
Шість років працює після закінчення училища Григо
рій Довгий у перукарні Нової Праги, що в Олександрій
ському районі. Майстер широкого профілю — ні слова 
цілком відповідають фаховій майстерності перукаря.

Л ще в районі Григорія знають як одного з кращих 
спортсменів: він капітан футбольної команди колгоспу 
імені Леніна. До речі, торік ного команда була найкра
щою у першості району.

Фото В. ГРИЕА.

ЩЕДРИН КОЛОС

ПЛАН-НЕ ЗА
БУДЬ-ЯКУ ЦІНУ!

Спільну десятиденну вах
ту /МЙ^сби провели на по
лях Лиив Полісся молоді 
момбайнери Житомирської 
області і Михайловградсь ко
го округу Народно? Респуб
ліки Болгарії. Інтернаціо
нальні екіпажі г.о-ударному 
попрацювали на збиранні 
хлібів у Любарськсму, Ко- 
рсстишівськсму, Житомирсь
кому, інших районах Жито
мирщини. Своє перебуван
ня на Поліссі болгарські ме

ханізатори використали та
кож для вивчення досвіду 
кращих сільських колекти
вів, які працюють за мето
дом бригадного підряду. 
Еони зустрілися з прослав
леними механізаторами Ук
раїни, цікавились організа
цією технічного обслугову
вання збиральних агрегатів, 
груповим методом їх робо
ти на жнивному полі-

А. ЯНУШЕБСЬКИЙ, 
мер. РАТАУ.

Пахне сєіжороапиляним 
лісом, стружкою. Рядами 
виструнчились дерев’яні 
вулики, ось стоять уже го
тові до відправки набори 
меблів для відпочинку. Ми 
на дільниці товарів народ
ного споживання дерево
обробного цеху підприєм
ства.

До кінця XII п'ятирічки 
виробництво товарів на
родного споживання на кі
ровоградському виробни
чому об'єднанні по сівал
ках «Червона зірка» зро
сте е 1,5 разе, буде осес- 
сно 20 нсеих видів товарів- 
У світлі рішень XXVII з’їз
ду КПРС важливого зна
чення набуває боротьба за 
високу якість продукції, 
яку розгорнули юнаки та 
дівчата. Неодноразово з 
початку року цех виборю
вав першість серед заготі
вельних цехів. Ось і зараз, 
виконано план із норма
тивно - чистої продукції 
на 107,6 процента, значно 
піднято понадпланову про
дуктивність праці. Коефі
цієнт якості тут 0,Е4.

Ці показники радують, 
однак назріла необхідність 
підняти ще вище прапор 
соціалістичного 
Якість продукції 
шеко зробити
показником — 
ком робітничої
Скажімо, у бригаді 
статникіс 
допускав брак Сергій Гре- 
бєнчук. На зборах товари
ші порушили питання про 
ставлення робітника до 
своїх обов'язків, його бу
ло позбавлено 20 процен
тів премії. Відчувши атмос
феру нетерпимості, але не 
бажаючи змінити своє став-

змагання, 
тут сирі- 
головним 
псказни- 

совісті. 
вер

не одноразово

внрі-

рік.

лення до роботи, верстат
ник пішов із колективу. І 
даремно, бо де б не пра
цював знову, зрозуміє, що 
виконувати свої обов’язки 
завжди треба на совість. 
Так вимагає час, інтереси 
народу.

О. ГАЛНК, МАЙСТЕР 
ДІЛЬНИЦІ, КЕРІВНИК 
КОМСОМОЛЬСЬКО - МО
ЛОДІЖНОГО КОЛЕК
ТИВУ ВЕРСТАТНИКІВ:

— Людський фактор в 
боротьбі за поліпшення 
продукції, дійсно, 
шгльннй. Наш КМК ство
рено недавно, всього 
Однак, за цей час ми зумі
ли згуртуватись, посилити 
відповідальність кожного 
за кінцевий результат ро
боти. Сприяла цьому й 
організація праці на єди
ний наряд із застосуван
ням коефіцієнта трудової 
участі. Один із членів 
бригади доенть-таки бай
дуже ставився до нашої 
роботи за якісне і достро
кове виконання своїх ви
робничих завдань. Наші 
зауваження не допомогли, 
бо недбайливець затишно 
почував себе за спиною 
колективу — КМК за під
сумками першого кварта
лу року вийшов перемож
цем і по цеху, і по заводу. 
І тоді ми тимчасово висе
ли його зі складу колек
тиву, змусивши працювати 
самостійно. Людина стала 
працювати старанно.

Чимало зусиль доклада
ють для виховання молоді 
наставники Юрій Мико
лайович Шкаит. Анастасія 
Володимирівна Островсь- 
ка. Принаймні, повз фак
ти браку байдуже не прой
дуть. Наслідуючи ветера
нів, добре працюють Сер

гій Усенко, Валентина Бер- 
шадська, Марія Кошмак 
та інші молоді робітники.

Однак, часто на .заваді 
нашої високо якісної ро
боти стає бракований лісо
матеріал, який ми отри
муємо із відділу матері
ально - технічного поста
чання. Спочатку, у чорно
вій заготовці, не видно 
браку, а йоли починаємо 
обробляти деталі на круг- 
лопалочних верстатах, ви
являються недоліки, зо
крема червоточини, сучки.

Олена Галик нещодавно 
влилась у колектив, вена 
закінчила Львівський лі
сотехнічний інститут. Прин
ципово ставлять питання 
члени її бригади. Адже, ви
готовляючи деталь із бра
кованого лісу, молоді ро
бітники чудове розуміють, 
ще, наприклад, держака із 
такого матеріалу не еий- 
де- Звичайно, є на дільни
ці спеціальні смоли, га- 
мазни, якими тут роблять 
ремонт лісу, однак це не 
вихід із становища. Зміна 
б працювала набагато кра
ще, коли б якість 
який надходить з 
підприємств, була 
А так на початку 
робітники бракують все, а 
в кінці змушені брати той 
же ліс і виготовляти з 
нього продукцію. У тако
му ж становищі і контро
лери відділу технічного 
контролю Любов Будула- 
тій і Тамара Червиш, які 
працюють на дільниці.

Комсомольці спраседли- 
більш 

по- 

лісу, 
інших 

вище ю. 
місяця

во єважають, що 
принципову позицію 
винен зайняти колектив 
відділу матеріально - тех
нічного постачання об’сд-

нання. Наприклад, рамки 
для вуликів раніше в цеху 
виготовляли самостійно, а 
тепер згідно укладеного 
договору одержують із 
Кремінного Ворошилов- 
градської області. Очевид
но, ці рамки роблять із 
відходів, бо вже в об’єд
нанні доводиться втрачати 
час на вибір деталей, по
над 20 процентів іде в 
брак.

Не відповідають вимо
гам Держстандарту і крі

пильні вироби, які теж над
ходять з інших підпри
ємств для складання виро
бів товарів народного спо
живання. Вени потовщені 
більше норми, із задирка
ми, що приводить до по
гіршення якості продукції.

Цілком зрозуміло: на
днях якості, які проводять
ся в цеху двічі на місяць, 
юнаки та дівчата тому 
порушують ці 
щоб припинити 
браку. На останньому дні 
якості було розглянуто пи
тання поліпшення заточки 
інструменту і наладки на 
Еєрстатах по обробітку де
ревини, що раніше приво
дило до значної відбра- 
ковки чорнових заготовок. 
Після розгляду цього пи
тання в інструментальному 
цеху були замовлені стру
гальні ножі. Це, безпереч
но, поліпшить якість виро
бів. Хоча, деревооб
робний цех гостро потре
бує оновлення обладнання. 
Це не може не хвилювати 
молодь, яка хоче працюва
ти високопродуктивно, ви
пускати високоякісну про
дукцію.

й 
питання, 

випуск

Л. СЕМЕНЮК.

Минали літа, підходив 
час і йому йти на заслу
жений відпочинок. За цим 
столом, біля цієї карти 
стоятиме інша людина. І 
як хотів Іеан Костянтино
вич Бобер, щоб той, ще 
невідомий йому колега, 
мав глибокі знання і злю- 
бов’к-уледсо передав їх 
учням, йо історія — то на. 
уна з наук. Він це сам пе
режив. Знання її допома
гало йому у важких беях...
Як хотів передати викла
дання предмета у молоді, 
надійні, добрі руки!..

Ольга, тобто Ольга Бо
рисівна Синьоока пе- 
дегоп- молодий. Три роки 
тому еона закінчила істо
ричний факультет Кірово
градського педагогічного 
інституту. Практику про
ходила у Кіровограді, Ма
лій Висці, а побажала пра. 
цювати тільки у рідній 
Панчівській десятирічці.

Школа, вуз дали їй міц
ні знання. Пам'ятає вона 
своїх учителів-наставни- 
ків Бобера, О. М.
Білоусі- К- К°Ржевіно- 
Ніби ЗМОВИБШИСЬ, всі во
ни твердили одне:

— Історія — наука з нв- 

ук. Дороговказ людині б 
житті. Знання її необхідне 
кожному...

...Тоді на районній серп
невій освітянській конфе
ренції їх, молодих педа
гогів, приймали у велину 
вчительську сім'ю по-бать- 
ківськсму, тепло і щиро. 
Вручили квіти, вітальні ад
реси, трудові книжки.

І зразу ж після конфе
ренції Ольга Борисівна 
потрапила у невгамовний 
шкільний вир...

В іншого учителя часто 
спершу все виходить якось 
несміло. А в Ольги Бори
сівни заняття не схожі на 
уроки новачків.

У Політичній доповіді 
XXVII з’їздові КПРС, в 
Програмі партії до школи, 
до вчителів настійне ви
мога — пов’язувати на
вчання і виховання з жит
тям. Не обминати гострих 
кутів, складних проблем. 
От так, з такою міркою 
підходить Синьоока до 
кожного урока, в кожно
му класі.

Як забути їй і її вихо
ванцям семінар із суспіль
ствознавства з елемента
ми дискусії. Вимагала від 

усіх одного — бути актив
ним, сміливо, прямо ви
словлювати свої думки. 
Диспут був про працю 
при соціалізмі. Що вона— 
лише перша життєва необ
хідність? Чи й радість? 
Творчість? Праця й про
фесія. Чи є сірі й нецікаві

НАШ СУЧАСНИК

У надійних 
руках.

професії? Що скажуть про 
це запрошені ветерани і 
молоді виробничники? Хто 
з десятикласників, ду
має залишитись у колгос
пі? Чи цікава для молоді 
робота на полі, на фер
мах?

Диспут настільки був ці
кавим, що уроку не ви
стачило і його довелось 
продовжити після занять.

Десятикласники Анато
лій, Олег, Олексій, Сергій, 
Наталка, їхні товариші з 
особливою увагою слуха
ли розповіді ветеранів, 
молодих еодіїв колгоспу 
комуніста Миколи Погріб
ного, комсомольця Олек
сандра Шашкова.

Коли Ольга Борисівна 
разом з учнями вивчала 
період Великої Вітчизня
ної війни, на один із уро
ків вона запросила й її 
учасників — Віктора Мит
рофановича Банкула, Ва
силя Олексійовича По
грібного, Анатолія Мико
лайовича Бирзула, Йосипа 
Михайловича Цельнина. 
Юнаки і дівчата слухали 

їхні схвильовані розповіді, 
задавали десятки питань. 
Тетяна піднялась і запита
ла:

— Тоді Ви, Анатолію 
Миколайовичу, були тро
хи старші за нас, розпові
дали нам, як у блокаду 
боронили Ленінград. Про 
що думалось Вам тоді, 
про що мріялось?

Бирзул підвівсь, глянув 
на них:

— Діти і внуки мої... Я 
бачив страшніше страш
ного... Як вмирали малі, 
старі — від голоду і хо
лоду... І може для вас бу
де дивним, але І я, і мої 
бойові друзі мріяли про 
мир на землі, були впев
нені в тому, що перемо
жемо. Щоб ніколи не по
вторилось страхіття, щоб 
не було воєн. От тому й 
тепер і я комуніст, і всі 
мої товариші старшого 
покоління так гаряче го
воримо про мир. А запо
рукою його є, буде наш 
труд, еаш труд. То були 
слова й Ольги Борисівни...

Енергії і снаги О. Б. Си
ньоокій не позичати. Ось 
чо/лу директор школи 
М. А. Гірич запропонува
ла їй стати організатором 
позаклесної і позашкіль

ної роботи. І Синьоока 
не відмовилась.

Не злічити оізних захо
дів, виховних годин, які 
вона готувала, в яких бра
ла участь сама. В усьому 
вона вірна своєму курсо
ві: тримати зв’язок із 
життям. Крім знань з ос
нов наук, діти повинні вчи
тись господарювати. На 
шкільних ділянках, у на
вчально-виробничій брига
ді, в особистих госпо
дарствах. Знати техніку, 
вміти вирощувати росли
ни, берегти землю, догля
дати тварин. Знати, яким 
буде село через 5—10 ро
ків, у 2000 році.

Ольга Борисівна віддає 
своїм вихованцям все 
своє молоде серце...

І не раз приходить до 
неї на уроки тепер вже 
пенсіонер, колишній ви
кладач історії Іван Ко
стянтинович Бобер. Вете
ран Великої Вітчизняної 
війни. Комуніст. Прихо
дить, буває й зауваження 
зробить, дасть пораду. 
Але завжди радіє: його 
предмет викладає люди
на знаюча, з високими мо
ральними якостями.

м. стоян.



КЛУБ ІДЕЙНО-ПОЛ1ЇИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОД»
ТРИБУНА ДЛЯ ВАС

ЩЕ РАЗ №0
ЛЮДСЬКИЙ ШТОР

Тим чотирьом учн>.м, ЯКІ 
прийшли в цю бригаду, 
просто повезло. Адже це 
гак важливо для молодої 
людини — потрапити в 
дружний, доброзичливий 
колектив. В такий, наприк
лад, як номсомальсьно-мо- 
лодіжний колектив токарів 
механоскладального цеху 
Олександрійського ремонт

но-механічного заведу «Укр- 
ремтресту». І почати свою 
розповідь про нього мені 
хочеться не з показників у 
праці (хоча иони тут до-

версіеі, придивилась, як 
працюють дівчата, і їй 
захотілось самій з такою 
ж легкістю виточувати де
талі. В той день эона ми
моволі порівняла профе
сію токаря з професією 
художника.

І зараз, через 5 
впевнена, що не 
лась. Любов до 
справи передає

«Молодий комуні
□ D

ДРУГ РО
ГОВОРИТЬ СЕКРЕТАР ПАР"

ПЕРВИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ДЕМОКРАТИЧНОЙ^РТІЇ

В КІРОВОГРАДІ РАФІУЛЛА

З великим інтересом стежили ми за .зустрічами і 
виступами Генерального секретаря ЦК КПРС М. С. 
Горбачова на Далекому Сході. Всі питания, якими 
цікавився Михайло Сергійович, небайдужі й нам, 
працівникам харчової промисловості. Особливої ак
туальності н негайного вирішення вимагають вони 
тепер, коли йде перебудова економіки, підходу до 
господарських справ в усіх сферах нашої діяльності.

Уже те, що порівняно з минулим роком наш завод 
на сьогодні реалізузав продукції на 42 тисячі карбо
ванців більше, свідчить про прагнення добиватися 
вагомішого.

За приклад бадьорості й енергії служать комсо
мольці робітниця консерзного цеху Тетяна Трофимо
ва, молодий майстер цоху Людмила Климчук, еконо
міст Надія Біла. Добре працюють цього літа і студен
ти Кіровоградського педінституту (командир загону 
Ірина Петроза, комісар — Олена Шусь). По дві нор
ми виконують Людмила Ткаченко та Світлана Коноза- 
ленко. А Олена Шусь швидко озолоділа однією з 
найскладніших спеціальностей — стерилізатора.

Та, на жаль, є у нас і недобросовісні люди. Саме 
про них, молодих за віком, і хочеться мені говорити 
зараз. Адже серед них є й такі, що хотіли б зробити 
якнайменше, а одержати якнайбільше, — про 
таких з осудом говорив, виступаючи на Далекому 
Сході, М. С. Горбачов.

Ось хоч би й Василь Ізанюк. Зміє працювати, а от 
невимогливий до себе, дозволяє собі інколи загляну
ти з чарку. А це, звичайно, негативно позначається на 
результатах роботи. Хоч би взяти й останній неприєм
ний випадок. Через порушення технології, допущене 
при стерилізації, вибухнуло кілька банок в азтоклаві...

Якщо говорити більше, то не пройнялися як слід від
повідальністю ми, працівники заводу, за розширення 
виробництва. Новий консервний цех, наприклад, спо
руджуємо вже п’ятий рік. Сзоєї підрядної організа
ції не маємо, тому виділені кошти на будівництво 
вчасно використати не змогли. Тепер знайшли брига
ду, але нема будізельних матеріалів, через те роботи 
на об'єкті не ведуться. А обладнання тим часом, за
везене для встановлення у цьому цеху, лежить на те
риторії... Правда, використали два автоклави, встано
вивши їх у діючому консервному цеху.

Хоч з виробництвом і реалізацією продукції йдемо 
з перевиконанням завдань, однак відчуваєм, що мо
жемо досягнути й більшого. Для цього треба було б, 
зокрема, щоб Доброаеличкізське АТП № 10034 та 
трансагентство агропрому нам зиділяли більше машин 
для перевезення продукції. Саме через відсутність 
транспорту мало закупили ми цього року фруктів у 
населення. Господарства ж району не поспішають за
безпечувати нас сирозиною в асортименті. От і ви
ходить, що з плану 8 тонн кабачків прийняли їх 40 
тонн, а із запланованих 90 тонн огірків маємо лише 17.

Недопрацює хтось один, а відчувають незручності 
от того скрізь. У справедливості цих слів ми вже 
встигли переконатися. Пора нарешті покінчити з 
практикою відособленості, адже всі працюємо заради 
спільної мети — поліпшення добробуту радянських 
людей, повнішого задоволення їхніх потреб.

А. КУРБАНОВ, 
головний інженер Дооровсл ичківського кон
сервного заводу, молодий комуніст.

ЗА ПОКЛИКОМ СЕРЦЯ
Надзвичайно відпові

дальним і почесним став 
нинішній грудозий се
местр для студентських 
загонів, які працюють на 
будівельних майданчиках 
Київської області. Тут спо
руджуються житла для 
трудівників, евакуйованих 
з району Чорнобильської 
АЕС. За покликом серця 
сюди приїхали близько 
семи тисяч посланців Ле
нінського комсомолу з І І 
союзних республік і май
же всіх областей України

...Буквально на очах 
ростуть вулиці з селі По
греби Васильківського ра
йону, куди прибув загін 
«Будівельник» Одеського 
інженерно - будівельного 
інституту. Важко уявити, 
що зозсім недавно на міс
ці, де сьогодні працюють

хлопці, було пустирище. 
Заздання у студентів до
сить відповідальне — крім 
шести садиб, вони зво
дять корпуси фельдшер
сько-акушерського пункту, 
торговельного центру, 
лазні.

— Зараз, коли чорно
бильцям допомагає вся 
країна, ми не могли ли
шитись осторонь, — гово
рить командир загону 
Микола Саєнко. — Ми 
знали, куди їдемо і які 
завдання необхідно роз
в'язати, і тому підготува
лись особливо ретельно. 
Адже споруджуємо бу
динки дг.я людей, яких 
спіткало лихо.

О. ЮРКІН, 
кор. РАТАУ.

Київська область.

років, 
помили- 
обраної 

учневі

ветеран праці, наставник 
молоді, залишити його в 
нолективі. Тягнеться до 
Павла Івановича молодь. З 
роботі він, ударник кому
ністичної праці, — приклад 
для всіх.

Разом з ветераном та 
під його керівництвом Ал
ла Фоміна, Микола Григо
ренко, Віра Макеенко, Во
лодя Пасаман оволоділи 
суміжними професіями,

ЛЮДИНА І КОЛЕКТИВ

Тільки вчора новачок
а що згуртовує бригаду

сить вагомі), а із знайом
ства з самими робітниками 
— з людьми, які прагнуть 
і досягають тих поназни. 
ків. кожен з яних відзна
чається високим почуттям 
відповідальності за себе і 
нолектив, у кого рівень 
суспільної свідомості такий 
самий високий, як і рівень 
майстерності на вирооницт- 
ві.
П ОЛОДИМИР ПАСА-

MAH- Його поважають 
з колективі. В дні, коли 
немає бригадира, Володя 
заміняє його. Загалом у 
колективі всі питання вирі
шують гуртом... У цьому я 
впевнилась після того, як 
Володимир познайомиа 
мене з членами бригади, 
розповів про кожного з 
них, а потім уже вони ді
лилися зі мною своїми 
думками. Розмова вийшла 
відверта, щира. Та й не 
могла вона бути іншою, 
коли поряд такі небайду
жі, зацікавлені співбесід
ники, як Віра Макеєнко, 
Юрій Піранков, ну, і зви
чайно, сам Пасаман.

Віра — гордість бригади, 
її душа, заводій усіх спор
тивних справ. Сама на зма
ганнях серед підприємств 
< Укррсмтресту», що про
ходили в Житомирі, зайня
ла перше місце в літньому 
п’ятиборстві.

Цікавим був шлях цієї 
дівчини до своєї професії. 
Працювала продавцем. 
Але з кожним днем пере
конувалась, що то не її 
покликання- що треба шу
кати себе. Допоміг випа
док. Прийшла якось на ав
торемонтний завод до по
друг, побачила токарний

Олександрові Махібороді, 
який недавно повернувся 
з лаз Радянської Армії. 
Здібний, беручкий до ро
боти юнак Можна не сум
ніватись, Віра зуміє роз
крити перед ним таємниці 
токарного ремесла. Неда
ремно ж її портрет на 
Дошці пошани «Укррем- 
тресту» у Києві. Недарем
но найвідповідальнішу, 
найскладнішу роботу до
ручають їй.

Рій тому, моли Ксенія 
Мельчакоса тільки прий
шла до них у бригаду піс
ля училища, Віра допома
гала їй освоїтись в робочо
му колективі. "Тепер Ксе
нія — повноправний член 
бригади, знана спортсмен
ка. і в заводському хорі 
співає. Комсомольці цеху 
обрали Мельчакозу заступ
ником сенретаря комсо
мольської організації.

Втім, хлопці в бригаді 
не менш діяльні, ніж дів
чата, 
лець 
член 
ду з футболу і волейболу. 
В бригаді теж недавно, 
але має успіхи в роботі. 
«Усім, чого я досяг, зобо
в’язаний своєму колекти
вові,» — ці слова Юрія 
сповнені щирості й поваги 
до друзів.

Його тезка — Юрко Ар- 
чинов прийшов у бригаду 
після восьмирічки. Його 
недазно за рекомендаці
єю кращих спілчан брига
ди прийняли в комсомол. 
А токарем він вирішив 
стати за прикладом брата.

Коли створювали НМК. 
попросив П. І. Катенкар —

Приміром, комсомо- 
Юрій Піранков — 
збірних команд заво-

при необхідності 
обслуговувати по 
стати.

В тому, що 
дружний, немала

можуть 
два вер-

колектив 
заслуга 

його бригадира М. С. Де- 
миденка Людина справед
лива і принципова. Кому
ніст, хороший організатор, 
заступник пропагандиста 
школи комсомольської 
політосвіти — однієї з 
кращих на підприємстві, 
до речі. Бригадир теж, як 
і більшість в бригаді, — 
спортсмен. Особливо по
важає гру в шахи. Він же 
був і одним з організато
рів недавньої подорожі, 
коли члени бригади разом 
із сім'ями їздили відпочи
вати до Азовського моря. 

Певно, закономірно, що 
такий міцний, здружений 
колектив неодноразово 
був переможцем соціаліс
тичного змагання, змінні ■ 
норми постійно виконує 
на 110—115 процентів. І 
в усіх громадських спра
вах бригада — незмінний 
учасник. Слова свого до
тримують хлопці й дівча
та завжди. Зараз бригада 
бореться за звання «Зраз
ковий колектив». Віриться, 
що свого молоді заводча
ни доб’ються. Для цього 
вони мають все — і пра
цьовитість, і почуття 
лективізму, 
ня високого 
робітника, і високу профе
сійну майстерність.

Т. ЛОЗОВА.
м. Олександрія.

— Минуло вже шість ро
ків, відколи я покинув рід. 
ні місця. У тому районі мо
єї країни напади душма
нів на мирних людей не 
були рідкістю. Бандити 
спалювали будівлі н поля, 
по-звірячому вбивали ні в 
чому не винних людей. 
Вже в іншому місті я всту
пив, завдяки турботі 
родіїої влади, до 
Ми опановували 
освіту. Весь цей час 
буквально не випускали із 
рук зброю, завжди готові 
відбити підлий напад зрад
ників народу — душманів. 

Потім я вступив до ін
ституту. але. кили в тому 
виникла нагальна потреба, 
знову взяв до рук зброю і 
і вирушив, як і тисячі мо
їх товаришів, воювати а 
найманцями Імперіалізму. 
Коли МИ ЗВІЛЬНИЛИ від. 
убивць - душманів б^шу 
частину своєї криі.'ЗіЦ у 
мене появилась мож/г//лїсть 
одержати таку потрібну 
моїй країні спеціальність 
у Радянському Союзі.

Важко переповісти про 
ті добрі почуття, ту вели
чезну повагу, які я відчу
ваю до. радянських

на- 
школи, 

середню 
ми

Z4

в:
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ко-
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ІНТЕРВ'Ю

ПОЗНАЧИТИ ДІЛОМ КОЖЕН ДЕНЬ
Пленум ЦК ЛКСМ України, який від

бувся 2 серпня 1986 року, розглянув пи
тання активної мобілізації молоді на ви
конання рішень XXVII з’їзду Комуніс
тичної партії Радянського Союзу та чер
вневого (1980 р.) Пленуму ЦК КПРС. 
Молодь має бути застрільником «сіх 
славних справ, іги в авангарді трудових 
битв. Перед комсомольськими ватажками 
стоїть завдання якомога ширшого залу
чення молодих до суспільно корисних 
справ. Важлива роль в здійсненні зав
дань відводиться лекційній пропаганді.

Кореспондент «Молодого комунара» за
просив до розмови інструктора відділу 
пропаганди обкому комсомол 
мира Королепка та другого 
Олександрійського райкому 
Олександра Шишку.

КОР.: Перш за все хотілось __ _  _
рити про особистість лектора. Хто ним. 
лн правило, стає?

В. КОРОЛЕНКО: Майбутній лектор 
насамперед повинен бути освіченою лю
диною. Але, крім цього, лектор повинен 
оволодіти й багатьма специфічними 
якостями: опанувати секретами красно- 
-мовства. сіагп ерудитом принаймні в 
своїй темі та суміжних галузях. І -.вичай- 
но, не слід забувати, що лектор — це 
вихователь: ного принциповість. чесність,

у Володи- 
секретаря 

комсомолу

би ПОГОВО-

Цей знімок наш фотокор 
янського району. Але гарниг 
ки в цьому селі, айв інши, 
ці. Копанях, Доніно-Нам'яні. 
тивні зміни у відродженні < 
госпу Анатолія Минолайови 

На її околиці Трепівни ві 
тягом минулої п’ятирічки т 
кіз.

Колгосп «Маяк». 
Зпам'янськиіі райок.

«СВІТОГЛЯДУ»

нетерпимість' до будь-яких проявів мі
щанської моралі, послідовність у словах 
і вчинках — цс постійний приклад для 
ного слухачів...

КОР.: Все це безперечно там. Тож логіч
ним буде запитати: чи можливо лектор
ській майстерності набути ще у вузі і ра
зом з дипломом одержати, як кажуть, су
міжну спеціальність — пропагандиста 
або лектора?

В. КОРОЛЕНКО: У тому іі біда наша, 
що нині цс лишається, як правило, не
доступним якщо не для всіх, то для пе
реважної більшості. Навіть ті. хто закін
чує школу молодого лектора, скажімо, в 
педінституті, ще по може себе вважати 
справжнім спеціалістом у ціп справі. Бо 
справжній лектор, пропагандист — це ке 
тільки знавець методології предмета, але 
Й перш за все людина захоплена, діяль
на, неспокійна у найкращому розумінні 
цього слова. Тут вступає у дію саме той 
людський фактор, про яких йшлося і на 
ХХ\ II з'їзді КПРС.. На жаль, нам не 
завжди вдається вгадати у людях прихо
вані здібності лектора, агітатора зарані. 
Досип, часто, і з цією практикою треба 
рішуче поривати, — пропагандистом, лек
тором (особливо в сільській місцевості) 
людей призначають лише з огляду на на
явність вищої освіти, не розібравшись, 
чп має вона хоч би які дані для такої 
діяльності.

КОР.: А може, вся справа у 
Давайте спробуємо проаналі: 
них, за які найчастіше беру 
мольсьні лектори області. І

В. КОРОЛЕНКО: Раніше 
шість тематичних секцій. Ге| 
розмаїття вибрали чотири: І

— пропаганда марксиста»! 
кнх знань, внутрішньої і зо! 
літикії

— пропагаш^історії і су 
пості ВЛКСМ, міжнароднії 
ного руху;

— комуністичне виховати 
істинне, правове виховання і

— контрнропагандистська
О. ШИШКА: До кожної 

у районі ми залучаємо праце 
відиих установ -г вчителів! 
кіз, юристі»... При кінотса.і 
приміром, створено кіноклхя 
правового напрямку. Дбасі 
ції перед показам!! кіііострі 
були не менш цікавими, які 
Недарма клуб користуєтьсі 
тю у старшокласників. ІшгІ 
форми роботи наших лекгі 
розмаїтні, як нам хотілось! 
вають і знахідки. У люгох] 
відбулася 
лістів.

КОР.: А які форми робот 
практикуються, дають найбі 

В. КОРОЛЕНКО: Т ЩО 
без по

зустріч воїнів

контакт із с|
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Останнім часом сталися деякі зміни у

відносинах між Китайською Народною

Республікою й іншими країнами соціа-

лістичного табору, в тому числі й Радян

ським Союзом. Хотілося б дізнатися, що

Інше тут, В країні 
ого Леніна, я зрозу- 
> кінця, які невичерп- 
жлпвості відкрнва- 
перед ЛЮДИНОЮ у co

il пічному суспільстві... 
і у мене в Кіровогра- 
і'люблені викладачі, 
f друзів різних націо- 
юстей. Я увесь час 
|аю їхню дружню під- 
ІУ И допомогу. Та й не 
п. Ось взяти хоч би ft 
(молодшого товариша 
рка Мифуза Иовсази, 
І НДіІД з 1981 ропу, 
Іщоино закінчив пеі>- 
Ivpc КІСМу. Він ви- 
Івеликій’ (всього 13 
І1') і Дружній сім’ї, 
її його, члени НДІІА, 
Іоціонерн. були людь- 
|5рими і щирими. І 
І< важко було їм ro
ll сім'ю, та вони дба- 
|>б у сім'ї діти не 
Із.’.'и нестачі батьків- 
I тепла і любові. Ді- 
Ідрісшн, старалися 
■лькн можна підтри- 
|> одне, одного. Стар- 
иом з-єШ^ьками ста
яла ш.іЯг револіоцій- 
Іротьби.
вовариш Мафуз Нов
ії 1 років, навчаючись 
(іі, допомагав дорос- 
Вдувати лікарні, шко- 
■сном Народно - де- 
■ нчної партії Афгані-

стану став у 14 .-нг. Зараз 
йому дев’ятнадцять, він 
мріє стати інженером, щоб 
віддати потім всі свої знан
ня і сили справі афганської 
революції.

Цей хлопець з дому зов
сім недавно, він ще особ
ливо гостро нудьгує за рід
ними, за своює великою 
сім’єю. Але коли я запитав 
про цс, то Мафуз відповів: 
«А хіба тут, в Радянсько
му Союзі, ми не одна сім’я 
з радянськими людьми? Хі
ба немає тут у пас друзів, 
родичів но духу?»

Так. справді, друзів у 
нас. афганців, в Кіровогра
ді багато. 1 це не тільки 
наші особисті знайомі, а й 
всі, хто підтримує бороть
бу нашого народу. Серед 
цих і радянські воїни - ін
тернаціоналісти, які з чес
тю викопавши свій інтер
національний обов'язок, 
незабаром повернуться, як 
заявив про те недавно 
М. С. Горбачов, з ДРА в 
СРСР. Та ми. афганці, дов
го ще будемо вдячні їм за 
братню допомогу’. І повер
нувшись додому, ми роз
повімо рідним, як щасливо 
й повнокровно живуть ра
дянські люди.

характерно для сьогоднішніх зв’язків 

СРСР з КНР.

3. СОЛДАТЕНКО,

Устинівський район.

З добросусідським
ИСТУПЛЮ’!И 28 липня ц. р. па уро
чистих зборах у Владивостоці. М. С.

Горбачов сказав, що «останнім часом від-

булося помітне поліпшення наших відно

син» з КНР. Ми всі із задоволенням спос

терігаємо за зміцненням торгово - еконо-

мічпого співробітництва Радянського Сою

зу й Китаю. Торгівля між нашими країна

ми має характер прямого безвалютного

товарообміну, що дуже вигідно обом сто

ронам.

<т Василь ГРИБ зробив у селі Трепівці Знам’- 
йими будівлями можуть похвалитися не тіль
них пунктах колгоспу «Маяк» — Новотрепів. 
|ому Гаї, Спасо-Можарівці, Топилому. Пози- 
I пов’язують з приходом на посаду голови кол- 
ьГ'сучасні вулиці — Молодіжна і Миру. Про- 
Гцих двох вулицях виросло близько 40 будим-

спутн, «круглі столи», вечори запитань і 
відповідей... Часто паші лекції прово
дяться спільно з товариством «Знання», 
що надає їм більшої вагомості й авто
ритетності. В кожній лекторської групі 
є старанно продуманий плаи-графік про
ведення лекцій, якого зобов’язуємо до
тримуватись в обов'язковому порядку.

Серозні корективи в той графік внес
ли хЯШ з’їзд партії, останні партійні 
Пленуми. Недавно лекторська група об
кому комсомолу здійснила агітпохід, ме
та якого — пропаганда рішень з’їзду. В 
поході взяли участь агітбригада «Ім
пульс» заводу радіовнробів (м. Кірово
град). чотири лектори, молоді літерато
ри, читці, колектив дискотеки. Геогра
фія нашого походу — Петрівський, Знам’- 
япськпй, Окуфріївоький, Світловодський 
райони.

HOP.: А як і коли керівники лекторсь
ких груп спілкуються між собою?

В. КОРОЛЕНКО: В області прово
дяться дво- триденні семінари других 
секретарів. На них і ведемо ділову, прин
ципову розмову, обмін досвідом.

Вела розмову О. ЧУГУТ.
ВІД РЕДАКЦІЇ: Розмова, яку .ми по

дали вище, торкнулася лише деяких про
блем становлення молодих лекторів. То
му, бажаючи продовжити розмову, ми 
запрошуємо до неї і самих цих лекторів, 
і всіх «Молодого комунара». Нас
цікав/пу ваша думка, дорогі друзі, про 
перебудову в КОМСОМОЛІ у зв язку з пере
будовою діяльності лекторських груп, 
про завдання й перспективи цієї справи.

Радянські автомобілі — ЗІЛи, «Ниви», 
«Волги», «Лади» — не рідкість на дорогах 
КНР. Добре зарекомендували себе на ки
тайських авіалініях літаки радянського ви
робництва — ЯК-42, 1Л-62, ТУ-154. Заліз
ничники Китаю хорошої думки про тепло
вози, виготовлені в СРСР. Закупляє наш 
великий сусід і радянські трактори, буль
дозери, верстати, гірниче обладнання, про
кат, цемент. Наші спеціалісти реконструю
ють ряд промислових підприємств, які бу
ли збудовані в попередні десятиліття за 
допомогою СРСР.

КНР експортує в нашу країну необхідні 
народному господарству вольфрамовий 
концентрат, молібден, плавиковий шпат, ку
курудзу, сою-боби, м'ясопродукти, бавов
няні й шовкові тканини, трикотажні й 
швейні вироби, чай та інші товари.

СЬОГОДНІ НАРОД КНР вирішує питан
ня прискорення соціально-економічно

го розвитку. Для їх успішного вирішення 
ми можемо не тільки співробітничати, але 
я обмінюватися досвідом.

У відповідності до нової економічної по
літики в КНР впроваджуються нові форми 
стимулювання праці. Промислові підпри
ємства передаються у відання колективів, 

члени яких одержують право керувати ни
ми й відповідають за ефективність госпо
дарської діяльності. Цс сприяє підвищенню 
активності працюючих, а їхнє місце у су- 
пільстві тепер визначається не знанням 
цитат, а працею, діловими якостями. Соціа
лістичний принцип 'Кожному — за тру
дом» стає домінуючим.

У сільській місцевості створено систему 
підрядної відповідальності для селянсько
го двору, спеціалізованого на виробництві 
зерна, підсобному промислі та інших ви
дах господарювання за контрактом. Це за
безпечило зростання виробництва сільсько
господарської продукції в три рази, а при
бутки селян (їх в КНР 80(^ мільйонів чоло
вік) зросли вдвічі. За 1984 рік врожай 
зернових склав 407 мільйонів тонн.

Однак і нині у відносинах двох країн 
зберігаються розбіжності в підходах до 
оцінки ряду міжнародних проблем і особ
ливо в питаннях світового комуністичного 
руху.

Радянський Союз, як підкреслив М. С. 
Горбачов, готовий на всіх рівнях і найсер
йознішим чином обговорити з КНР питания 
про додаткові заходи по створенню обста
новки добросусідства, тому що для наших 
народів поняття «мир» і «соціалізм» — не
роздільні.

Успішно розвиваються й культурні зв'яз
ки між СРСР та КНР (про них ми розпо
вімо в одному з наступних випусків «Сві
тогляду»).

О. ПОПОВНІЙ, 
лектор-міжнародник обласної органі
зації товариства «Знання».

В селі Йосипів-» 

ка Ульяновського 

району силами 

міжколгоспн ого 

комунгоспу Про» 

водяться уио» 

ряджувальні робо

ти по благоустрою 

села. Це — ремонті 

будівель КОЛГОСП

НИКІВ, виготовлен

ня парканів, про

кладання тротуарів 

тощо. А найпри- 

вабливішою робо

тою є оздоблення 

криниць. Одну з 

них ви бачите на 

цьому знімку.

Фото
1. КОРЗУНА.

АНКЕТА ЧИТАЧА «МК»
Шановний читачу!
Календарний рік ще тільки-но переступив екватор, ще майже півроку на твою 

адресу надходитиме «Молодий комунар», а ми вже сьогодні збираємось тебе за
питати: чи передплатиш ти «Молодий комунар» на наступний рік?

Зараз в країні триває передплата па газети і журнали, а, отже, й на «Моло
дий комунар».

Знайди вільну хвилину після напруженого робочого дня, подумай над запитан
нями і дай відповідь. Сподіваємось, що вони будуть щирі, відверті. Бо тільки 
відверте і пряме слово читача допоможе нам реальніше глянути на свою роботу, 
бо й від тебе, читачу, залежить якою буде газета в наступному році. Не сором
ся відзначити удачі обласної «комсомолки» і прорахупкп, симпатії й обурення— 
діалог мас- вийти по-комсомольському чесним. Діалог, оскільки кожна відповідь 
буде уважно вивчена їі за ними газета опублікує роздуми про наші задуми, ре
альність їх здійснення.

Отже, тобі слово, читачу!
1. Перебудова — це слово сьогодні на устах. «Молодий комунар» спільним за

сіданням редколегії газети іі О.ісксапдрівського райкому комсомолу 5 червня по
чав розмову про перебудову в комсомольських організаціях, формалізм і напс- 
ротворчісіь, про актуальні аспекти внутріспілкового життя. Чи стежиш ги за 
публікаціями під рубрикою «Перебудова: твоя позиція»? Якщо гак, то що тобі 
самому хочеться сказати з приводу розмови? Як бачиться тобі перебудова в ком
сомолі? _________________________________________________________________ _

2. Чи збираєшся ти передплачувати «Молодий комунар»?
Так.
Ні.
Підкресли своє бажання і спробуй пояснити його: чому?___________________ _

3. Які теми тебе цікавлять?_____ __ _________________________________ і

Про що, на твою думку, газета мало пише? Про що ти хотів би в ній прочитати?
4. Раз на квартал «Молодий комунар» виходить на восьми полосах — цс спец

випуск з питань контрпропаганди «Думаємо, боремось, живемо». Які матеріали 
і форми подачі їх тебе найбільш задовольняють? Як сприймаєш ти публікації про 
позитивний досвід у цій справі порівняно з роздумами над проявами чужої ра
дянському суспільству моралі?__________________________________________ *

5. Назич матеріали, які тобі запам’яталися. Якщо не пам’ятаєш назви, то про 
що ті публікації? Може, за виступами коюсь із авторів ти стежиш—назви пріз 
вище. ____ __________________________________________ _ _____________

б. Як. па твою думку, газета має вести боротьбу з нетрудовими доходами, пи 
яцтво.м? Може. т:і читачу, знаєш про факти непорядності, рвацтва, затиску крн 
тики, сприяння людям з брудними руками, хабарникам, хапугам — напиши нам 
про цс, підкажи конкретну адресу. _ ______ ________ ___________________

7. Запропонуй галеті нові рубріїки, назви нових тематичних сторінок. Які з па 
ї-віпіх ніші тобі не подобаються? __ _______ і_____________________________

8. З якими цікавими людьми ти чекаєш зустрічі на сторінках «Молодого кому 
кара»? __ _ ______________________________________ . ____ ____________ -с—

9. Про що ти особисто хотів би запитати журналістів газети?

Запитань у газети до тебе, паш шаиоппий читачу, багато, їх не вмістити в од
ну коротку анкету. Як, мабуть, і в тебе до газети. Якщо в тебе виникне бажан
ня поділитись думками » приколу публікацій, нашою жіпія про молодіжні про
блеми. запікати щось — пиши листа на окремому аркуші. Сподіваємось, що ти 
розбудиш іакі ж бажання і в своїх найближчих друзів. Наперед тобі за не вдяч
ні.

Можеш при бажанні назвати свої:
Прізвище, ім’я та по-ба гі.кові
Адресу . ■ ,
Місце роботи чи навчання
Скільки років чшаєш «Молодий комунар»
Заповнену анкету (чи листа) відправляй на адресу редакції: 310050, м. К'ф®" 

воі рад. вул. «П у лимарського, 36, відділ листів і масової роботи.



4 стер. «Молодий комунар» 12 серпня 1986 року

Іван БРАТЧЕНКО

(Продовження. Поч. у № 94, 95 за 7, 9 серпня ц. р.)

«ЗІРКА»-«СТАХЛНОВЕЦЬ»-3:2

6 серпня 41-го року фашисти кілька разів атакували і 
вибили частини 32-ї кавалерійської дивізії із важливого 
в тактичному відношенні рубежу. Командування дивізії 
наказало танковому полку повернути залишений рубіж. 
Контратакували з правого і лівого флангів, прагнучи 
створити для ворога загрозу оточення. Початок контр
атаки був успішним, ворожа піхота відступила. Але в 
глибині оборони танкісти нарвалися на артилерійські 
батареї противника. Вони били прямою наводкою, кілька 
наших танків загорілися, влучив снаряд і в машину 
Арсена. Командирові старшині Боброву відірвало ногу, 
в тіло Арсена вп'ялися два осколки — в кисть лівої 
руки і в плече. Довелося вивести машину з бою. До
бравшись до лісу, де був штаб полку, Арсен зупинив 
танк, виніс із нього Боброва, військовий лікар оглянув 
поранених.

— Сніжко, зможеш доставити машину па ремонт? — 
запитав начальник штабу полку. — Дорога — через 
річечку, потім — наліво, в ліс. Там ремонтники.

— Думаю, що зможу, — відповів танкіст.
Вів повів танк у бік річечки. Мосту через неї не було, 

видпівся лише настил із свіжих колод. Заревів мотор, 
танк набрав велику швидкість і, в одну мить подолав
ши водну перепону, опинився на протилежному березі. 
Ось уже і польова майстерня полку. Арсен ледве виліз 
із танка, здав його на ремонт, а сам ліг під деревом. 
З-під білосніжних бинтів, якими були перев'язані пле
че і кисть лівої руки, просочувалась кров, він чув, як 
вона текла по плечу. Гіому Дали попити, тугіше перев'я
зали рани. Незабаром танк відремонтували. В цей час 
у вольову майстерню приїхав иолітрук роти. Побачив
ши Арсена Сніжка, який лежав у закривавлених бинтах, 
иолітрук розпорядився виділити мехапіка-водія з числа 
ремонтників, який вмів водити танк. Сніжко, почувши 
ці слова, підвівся ’на ноги, підійшов до нього і сказав:

— Я трохи відпочив, рани не тяжкі, так що сам змо
жу... Дозвольте, товаришу иолітрук?

— В тебе дві он які рани, весь у крові.
— Ну й що. Зліше битимусь.
— Тоді ось шо. Будеш командиром танка. А мехапі- 

ком-водіем замість тебе піде Глібов. Він майстерно во
дить танки.

Глібов сів за важелі, а Сніжко зайняв місце команди
ра танка. Помчали до переднього краю. Арсен коман
дував, куди їхати і час від часу повторював: натискай, 
натискай па всі важелі.

Вони увірвалися на поле бою, яке наші танкісти роз
плавили'навпіл і відрізали велику групу фашистів, що 
рвалися вперед. Танк Арсена бив фашистів з гармати 
і кулемета. Машина вихором мчала то в один кінець 
поля, то в другий. Навколо — убиті німці, п'ять палаю
чих танків. Мотор машини перегрівся , боліли рани, в 
голові гуло.

— Бій закінчився, танки пішли в ліс. Арсена винесли з 
танка. Ного груди, спина, руки були в крові, весь блі
дий. Військовий лікар розпорядився відправити його в 
санчастину дивізії. Тільки Сніжка відвезли, як у полк 
прибули два його земляки Іван Погрібняк і Василь Бс- 
резан, хлопці з Головнішій, з якими Арсен разом пішов 
в армію, разом навчався в полковій школі, одного дня 
вступили в перший бій.

— Що з Арсеном? — спитав Погребняк механіка-во- 
дія Глібова.

— Що? Дуже вже спритний ваш земляк. З двома ра
нами пішов у бій, багато крові втратив.

Погребняк і Берсзан, спитавши дозволу у команди
ра роти, газиком поїхали в санчастину дивізії. Швидко 
розшукали Арсена. Він лежав на посилках під високою 
березою, навколо якої в траві валялися закривавлені 
бинти. Лежав горілиць із заплющеними очима, а біля 
нього стояли земляки, друзі дитинства, товариші по 
зброї. Переступали з ноги на йогу, поглядали один на 
одного, не знаючи, що робити. Погрібняк став на колі
на, припав до грудей. І в цей час Арсен розплющив очі, 
побачив земляків. У них були сумні обличчя. Арсен ска
зав:

— Ви що цс дивитесь на мене, мов на мерця?
— Та ж лиця на тобі немає.
— Рано ховаєте, — кволо усміхнувся Арсен. 1 додав:
— У пас ще є головна справа життя — повернутися 

додому, сісти на трактор, щоб орати, сіяти, косити, А 
ви... Ви що, забули, що завжди порядок в танкових 
військах?

Цей матч почався із 
швидких атак «Зірки» на 
ворота гостей. Володимир 
Ди/лов, який по правому 
флангу увірвався до 
штрафного /лайданчика 
«Стахановця», сильно про
бив по воротах, але до
свідчений голкіпер гірни
ків Юрій Листопадов був 
на місці. На 12-й хвилині 
гри красиву комбінацію 
розіграли біля воріт гос
тей Леонід Федоров та 
Анатолій Сальников. Вони

на великій швидкості по
долали відстань майже від 
центру поля і віддали 
м’яч точно на Михайла 
Калиту. Кращий бомбар
дир «Зірки», залишившись 
віч-на-віч з Листопадо
вим, не схибив.

Гості відразу перебуду
вали свою гру й повели її 
на швидших контратаках. 
Стахановці, принаймні, 
тричі могли забити м яч 
господарям поля, але ре
алізували всього одну

можливість. За десять 
хвилин до перерви гості 
пробили штрафний удар 
метрів з тридцяти і Ми
кола Латиш несподівано 
зрізав м’яч у власні 
ворота.

У другому таймі харак
тер гри мало змінився. 
На 70 й хвилині Валерій 
Черних вивів «Зірку» упе
ред, забивши гол-красень 
з лінії штрафного майдан
чика, та ще й в оточенні 
численних суперників. 
Через три хвилини півза
хисник «Стахановця» Юрій 
Болдарєв забив другий

гол у відповідь, та неза
баром той же Черних при
ніс «Зірці» перемогу. От
же, 3:2.

«Зірка» виступала у та
кому складі: Ю. Колаков- 
ський, В. Самофалов, 
В. Димов, Е. Чижик, 
О. Михайленко (І. Мако
гон), В. Черних, М. Латиш, 
Л. Федоров, Я. Бсбиляк 
(С. Козаков), М. Калита, 
А. Сальников. 4

Наступну гру кірово- 
градці проведуть 18 серп
ня б Чернігові з місце
вою «Десною».

С. БОНДАРЄВ.

А ЦТ (І програма)
8.00 — Час. 8.40 — Лісні 

народів світу. 9.00 —
Відгукніться сурмачі! 9.30— 
Документальний телефільм. 
10.00 — Телефільм. 'Остан
ній довід королів». 1 серія. 
11.10 — Новини. 14.30 — Но
вини. 1-1.50 — Документаль
ні фільми. 15.55 — В. А. Мо
царт. Концерт для скрипки з 
оркестром ля мажор. 10.25 
— Новини. 10.30 — Веселі 
старти. 17.15 — «Струни
серця». Фільм-копцерт. 17.45 
Чого і чому. 18.15 — Доку
ментальний телефільм. 18.45 
— Сьогодні у світі. 19.00 — 
Чемпіонат світу з шахів.

і Матч - реванш 19.05 — На
ука і життя. Машини для 
агропрому. 19.35 — Новини. 
19.40 — Телефільм «Остан
ній довід королів». 2 серія. 
21.00 — Час. 21.40 — Твор
чий вечір композитора Дави
да Тухманова. 23.20 — Сьо
годні у світі.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
«Доброго вам здоров'я» 10 45
— «Вас запрошує Софія Ро
тару». Музичний відео- 
фільм. 12.00 — Інтерклуб. 
13.00—Новини. 16.00 — Но
вини. 16.15 — Літо піонер
ське 16.35 — «Я зачекаю на 
тебе. Тяло». Телефіль’л. 17.20
— Музичний фільм. 17.30 —
Неспокійні серця. 18.00 —

; Цивільна оборона -- справа 
! кожного. 18.30 — Музичний 
і фільм «ІІісиі сонячного лі

та». 19.00 — Актуальна ка
мера 19.30 — «Майстри ми
стецтв». 20.25 — «День за 
днем». (Кіровоград). 20.40 — 
Оголошення. (Кіровоград). 
20.45 — На добраніч, діти! 
21 00 — Час. 21.40 — Худож
ній телефільм «Ціна повер
нення». 23.05 — Новини.
Д ЦТ (II програма)

..18.20 — «...До шістнадцяти і 
старші». 19.05 — Докумен
тальний телефільм. 19.20 — 

! Чемпіонат світу з баскетбо
лу. Жінки. Збірна СРСР — 
збірна Канади 2 тайм. 20.00
— Вечірня казка. 20.15 —
Ритмічна гімнастика. 20.45
— П'ять романсів Д. Шоста
ковича на вірші Є. Долма- 
товського виконує А. Моро-

. лов. 21.00 — Час. 21.40 —
> Телефільм «Погода на сер

пень». 22.50 — Чемпіонат 
світу з баскетболу. Жінки. 
Збірна Угорщини — збірна 
КНР. 23.10 — Новини.

технічний прогрес на Кірово
градському заводі «Гідроси- 
ла>. (Кіровоград на Респуб
ліканське телебачення). 17,30
— Фільм - концерт. Співає 
Р. Ібрагімов. 18.00 — «День 
за днем». (Кіровоград). 18.15
— Телефільм. (Кіровоград). 
18 30 — Музичний фільм -І 
хліб, і пісня». 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — А. Лу. 
пачарськнй. «Двійник», «Ду
ша Елеонори». Телевистава. 
20.40 — На добраніч, діти! 
21.00 — Час. 21.40 — Худож-

рівні мелодії українського 
романсу». Передача друга. 
(Кіровоград). 20.00 — Моло
діжна студія «Гарт». 20.45 — 
На добраніч, діти! 21.00 — 
Час. 21.40 — Художній те
лефільм «Благочестива Маг- 
та». 2 серія. 22.55 — Новини. 
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20— 
Фільм- «Дякую. капітане». 
9.25 — Мультфільм. 9,45 — 
Програма Хабаровської сту
дії телебачення. 10.50 — 1с-

Погребняк і Берсзан поцілували бонового товариша і 
попрямували в розташування полку, а Арсена відправи
ли в госпіталь. Як потім Арсен довідався: Іван Погреб
няк і Василь Берсзан до останнього подиху билися в не
рівному бою. Загинули, але не відступили.

(Далі буде).

А ЦТ (І програма)
8.00 — Час. 8.40 — Мультфільми. 9.10 — Клуб манд

рівників. 10.10 — Телефільм 
«Останній довід королів». 2 
серія. 11.25 — Новини 14.30
— Новини. 14.50 — «Союз
науки і праці». Документаль
ні фільми. 15.50 — Родом з 
дитинства. Є. Носов. «Як бу
ло. як буде, як бачилось...». 
16.35 — Новини. 16.40 —
Розповідають наші корес
понденти. 17.10 — Грає
Л. Тимофєєпа (фортепіано). 
17.40 — Фільм — дітям.

1 «Шапка - Мопомаха». 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 —
Вирішується на місці. Пере
дача 2 «Челябінська гаран
тія». 19.45 — Телефільм «Ос
танні)'! довід королів». З се
рія. 21.00 — Час. 21.40 —
«12-й поверх». Додаток до 
передачі «Світ і молодь». У 
перерві — 22.45 — Сьогодні 
у світі. 23.40 — Чемпіонат світу з шахів Матч - реванш 
А УТ

10.00 — Новини. ТО.20 —
«Друзі хороші мої». Концерт
на програма. 11.05 — Ху
дожній телефільм «Ціна по
вернення». 12.30 — Новини 
16.00 — Новини. 16.10 —
Концерт колективів худож
ньої самодіяльності профе
сійно • технічних училищ 
Закарпаття. 17.00 — Колек
тив і п’ятирічка. Науково*

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском язьн •

НАША АДРЕСА:

316050. МПС,

м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.'

БК 02255. Обсяг 0,5 друк. арн.

Співає тріо Мареничів. 22.50 
— «Світ поезії». 23.10 — Но
вини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
«Виняток без правил». Ко
роткометражні телефільми. 
9.55 — -і...До шістнадцяти і 
старші». 10.40 — Англійська 
мова. 11.10 — Н. Пеганіні. 
Соната для скрипки і гітари. 
Фільм . концерт. 11.30 — Те
лефільм «Наш спільний 
друг». 6 і 7 серії. .13.15 —
«Захист врожаїв від пожеж». 
Науково - попу л я р н и й 
фільм 13.30 — Мамина шко
ла. 1-1.00 — Новини. 18.00— 
Новини. 18.15 — «Випробу
вання достатком». Про про
блеми морального вихован
ня. 18.50 — Чемпіонат світу 
з баскетболу. Жінки. Пів
фінал. 19.30 — «Для всіх і 
для кожного». «Два обличчя 
новосілля». 20.00 — Вечірня 
казка. 20.15 — Чемпіонат 
СРСР з городошного спі рту ж 
21.00 — Час. 21.40 — Ко)Г^ 
церт майстрів мистецтв. 
22.40 — Новини.

ній телефільм «Благочести
ва Марта». 1 серія. 22.45 — 
Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
Документальний фільм. 8.30
— Телефільм «Погода на 
серпень». 9.40 — «Дім у 
квартирі». Передача 1. 
10.20 — «Миттєвості». Фільм- 
балет на музику С. Прокоф’- 
єва. 10.55 — Німецька мова.
11.25 — Телефільм «Наш 
спільний друг». З і 4 серії. 
13.10 — «Подорож по біблі
отеці». 13.45 — Народні ме
лодії. 14.00 — Новини. 18.00
— Новини. 18.15 — «Акаде
мік Трофимук. Сторінки біо
графії». Документальний те
лефільм. 18.45 — «Грає
Е. Москвітіна» Фільм - кон
церт. 19.00 — Сільська го
дина. 20.00 — Вечірня казка. 
20.15 — Музичний кіоск.
20.45 — Якщо хочеш бути 
здоровим. 21.00 — Час. 21.40
— Фільм «Дякую, капітане».
22.45 — Чемпіонат світу з 
баскетболу. Жінки. Збірна 
США — збірна КНР, збірна 
Болгарії — збірна Куби.
23.25 — Новини.

панська мова. 11.20 — Теле 
фільм «Наш спільний друг». 
5 серія. 12.15 — Концерт Ок
ремого показового духового 
оркестру Міністерства обо
рони СРСР. 12.30 — Фільм 
«Дублер Починає діяти». 
13.55 — Новини. 18.00 —
Новини. 18.10 — Із скарбни- 
ці світової музичної культу
ри. Л. Бетховен. Совати № 1 
фа мінор і № 2 ре мажор. 
19.00 — Ритмічна гімнасти
ка. 19.30 — Чемпіонат світу 
з водних видів спорту. Вод
не поло. Збірна СРСР — збір
на Бразілії. 20.00 — Вечір
ня казка. 20.15 — Міжна
родні змагання з автоспор
ту. 21.00 — Час. 21.40—«Ви
няток без правил». Коротко
метражні телефільми. 23.15 
— Новини.

А ЦТ (! програма)

A. ЦТ (І програма)
8.00 — Час. 8.40 — Співає

B. Зіпкевич. 9.00 — Очевид
не — неймовірне. 10.00 
Телефільм «Останній довід 
королів». З серія. 11.10 —
Новини. 14.30 — Новини. 
14.50 — «Сільські горизон
ти». Документальні фільми. 
15.45 — Концерт Державно
го ансамблю пісні і танцю 
«Саяни» Тувинської АРСР. 
16.25 — Новини 16.30 —
«...До шістнадцяти і старші». 
17.15 — Любителям хорової 
музики. 17.45 — «Релігія і 
політика». X ст. в історії Ру
сі. 18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Чемпіонат світу з 
шахів. Матч-реванш. 19.05 — 
Мультфільм. 19.15 — «За 
словом — діло». Після кри
тики. 19.45 — Телефільм
«Останні)! довід королів». 4 
серія. 21.00 — Час. 21.40 — 
Співає і танцює молодість. 
22.00 — «Позивні дружби». 
Телеміст «Москва — Прага». 
23.00 — Сьогодні у світі.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Спортивні ритми республіки. 
11.10 — Художній телефільм 
«Благочестива Марта». 1 се
рія. 12.15 — Новин)!. 16.00— 
Новини. 16.10 — Телефільм 
«Листи до нас». 16.30 — Кон
церт для Дітей. 17.00 —
«Тверезість — норма жит
тя». Науково - популярний 
фільм «Чия це вина». 17.10
— Камерний концерт. 17.45
— Екран пошани Українсь
кого телебачення. 13 09 —
«День за днем». (Кірово
град). 18.15 — Телефільм (Кі
ровоград). 18.30 — Музич
ний фільм «Якщо пісня те
че, як ріка». 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — «Ча-

8.00 — Час. 8.40 — У кон
цертному залі школярів. 9.20 
Документальні фільми. 9.55 
— Телефільм. «Останній до
від королів». 4 серія. 11.10— 
Новини. 14.30 — Новини. 
14.50 — «Перевірено прак
тикою». Документальні філь
ми. 15.45 — Народні пісні 
різних областей Росії у ви
конанні хору російської піс
ні ЦТ і ВР 16.10 — Новини. 
16.15 — Російська
16.45 — Фільм 
острова Бек-Кап» 
ваччипа). 18.05 — 
жемо допомогти?» 
тальпий фільм. 
«Співдружність».

мова. 
«Таємниця 

(Чехосло- 
«Чим мо- 
Докумен- 
18.15 —

___ ............... . Тележур
нал. 18.45 — Сьогодні у сві
ті. 19.00 — Мультфільм для 
дорослих. 19.20 — Екологіч
ний щоденник. 19.55 — Но
вини. 20.00 — «В країні 
пальм і снігів». Кіноварне 
про Індію. 20.30 — Ритми 
Індії: 21.00 — Час. 21.40 — 
На екрані — кінокомедія. 
«Вірні друзі». 23.20 — Сьо
годні у світі. 23.35 — Чемпі
онат світу з баскетболу. Жін
ки. Півфінал: чемпіонат сві
ту з шахів. Матч ■ реванш.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Виробнича гімнастика 10.30
— Молодіжна студія «Гарт».
11.15 — Художній телефільм 
«Благочестива Марта». 2 се
рія. 12.30 — «Автограф». 
Поет . пісняр М. Ткач. 13.30
— Новини. 16.00 — Новини.
16.15 — Концерт 17.10 
Телефільм «Нетьмяніючий 
блиск барв». 17.30 — Народ
на творчість. 18.00 — Доку
ментальний фін.-м < Завжди 
з хлібом». 18.30 — «День за 
днем». (Кіровограді. 18.45 — 
До Дня Повітряного Флоту 
СРСР. (Кіровоград) 19 00 — 
Актуальна камера. 19.30 — 
«Прискорення». Роль люд
ського фактора На прикладі 
роботи Тернопільського ви
робничого об’єднання «Ват
ра». 20 00 — Ліричні мело
дії. 20.40 — Па добраніч, ді
ти! 21.00 — «Час». 21.40 -

& ЦТ (І програма)
8.G0 — Час.. 8.40 - Твор

чість юних. 9.10 — «Дім у 
квартирі». Передача 2. 9.50
— За безпеку руху. 10,00 —
Здоров’я. 10.45 — «Всі люб
лять цирк». 11.30 — Для 
всіх і для кожного. «На ра
дість вам». Про проблеми 
модного одягу. 12,00 — Об
разотворче мистецтво. Ог
ляд. 12.45 -- «Як ми відпо
чиваємо». 13.20 — Фільм-вн. 
става. «Поспішайте робити 
добро». В перерві — 14.30 — 
Новини. 15.35 — У с.віті тва
рин. 16.10 — Для вас. вете
рани. Концерт. 17.40 —
Мультфільми. 18,20 — 11а
запитання телеглядачів від
повідає. академік В. Афанась
ев. 18.50 — Чемпіонат світу 
з шахів. Матч-оеваиш. 18.55
— Новини. 19.00 — Фільм 
«Ідіот». 21.00 — Час. 21.40 — 
В суботу ввечері. Музика, 
літо і ми. Естрадний концерт. 
23.00 — Чемпіонат світу з 
баскетболу. Жінки. Ма7^,за 
З місце. 23.10 — Новий^і^ 
▲ УТ

10.00 — Новини. 10.20 - 
Ритмічна гімнастика. 10.50
— Сонячне коло. 11.30 —
«Наука і час». Історія однієї 
розробки. 12.00 — Інтер
клуб 13.00 - Повнив. 13.15
— «Дитячий кінотеатр». Ху
дожній телефільм «Без 
сім’ї». 14.40 — «Чи можна 
жити не по совісті?» 16.10— 
А. Адан. «Жізель». Балетна 
вистава 18,15 — «Скарби 
музеїв України». 18 30 —
Актуальна камера. 19.00 — 
Футбол. «Динамо» (Київ) — 
«Динамо» (Мінськ). 20.45 — 
На добраніч, діти! 21.00 — 
Час. 21.40 — М. Куліш. «Ко
муна в степах» Вистава. 
Під час перерви — 22.45 — 
Новини

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

Документальний телефільм. 
8..40 — Ритмічна гім-гастика. 
9.15 — -Ранкова пошта». 
9.45 — «Наш сад». 1015 — 
Мультфільм. 10.25 — IX літ
ня Спартакіада народів 
СРСР Теніс. 10.55 -А, Ви
брані сторінки світонЯруль- 
тури». Мистецтво рсячиБера. 
11 40 — Фільм «Схід над 
Гангом», 1 і 2 серії. 14.00— 
Стадіон для всіх 1-1.30 —
- Талант». Телефільм «Береж
ков винаходить колесо» 1 
серія. 15.40 — Москва. Ве
ликий зал консерваторії. На 
концертах В Овчинникова. 
іо’па — Клуб мандрівників. 18.30 — Чемпіонат світу з 
ВОДНИХ ВИДІВ спорту. Водне 
по.-ю Збірна СРСР — збірна 
США 21.00 — Час. 2140 — 
‘*’іль-л *Ти повинен жити». -3.00 — Новини
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