше. По-друге, саме оточення — і
тодішні ватажки спілчан майстерні
—
вирішило, що лідерство Сашка в отих
питаннях має напевне гарантувати його
успіх і в інших спілчанських справах. І,
на жаль, цим разом помилилося.
Тепер неважко зрозуміти — спочатку
щиросердні, а згодом й «гострі» виправ
дання Олександра Філоненка у неспро
можності вправлятися зі зрослими вимо
гами і підказали
колективу «версію»
про його патологічну образливість, кот
ра, буцім, виправдовувала звичайну па
сивність... Інша справі, ніхто й подумати
не захотів: а, може, не варто й вза
галі не чесно було кидати його одразу на
бистрину — попливе чи ні? Експеримен
ти розряду «авось» тут найнеефективніші, це факт. І, либонь, на тих зборах, де
Олександра-таки обрали комсоргом, у

ЖИТТЯ СПІЛКИ

ньому поховали спорторга чи профор
га... Поховавши (не кривімо душею!),
хтось полегшено зітхнув: «Усе! Мене не
чіпатимуть!». Досить мати такі
факти
про мікроклімат у конкретному колек
тиві, — можна майже напевне припус
кати, які протиріччя розпирають його
зсередини.
Не будемо виносити на дискусію
твердження про те, що міжособистосні
взаємини в колективі формуються сти
хійно, — це визнано аксіомою. Усвідо
мимо натомість іншу — на зміст цих
взаємин та їх форму можна і треба
впливати. Для змістовного внутріколективного життя членів такої бригади, цеху
чи крупнішого підрозділу мають єднати
не тільки спільні ділові стосунки — ця
перша форма міжособистосних взаємин.
Люди мають бути носіями й суто люд
ських якостей — симпатії, взаємної заці
кавленості, поваги, доброти і спра
ведливості. Лиш при такій умові вони, ці
взаємини, стануть справді взаємними і
стійкими. Не забудьмо про важливість
«прописки» в будь-якому колективі й так
званої психологічної культури
кожної
особистості.
І. КУЦЕНКО,
спецкор «Молодого комунара».
м. Бобринець.

ВІД РЕДАКЦІЇ. Уважний читач, оче
видно, знайде у матеріалі «відправні точ
ки» для продовження розмови. Про потрібність і способи ведення зборів, на
приклад. Чи про важливість такту, прин
циповості, а часом і просто здорового
глузду в розподілі комсомольських до
ручень. Питання може зосередитися й на
особливостях зародження та розвитку
цих взаємин в учнівському середовищі—
такому непростому й «специфічному»
своїми
ііапівдитячими-напівдорослими
проблемами. Складно, немає заперечень,
але здійсненно. Ось чому, комсомольцю,
газета й закликає тебе не залишитися
осторонь питань, порушених у статті.
Напиши, якого рівня сягли взаємини у
вашому колективі, через які «терни» м’
сив він пройти, аби досягти гармонії.

17 грудня 1985 року

Семен КУРИЛО

----------- ПРОДОВЖУЄМО РОЗМОВУ
Цими

статтями

ми

продовжуємо

розмову

про

роботу сільських клубів, почату в публікаціях «Клуб—
гніздо зальотних птахів» («ЛАК.» за 24 жовіня ц. р.)

та «Конфлікт» («ЛАК» за 5 грудня ц. р.).

з комсомольським
вогником

важальнї
програми.
На
сьогоднішній
день
ми
провели
10
засідань
«Дому».

На. кожен уміє зробити
.своє дозвілля цікавим. Тут
'повинні прийти на допо
могу культпрацівники і ми,
комсомольські активісти.
Наведу приклади по ор
ганізації дозвілля в нашо
му колгоспі імені Шев
ченка. При будинку куль
тури працюють
хоровий,
вокальний,
драматичний
гуртки, агітбригада,
во
кально - інструментальний
ансамбль.
Заслужений
авторите
том користується
серед
односельців
агітбригада
«Степівчанка»,
в складі
якої Валентина Зінченко,
Валентина Царенко, Світ
лана Зубатенко, Наташа
Постільняк, Вікторія Єре
менко.
З великим
інтересом
зідвідують
заняття
во
кально - інструментальної о
ансамблю Жанна Вербова,
Олександр Ляшенко, Олек
сандр Білик,
Володимир
Валовик.
При великій
кількості
глядачів проходять висту
пи драматичного
колек
тиву. Лише в цьому році
ним підготовлено і вине
сено на суд глядачів три
одноактівки:
«Підміна»
В. Житника, «Скринька під
вела» Є. Кравченка, «Хи
мерника» Я. Щоголіва.
Завжди радо приходять
на засідання кйубу мо
лодої сім’ї «Дом» молоді
хлібороби. Тут їх чекають
Зустрічі з юристами, ліка
рями, працівниками служ
би побуту, перегляд документальних стрічок, роз-
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«Молодий комунар»

I часто на масових за
ходах присутні голова кол
госпу І. П. Мачуга, секре
тар парткому В. І. Богун,
голоза
виконкому сіль
ської Ради А. Ю. Ланецъкий. Вони завжди є для
нас хорошими порадника
ми і наставниками.
Нині ми створюємо ще
два клуби за інтересами—
«Рідна земля» і «Твере
зість».
Цікаво проходять у нас
вечори циклу «Автограф
на землі» — зустрічі з ве
теранами праці,
«Землю
красить сонце, а людину
праця» — вшанування пе
реможців соціалістичного
змагання та інші.
Урочисто, глибоко емо
ціонально проводяться у
нас обряди:
реєстрація
шлюбу, новонародженого,
проводи до лав Радян
ської Армії.
Керівники всіх
наших
колективів художньої са
модіяльності
—
комсо
мольці. І прикро, коли чи
таєш у газеті: «У нас сум
но.' Не працюють, гуртки,
немає танців».
Хочеться
запитати
у
цього
молодого хлопця
чи дівчини: «А що ж ти
зробив для
того,
щоб
дозвілля було ціказим?».
Один культпрацівник до
звілля не організує. Тут
потрібна
наша,
комсо
мольська ініціатива.

В. ШАПОВАЛ,
секретар комітету ком
сомолу колгоспу імені
Шевченка.
Знам’янський район.

«ОТ КОЛИСЬ БУЛО...»
«От раніше молодь мог
ла веселитись, добре про
водила своє дозвілля. В
селі було по кілька фут
больних команд, а зараз...».
Гаке можна почути майже
на кожних звітно-виборних
зборах, що проходили в
первинних комсомольських
організаціях району.
Парадокс. Сьогодні до
наших послуг добротні бу
динки культури, музичні
інструменти, різноманітна
апаратура. Є н кваліфіко
вані працівники культури,
а все ж домінує мотив:
«От колись було...».
Виступаючи із звітною
доповіддю комітету^ ком
сомолу колгоспу «Кому
ніст», заступник голови
правління но роботі з мо
лоддю Валентина Іванченко грворпла, що в день
відкриття XII Всесвітнього
фестивалю молоді і сту
дентів у Москві в госпо
дарстві . почала роботу
дискотека. Юнакам і дів
чатам села не потрібно бу
ло долати кілометри шля
ху, щоб піти на вечір від
починку в І іовомиргород.
1 непогано* за цю справу
взявся тракторист комсо
молець Юрій Чорний. Але
мало не дійшло до розва
лу .хорошої справи, ос
кільки не можна було ви
рішити на місці, хто ж бу
де керівником дискотеки.
До речі, багато зале
жнії. від особистого при
кладу ватажкд молоді. В
цьому ж колгоспі «Кому
ніст» створено оркестр шу
мових інструментів, який
очолює Л» К- Мельничен
ко. Приємно бачити в його
складі багатьох молодих
людей, які вільний час
віддають заняттям в улюб
леному гуртку.
Гостро говорилося про
організацію дозвілля на
звітно-виборних
комсо
мольських зборах і в кол
госпі імені Мічуріна. Так,
щосуботи повинен прово
ди ГІІСЬ клубний день. Але
він зривається, оскільки

демонсіруєіься фільм. Мо
лодь села збирається, щоб
потанцювати, взяти участь
у іграх, але кіномеханік
пропонує
кінофільм, бо
йому' треба виконувати
план. Отже, впроваджений
районним відділом куль-,
тури клубний день у субо
ту залишається па папері.
З хвилюванням говори
ли виступаючі на зборах в
колгоспі імені Мічургіна
про розвиток
фізичної
культури на селі. Молоді
вистачає, а от спортивних
споруд, де б проходили
тренування й змагання, не
має.
Про занедбану роботу
по організації дозвілля
молоді йшлося і у висту
пах членів ВЛКСМ на
зборах первинних комсо
мольських організацій рай'центру.
Ще в липні нинішнього
року пленум райкому ком
сомолу вийшов з прохан
ням до керівництва райспоживтовариства — ство-’
рити в ІІово.мпргороді мо
лодіжне кафе, де були б
морозиво, цукерки, безал
когольні напої... Конкрет
них дій в цьому напрямі
поки що немає.
і' райкомі комсомолу
вже порушували питання
про раціональне викори
стання підвальних примі
щень п’ятиповерхових бу
динків. Тут могли б збира
тися любителі спортивної
боротьби, шахів, шашок то
що.
У будь-якій роботі по
трібен початок, який за
лежить від ініціативи кож
ного комсомольця. Спогля
дання й вичікування, по
ки хтось зробить — занят
тя не для молодих. Хай
слова: «От колись було...»
пас ііе^заловольняіоть!
А. СТОЯН,
завідуючий відділом
комсомольських ор
ганізацій Новомиргородського
райкому
комсомолу.

(Продовження. Поч. у №№ 144, 146).
^За вікном заревів і зразу змовк мотор. Це Марія
збиралася в дорогу. Щось у неї не ладилось з мото
циклом, двигун не заводився.
— Чого це ми стоїмо, треба допомогти, — гукнув
напітан. Кинувся до дверей і миттю вискочив на ву
лицю. Зразу зайнявся мотоциклом, завів його, проїхав
по селу.
— Не вийде, сволото, — шепотіли його губи, — ось
скільки людей знає тепер, що у Михайла був чужий
чоловій. Попробуй тепер сховати.
Через 10 хвилин він повернувся.
— Ну що, пішли в ліс?
— Гаразд, не горить, — ліниво відповів Михайло,—
самі принесемо. Ти краще розкажи, що там в твоєму
Вовчанську?
*
V.
Випивка затяглася до пізньої ночі. Щоб зовсім роз
віяти недовір’я, Олександр безперестанну розповідав
про «свої справи». Тримався вільно, приводив цікаві
лакти з дрібницями, які зразу не придумаєш, почуті
ним на допитах. Достатньо перебравши спиртного, за
хропів за столом- Пашка, став клюкати носом і госпо
дар. Разом з Марією витягли їх з-за столу, поклали у
ліжко. Сам капітан ліг на диван і миттю заснув.
Спав години дві — не більше. Відкрив очі від різ
ного поштовху, ніби хтось сильно потягнув за ноги.
Роздивився — нікого. Мабуть, нервове перевантажен
ня. В німнаті ледь видно. До вуха дійшов шерхот. десь
ніби з підвалу. І тут же помітив, що в одному місці
дошки наче просвічуються. Знову прислухався. Дійс
но, хтось ходить внизу. «Підвал», — майнуло в нього,
ютім, по шерхоту з кухні, він зрозумів, що хазяйка
вилізла з підвалу, зачинила ляду. І світло пропало...
Вранці гуляки з викривленими обличчями знову
сіли на лаву.
— Тримай чарку, ростовчанин, підлікуватися дещо
потрібно.
Похмілля затяглося до обіду. Вийшли надвір. Ми
хайло показав капітану на сарай.
— Вилазь на горище і лягай в сіно. Улюблене моє
місце. Відсипаюсь ножний раз після вдалої справи.
— Із задоволенням, — зрадів Олександр нежданій
можливості відпочити, яка випала йому після такого
нервування. — Я пішов. Треба буде — покличете.
Легно піднявся по драбині. Ось і запах сіна. Упав
спиною на нього, солодко потягнувся, розслабився.
А втім, що це він на відпочинну? Підхопився, глянув
у щілину, нуди ж поділись ті двоє, бо у дворі їх вже
не було. Повернув голову і побачив за парканом су
сідньої хати двох чоловінів, які швидко йшли кудись
по вулиці. Треба тепер спокійно подумати над тим,
що робити далі. Ввечері вони поїдуть у Вовчанськза
Його «Товаришем». І раптом згадав про підвал. Що там?
Піднявся з сіна і обережно оглянув місцевість, дім.
Може, там нічого немає? Ризикнути?
Зліз, підійшов до дверей. На них висів великий за
мок. Зайшов у сад, наблизився до вікна. Так і є, ква
тирка у вікні була відчинена.. Підтягнув шпінгалета,
легко відчинив вікно і через хвилину був на кухні.
Ось і підвал. Де ж вмикач? Підняв ляду, зразу загорі
лося світло Ось як хитро придумано. Швидко зліз
по залізних східцях і на янусь мить заціпенів... Пе
ред ним була не просто велина схованка. ,а підсобне
приміщення промтоварного магазину.
На широких
стелажах, які стоять біля стін, лежали тюки різних
тканин, готових швейних і трикотажних виробів. Онремо було складено взуття, ювелірні вироби, галан
терея.
— Ось так і живемо... Людей частуємо. — запам’ята
лись слова господині. Так, тепер відомо, чим
зай
маються і з яким розмахом діють злодії, де ховають
крадене.
Олександр не міг відірватися від несподіваного видовисьна. Але варто зараз кому-небудь зайти і тоді
йому живим звідси не вибратися. Миттю вилетів на
гору. закрив ляду і вискочив у сад. Оглянувся, побли
зу ніного не було, зачинив вікно. Коли б не те тяжке
поранення сторожа в селі Руська Лозова, настав час
починати операцію по затриманню грабіжників. Знай
дений склад нрадених товарів свідчить про їх при
четність. Але важливо довести все до кінця, бо на
місті злочину знайшли дві гільзи, стріляли з пістоле
та «ТТ». Значить, трдба знайти цей пістолет для ви
криття злочинців.
Тільни добрався до горища, як з вулиці почувся
гуркіт двигуна. У двір заїхав вантажний автомобіль.
Олександр побачив Пашку і здоровила.
— Піднімай ростовчанина. — сназав Михайло, —
будемо збиратися в дорогу, скільни він може кимарити.
Тарасов попрямував до сараю. Капітан розкидався
на сіні, замружив очі і на всі легені захропів.
VI.

Тільки в суботу ми дивилися по телевізору у програмі «Сонячні кларнети» вальс Євгена Доги у виконанні на
родного самодіяльного ансамблю
бального
танцю
Кіровоградського заводу радіовиробів. А вже другого дня
мали змогу переглянути значну частину з доробку цього чудового колентиву. «Конвалія» — тану весняну назву
обрали собі самодіяльні танцюристи — звітувала перед робітниками, службовцями підприємства.
Звіт співпав з п’ятнадцятиріччям створення ансамблю. Вік не великий. Але говорити про зроблене є що. Від
самого початку, очолюваний відмінником народної освіти республіки Б. А. Стрельбицькою, колектив записав на
Свій рахунок чимало перемог на обласних, республіканських, всесоюзних конкурсах, здобув звання народного.
Глядачі гаряче аплодували кожному
номеру,
виконаному учасниками аматорського колективу. Один
одного змінювали композиція класичних бальних танців «Дозвольте запросити» і кзік-стег, грецький хороводний
тйнок «Сіртакі» і циганський «Рада». Глядачі були вдячні виконавцям Галині Мостипанюк, Олені Андріяшевській,
(горю Машину, подружжю Корсунських,
власне,
усім танцюристам.
А насамперед — Б. А.
Стрельбицьній,
котра створила цей колектив, вивела його у пору творчої зрілості, підготувала з ним таку чудову програму.
Фото 8. ГРИБА,

Виїхали з Вовчанська пізно увечері. Так швидко
їхали, що ось уже і Харнів. Квартира, відкіля вони
вивезли «крадений товар», належала місцевому пра
цівникові міліції. Оцінивши, який скарб взяв їх но
вий приятель, вони з заздрістю дивилися на капіта
на. а потім один перед другим почали хвалитись при
годами.
Раптом із-за повороту появився грузовик. Яскраве
світло вдарило в скло кабіни і осліпило всіх трьох.
Зустрічна автомашина ледь загальмувала, а потім різ
ко рвонула далі, таким чином не потрапила в аварію.
— Сволота, правил не знає. — лаявся Пашка. —
так і перекинутись можна.
Михайло був шофером одного із бєлгородських
колгоспів, не жалів яскравих фарб, розповідаючи про
розкрадання ним разом з жінкою худоби з місцевих
ферм, та як із своїми дружками сільмаги грабували.
Тарасов також відкрився і зробив пропозицію, про
яку, видно мріяв давно.
— Під Дергачами лавку багату придивився. Але до
ведеться зняти сторожа. Візьмемо дуло. Може, спочат
ку в Дергачі махнемо, а потім до тебе.
— Діло мовиш, — ствердно мовив Оленсандр, —
значить дуло буде?
— Буде, — кинув здоровило і вчепився в кермо. —
і потрібний інструмент дістану. Чисто спрацюємо.
Ось тільки одного я в тобі не розумію, — продовжив
він, нежданно повернувши до ростовчанина, — чого
ти мало про себе говориш, більше розпитуєш.
— А чого тріпатися. Я людина діла. Хіба не бачиш,
скільки багатства узяв. Тисяч за дев’ять, десять «за
гонимо» не торгуючись.
Далі їхали мовчни. Знову це недовір’я, знову сум
нів, коли все начебто пройшло... Напітан зробив ви
гляд, що задрімав, а сам через примружені очі почав
слідкувати за дружками. Ось Михайло смикнув за лі
коть Пашку, щось моргнув йому. Той у відповідь ли;
ше нивнув головою. А може, все Це тільки здалося?
Десь на піадорозі автомобіль зупинився
— Тут геть близько пост ДА1. Обминемо його лі
сом. не варто нерви випробовувати.

(Далі буде}.

4 стор

А. ЦТ (і програма)
3 00 — «Час'..8.35. — «20-е
грудня».
Художній .’ТЄ.-ІЄфільм 1 серій. «Військова
диктатура» 9.45 — «Відгук
ніться. сурмачі!». 10.15 —
Опера П. Масі.аньї «Сільська
честь».' 1-1.50 — Прем’єра до
ку ментального телефільму
«Зірка Заполяр'я». 15.30 —
«Дітям про звірят». 16.05 —
до 80-річчя революції 1905 —
1907 років в Росії. Сторінки
історії «Спадщина Красної
Пресні». 16.55 — .Міжнарод
ний турнір з хокею на приз
газети «Йввестия». Збірна
Швеції — збірна Канади, 2 і
З періоди 18.15 — Людина і
закон. 18.-15 — Сьогодні у
світі 19.00 — к. Ваншенкін.
З лірики різних років. 19.30
— Назустріч XXVII З’ЇЗДУ
КПРС. Програма телебачення
Киргизької РСР. 21.00 —
«Час». 21.35 — Концерт дві
чі Червонопрапорного ан
самблю пісні і танцю Радян
ської Армії ім. Александрова. 23.10 — Сьогодні у світі:

А УТ

«Молодий комунар»
11.05 — -Сім’я і школа».
12.10 — Історія. 7 кл. Епоха
Івани Грозного. 13.10 — Ес
тетичне виховання. 13.-10 —
Біосфера і людина. 14.10 —
«Нові вироби техніки». Ва
куумні вимикачі. Науковопопулярний фільм. 14.20 —
І Соколов-Микитов. Сторін
ки життя і творчості. 18.15
— <Співдружність». Тележур
нал. 18.45 — «Грайте, адмі
рал. грайте». Документаль
ний телефільм. 19.00—Сіль
ська година. 20.00 — Вечір
ня казка 20.20 — Чемпіонат
і Кубок СРСР з важкої атле
тики. 21.00 — «Час». 21.35
— «20-е грудня». Художній
телефільм. З серія. «Терор».22.40 — Новини.

встановлене». Документаль
ний фільм. 8.35, 9.35 — За
гальна біологія. 10 кл. Біля
джерел життя. Походження
життя на Землі. 9.05. 13.05—
Іспанська мова. 10.05
13.25 — Учням СПТУ. В. І. Ленін. «Пар
тійна організація і партійна
література». 10.35, 11.40 —
Зоологія. 7 кл. Земноводні.
11.00 — «Захищаючи небо
Батьківщини». Науково-по
пулярний фільм. 11.10 —
«Мамина школа». 12.10 —
Історія. 8 кл. Громадянська

Фізика. 11.05 —• Камерний
Концерт. 11.40 — Шкільний
екран. 5 клас. «Музика 1 кі
но». 12.10 — Молодіжна сту
дія «Гарт». 12.55 — Новини.
16.00 — Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30—
Культура російської мови.
«СтнЛі мови». 17.00 — Не
спокійні серця. 17.40 — М. А.
рнмський-Корсаков, «Музич
ні середи». 18.00 — Народні
таланти. Виступ народного
самодіяльного хору «Барві
нок». (Кіровоград).’ 18.30 —

З 17 по 22
грудня
А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — «20-е
грудня».
Художній теле
фільм. З серія. -Терор». 9.40
— «Музичний фольклор на
родів СРСР». Концерт. 10.20
— Очевидне — неймовірне.
14.50 — ’«Сільські горизон
ти». Документальні’ фільми.
— Прекрасна половина», < Ча.
банський
шлях».
«Наш
орач», 15.50 — У концертйому
залі — школярі.
16.40
«У кожному малюнку
___
сонце».. -16.55
—
Міжнародний турнір з хо
кею па приз газети «Извес
тия». Збірна ЧССР — збірна
Канади. 2 і 3 періоди. 18.10
- Путівка у життя. 18.45 —
Сьогодні у світі. ]9.00 — «За
словом — діло». Обговорює
мо проект змін в Статуті
КПРС. 19.40 —-М. Равель.
Хореографічна Поема для ор
кестру «Вальс». 19.55 —
«В. 1 Ленін. Сторінки жит
тя» Прем’єра телефільмі
«із
іскри-.
(1900—1907).
Фільм 2. «Ми — більшови
ки». 21.00-— <Час». 21.35 —
Міжнародний турнір з хо
кею па приз газети «Извес
тия». Збірна Швеції — збір
на СРСР. 2 і 3 періоди. 22.55
— Сьогодні у світі.

10.00 — Новини 10.20 —
Художній фільм «Цирк за
свічує вогні». 11.40—Шкіль
ний екран. 10 клас. Україн
ська література. 12 15 — Те
лефільми. 12.55 — Новини.
13.10 — Фільм-концерт «Піс
ні щастя?. 16.00 — Новини.
1(».10 — Срібний дзвіночок.
16.30 — «Країна Комсомолія». 17.10 — «Гарячий цех
республіки». 17.40 — Танці
народів світу. 18.00 — «Не
спокійні серця». (Кірово
град). 18.55 — Оголошення.
(Кіровоград). 19.00 — Акту
альна камера; 19.30—«Циф
ри нашого зростання». Телеплакат. 19.40 — «З людь
ми і для людей». 20.20 — Телепост на будівництві кана
лу «Дніпро, — Інгулень». (Кі
ровоград). 20.35 — День за
днем. (Кіровоград). 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 — •
«Час». 21.35 — «Кіномеридіави».. 22.30 — Мультфіль А УТ
ми для дорослих. 22.55 —
Новини.
10.00 — Новини. 10.20 —
Л. Синельников. «Дощі». Ви
става. Під час перерви —
Новини. 12.30 — Науковопопулярні фільми. 13.10 —
Любителям балету. 16.00 .—
Новини. 16.10 — «Срібний
'а ЦТ (І програма)
дзвіночок». 16.30 — Респуб
фізико-математич8.00 — «-Час». 8.35 — «20-е ліканська
школа. 17.00 — «Молоді
грудня». ' Художній теле на
голоси». 17.30 — «У нас в
фільм 2 серія. «Саботаж». колективі
— Сонячне
9.40 — Мулы фільмі «Заєць коло. 18 >.ЗО18.00
Спецвипуск
Коська і джерельце». «-Хто інформаційної—програми.

ти?».
* Шарик - аазнавка». стріч з делегатами 22-ї Зу
об
10 ю — Клуб мандрівників. ласної
партійної конферен14 50 — Документальні філь ції.
(Кіровоград). 19.00 — Ак
ми телестудій Країни .< На
камера. 19.30 — Му
борту експерименту», <Ди- туальна
митровград», «Палітра .жит зичний фільм « Разом весело
нам
йти».
— Із циклу
тя». 15.55 — Концерт народ «Дисципліні19.55
, поставок: міра
ної пісні Грузії. 16.25 — Ра відповідальності
і честь піддянське образотворче мис
тецтво. Є. Кибрик. 17.15 — приєлгства» 20.45 — На доб
«...До шістнадцяти і старші?. раніч, діти! 21.00 — «Час».
18.00 — «Письменники Ро 21.35 — «Весільна подорож».
сії.«. (За матеріалами робо« Те.певпстава. 22.50 — Нови
ти VI з’їзду письменників ни.
РРФСР).
18.30 — «Веселі
НОТКИ? 18.45 — Сьогодні у а ЦТ (II програма)
світі 19.00 — Докхментйль.
8.00 — Гімнастика. 8.15
ний фільм про ШКІДЛИВІСТЬ «...Справжнє прізвище
алкоголю.
19.20 — «Пісня
далека і близька». 19.55 —
-В. 1 Ленін. Сторінки жит
тя». Прем’єра телефільму
«Із іскри». (190(1 — 1907).
Фільм 1. «Вітер свободи».
21.00 — «Час» 21.35 — Пре
м’єра фільму-концерту «- Фес
тиваль в музеї». Із
і
циклу
« Грудневі вечори». 22.50
Сьогодні у світі

1985

року

А ЦТ (І програма)
що-
13.55 — «З північного що
денника». 14.45 — «Нові
імена». Лауреати міжнарод
ного конкурсу піаністів іме
ні Ф. Шопена. 15.50 — Між
народний турнір з хокею па
приз газети «Известия».
Збірна Канади — збірна
Фінляндії. 2 і 3 періоди. В
перерві — мультфільм. 17.15
— Концерт ансамблю «Оризонт». 17.30 — «У світі тва
рин». 18.30 — Міжнародний
турнір з хокею на приз га
зети
«Известия». Збірна
СРСР — збірна ЧССР. В пе
рервах — Новини, «Якщо
хочеш бути здоровим». Ли
жі. 21.00 — «Час». 21.35 —
На прохання телеглядачів.
Художній телефільм «Труффальдіно із Бергамо». 1 і 2
І1 серії. 23.45 — Новини.

А УТ
війна в США. 12.40 — А. Че
хов. «Хамелеон». 6 кл. 13.35
— «Свята дитинства». Ху
дожній фільм із субтитрами.
18.00 — Новини. 18.20 —
«Пластилінова
ворона».
Мультфільм. 18.30 — Музич
ний кіоск. 19.00 — Ритмічна
гімнастика. 19.30 — Товари,
послуги, реклама. 20.00, —
Вечірня казка. 20.20 — Чем
піонат і Кубок СРСР з важ
кої атлетики. 21.00 — «Час».
21.35 — «20-е грудня»,. Ху
дожній телефільм. 4 серія.
’«ВЧК». 22.40 — Новини.

А ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.35 —. «20-е
грудня». Художній ’ Теле
фільм. 4 серія. «ВЧК». 9.40—
Прем’єра документального
телефільму «Баку Роки вій
ни». 10.30 — Мелодії 1 Дуиаєвського. 11.15 — Новини.
14.50 — «Далеке — близьке».
Документальні фільми «Но
ві сторінки». «Нащадкам
для повідомлення» 15.25 —
Російська мова 15.55 —
Агропромисловий комплекс
Підмосков’я.
16.30 — «На
землі, п небесах і на морі».
17.00 — < Правофлангові п’я
тирічок’» Науково-популяр
ний Фільм. 17.20 — Герої
А. Гайдара — на екрані.
«Військова таємниця». 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 —
Народні мелодії 19.15 —
Програма нашого життя Об
говорюємо
проекти
ЦК
КПРС. 19.50 — «В. І. Ленін
Сторінки життя». Прем’єра
телефільму «Із іскри». (1900
— 1907) Фільм 3. «На штурм
самодержавства» 21.00 . —
«Час» 21.35 — По сторінках
передачі «Салют, фести
валь!». 23.05 — Сьогодні у
світі

Концерт з творів радянських
композиторів, 19.00 — Акту
альна камера. 19.35 — «П’я
тирічки крок». Назустріч
XXVII з'їзду КПРС. 20.20 —
Музичний фільм «Снігове
містечко». 20.45 — На доб
раніч, діти! 21.00 — «Час».
21.35 — Концерт майстрів
мистецтв і художніх колек
тивів Черкаської області.
22.35 — Новини. 23.00 —
Чемпіонат СРСР з волейбо
лу. Жінки. «Медін» (Одеса)
— «Уралочка» (Свердловськ).
23.30 — Спецвипуск інфор
маційної програми. На 22-й
обласній
партконференції.
(Кіровоград). 23.35 — Кіно
варне про делегатів парт
конференції. « Формула щас
тя». (Кіровоград).

Хі ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
«Живіть довго». Докумен
тальний телефільм. 8.35 —
Пошта передачі «Природо
знавство». 9.05, 13.00 — Ан
глійська мова. 9.35 — Музи
ка. ф. Ліст. 10.35, 11.35 —
О. Пушкін. -Дубровськніі».
5 кл. 11.05 — «Фальшивий
німб». Науково-популярний
фільм.
12.10 — Російське
мистецтво кінця XVIII — по
чатку XIX ст Провінціальний портрет.
13.30 — До
80-річчя революції 1905 —
1907 років в Росії. Розповіді
про партію «Отречемся от
старого мира...». 14.15 —
Вс. Вишневський — пнсьменник-комуніст. 18.15 —
VI Міжнародний фестиваль
телепрограм про народну
творчість «Веселка». Пісні і
танці "Тунісу. 18.45 — Шахова школа. 19.15 — ГІрем’єра д о куме і італ ьно го ф і л ь ■
му
«Пам’ятники
.живі».
18.45 — М. Глінка. Незакін
чена соната. 20.00 — Вечір
ня казка. 20.20 — Чемпіонат
і Кубок СРСР з важкої атле
тики.
21.00 — « Час». 21.35—
А УТ
Міжнародний турнір з хо
10.00 — Новини. 10.20 — кею на приз газети « Извес
Виробнича гімнастика 10.35 тия». «Збірна Фінляндії —
Шкільний скрап 9 клас. збірна Швеції. 2 і 3 періоди.

А УТ

4

15-55 ~ Кл>б мандрівп^Іо.
16.55
Прем єра фільмі?
концерту «Нитка часу»
Участю
Академічного оКГкестру російських народних
інструментів ЦТ і ВР 1В 00
— Міжнародна панорама
18.45 — Мультфільми «В
яранзі горить вогонь», «хж
робрий молодець». 19.30 —«Після зміни». Святковий
концерт, присвячений ДиЙ>
енергетика. 21.00 — «Час»
21.35 — Із «золотого фон
ду» ЦТ. Народний артйст
СРСР О. Грибов. 22.35 —
Прем’єра науково-популяр
ного фільму «Золоте словб
Стародавньої Русі».

А УТ
9.45 — Спецвипуск інфор
маційної програми. «ІІа 22-й
обласній партконференції?
(Кіровоград). 10.00 — Нови
ни. 10.40 — Ритмічна гім
настика. 11.10 — Сьогодні..«,
День енергетика. 11.2<х®їМузичний фільм
за нельотну погоду». 12^^К
«Літературна карта Украї
ни». 12.45 — Вперед, орлята.
13.10 — Наука Радянської
України в XI пятирічці. 13.55
— Новини.
14.05 — Пісня
скликає друзів. 15.00 -21
ло і люди. 15.30 — ЕІ’тТТад.
ний концерт. 16.00 — Слава
солдатська. 17.00 — Натру
єнії кінозал. 18.00 — Цнрко-ва програма. 18,20 — Перли
ни душі народної. 19.00 —
Актуальна камера. 19.40 —
Художній телефільм «Всу
переч долі». 1 серія. 20.45—
На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.35 — Художній телефільм «Всупереч
долі».
2 серія. 22.45 — Новини.
23.05 — Чемпіонат СРСР з
волейболу. Жінки. «Медін»
(Одеса) —’ ЦСКА (Москва).

• 14.00 — Новини. 14.10 —
Ритмічна гімнастика. 14.40—
«Доброго вам здоров’я».
15.10 — «Призначається по
бачення».
15.40 — Студія
«Золотий ключик». 16.55 —
«Живе слово». До 80-річчя
«.Слова о полку Ігоревім».
17.40 — Художній телефільм
для дітей «Справа за то
бою» 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.45 — Скарби музеїв
України. 20.00 —До 80-річчя з
дня народження О. Стахано
ва. «Як це було». Прем’єра
телевистави. 20.45 — Па
добраніч, діти! 21.00—«Час».
21.35 — «Партію славимо».
Відеозапис концерту для де
легатів 22-ї обласної парт А ЦТ (II програма)
конференції.
(Кіровоград).
22.35 — Новини. 23.15 —
8.00 — На зарядку ставай!
Чемпіонат СРСР з волеіібо 8.15 — «У кожному малюн
лу. Жінки. «Орбіта» (Запо ку — сонце». 8.30 -- Рит
ріжжя) — «Медін» (Одеса)
мічна гімнастика. .9.00 —
Російська мова. 10.00 .—
А ЦТ (II програма)
Л.
Бетховен. Концерт для
14.05 — Короткометражні,
фортепіано,
скрипки і віо
художні телефільми для ді
тей. «Пацура», «Стіна», «Ді лончелі. 10.40 — Очевидно
—
неймовірне.
11.40 — Про^
дусь і маленький барабан
щик». 15.00 — Міжнародний грама Естонського телеб^^к
чення
13.05
—
Теніс. КубсіИ»
турнір з хокею на приз газе
ти «.Известия». Збірна Ка Девіса. Фінал. Збірна ФРп^
— збірна Швеції. 14.05 —
нади—збірна Фінляндії. І пс- VI
Міжнародний фести^ль
■ од. 15.40 — «Воскресіння».
Художній фільм. 1 і 2 серії. телепрограм про наїЛКіу
творчість
«Веселка». Тйо19.00 — Концерт дитячих ху
і її музика». 14.30 —
дожніх колективів. 20.00 — лівія
старий цирк»,
Вечірня казка. 20.15 — Здо «Прощавай,
Фільм-концерт за участю
ров’я. 21.00 — «Час». 22.05 народного
.
СРСР
— Чемпіонат СРСР з баскет 10. Нікуліна. артиста
16.50
----- - «Тіні
болу. Чоловіки. «Спартак» зникають опівдні»,
Худож(Ленінград) — ЕЕФ (Рига).
ній телефільм. 6 ссрія.
,
«Важка зима». 18.00 .— Ви
датні радянські композитори — лауреати Ленінської
премії. Р. Щедрій, 18.40 -л
Чемпіонат і Кубок СРСР з
'важкої
атлетики. 19.30 —
А ЦТ (1 програма) .
Розповідають наші корес
8.35 — «Як ми відпочиває понденти. 20.00 — Вечірня
мо» 9.10 — «Наука і техні казка. 20.15 — Це ви може
ка».. Кіножурнал. 9.20 — те. 21.00 — «Час». 21.35 —
51-й тираж «Спортлото». «Твій брат Валег.тіп: . Ко
9.30 — Будильник. 10.00 — роткометражний :.уд<;;;і!ІЙ
Служу Радянському Союзу телефільм 22.05 — Чемпіо
11.00 — «Здоров'я». 11.45 — нат СРСР з баскетболу. Чо
Музична передача «Райкова ловіки. ЦСКА — «Жальгіпошта». 11.10 — Сьогодні
~
— ріс».
День енергетика. 12.30 -Сільська година. 13.30 Музичний кіоск. 14.00 В. Легентов. «Едіт Піаф». ВиРедактор
стала
Державного театру
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
імені
Московської Радії.

ДО УВАГИ НАСЕЛЕННЯ
ЗАКУПОВУЮТЬСЯ БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ
Заготівельні організації споживчої кооперації закуповують за ціна

10.00 — Новини. 10.20
............
«Грані
пізнаннях Науковопопулярна програма. 11:05—
«Царівна-жаба».
Лялькова
вистава. 11.55 — Факти свід
чать 12.45 — Новини. 13.00
— «Кіномеридіани». 16.00 —
Новини. 16.10 — «Срібний
дзвіночок».
16.30 — Доку
ментальний фільм «І онукам
передати». 16.50 — «Продо
вольча програма — справа
кожного»
17.20 — Музич
ний фільм «Співає О. Зимен
кова». 17.35—Автотранспорт.
Правила без винятків. 18.00
— Корисні поради 18.30 —
Музичний Фільм «Золота
платівка» 19.00 — Актуаль
на камера 19.30 — «Обгово
рюємо, пропонуємо, схва
люємо» 19.45 — Л Синель
ников. «Дощі». Вистава 20.45
— На добраніч, діти! 21.00
— «Час». 21.35 — Продов:..'.-иіія вистави «Дощі» 22.35
— Вечір старовинного
маясу. 23.00 — Новини

ми згідно домовленості у населення в необмеженій кількості велику
рогату худобу, свиней, овець, кролів, птицю, м'ясо, а також укладають
довгострокові договори на їх відгодівлю та закупку.

У ДОГОВОРАХ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДАВАЧІВ КОМБІКОР
МАМИ Б РАХУНОК ЗДАНОЇ ПРОДУКЦІЇ, НАДАННЯ ДОПОМОГИ В ПРИДБАННІ
МОЛОДНЯК/Х ПТИЦІ, ПОРОСЯТ ДЛЯ ВІДГОДІВЛІ Б ДОМАШНІХ УМОВАХ З НА
СТУПНИМ ПРОДАЖЕМ СПОЖИВЧІЙ КООПЕРАЦІЇ.

РОЗРАХУНКИ З ГРОМАДЯНАМИ ПРОВАДЯТЬСЯ ЧЕРЕЗ КАСИ ЗАГОТІВЕЛЬ.
НИХ КОНТОР, ощадні КАСИ, повітовими ПЕРЕКАЗАМИ.
КРАЩІ ЗДАВАЧІ, ЯКІ ПОВНІСТЮ 1 СВОЄЧАСНО ВИКОНАЮТЬ УМОВІ! ДОГОВОРУ І СТАНУТЬ ПЕРЕМОЖЦЯМИ РАЇ ІОННОГО КОНКУРСУ, ВІДЗІІАЧАТИІ ПОМУТЬСЯ ГРОШОВИМИ ПРЕМІЯМИ АБО ЦІ ІШИМІ
*
дарунками.
ТОВАРИШІ! ЗДАВАЙТЕ ХУДОБУ ^А М'ЯСНУ ГІРОДУКНІІО НА ПРІІИМАЛЬНО-ЗАГОТІВЕЛЬВІ ПУНКТИ
СПфКИВчбї КООПЕРАЦІЇ. ЦЕ ВИГІДНО ВАМ І ДЕР

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15—
«Мезень. — заповідне слоНау ново-популярний
во».
Фільм. 8.35, 9.35 — Історія.
10 кл Рада
.
Економічної
____
---12.40
Взаємодопомоги. 9,05.
Г м ■ : .. іона 10.05
Учням СПТУ Астрономія
Зірки. 10.35. 11.40 - Загалька біології 9 кл Штучний і природний Р.ідбір

ЖАВІ.
УКООПТОРГРЕКЛЛМА.

нМолсдой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган КироЕогрэдского

316050. МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.

-ЛКСМ Украины.
На украинском языке.
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