
КВИМЦ-турБота 
комсомольська!
Моли з Онуфріївського ра

йкому ЛКСМУ зателефону
вали до колгоспу «Шлях Ле
ніна», щоб довідатися, коли 
зручніше приїхати, аои не 
попасти на кормозаготівель- 
нинів в обідню перерву, се
кретар комсомольської ор
ганізації господарства Ва
силь Панченко навіть здиву
вався.

— Яка там перерва? Хлоп
ці так розійшлися, що й си
лою не спиниш.

сомольці Віталій Кортюков, 
Леонід трушенко, Віктор тре. 
тяк, Василь Залоїло. Одні 
машини від'їжджають від 
комбайнів, інші зразу ж 
займають їхнє місце.

З початку силосування, 
тобто з 25 липня, Леонід Тру
шенко перевіз і засипав до 
траншей 915 тонн зеленої 
маси, Віталій Кортюков — 
5С0. інші по 400 тонн.

На подвір’ї тваринницько
го комплексу, поруч з вели
кими стіжками сіна, зібра
ного після дзох укосів лю
церни, гуркочуть трактори в 
силосних траншеях. Тут най
виразніше працює на своє
му К-150 молодий механіза
тор кандидат в члени КПРС 
Петро Марченко.

Текст і фото В. РУДЕНКА.

На знімках: йде
трамбування силосної сумі
ші в траншеї; водії В. КОР
ТЮКОВ. Л. ТРУШЕННО, 
В. ТРЕТЯК та В. ЗАЛОЇЛО 
(зліва направо) обговорюють 
підсумки роботи за першу 
зміну.

«Дайош
г Трудівники нашого райо

ну нині борються за одер
жання півторарічного запа
су кормів. Кожну третю 
тонн^обов'язався загото
вити Жяйеомол. Зараз в ра
йоні "на заготівлі зеленої 
маси працюють 8 комсо
мольсько - молоді Ж Н Н X

«В поточній п’ятирічці належить... значно поліпши
ти організацію торгівлі».

(З Політичної доповіді ЦК КПРС XXVII 
з'їздові Комуністичної партії Радянського 
Союзу).

Запитай у себе
Завдання сьогодні номер' 

один — перебудова в орга
нізаціях, у стилі і методах 
роботи. Торкається вопа й 
пас, торгівельииків. Хочу 
поділитись думками.

Наш комсомольсько 
лодіжі^к колектив, до 
п« ВХОДИТЬ 11

і двох останніх 
утримує перехід

ний Червоний прапор місь
кого об’єднання «Продтова
ри». Не відразу далися нам 
лаври переможців. Йшли до 
цього повагом, долаючи різ
ні труднощі.

Потурбувались насампе
ред про зовнішній вигляд 
магазину:’ для торгівельно- 
го закладу це немаловажно. 
Ще під час ремонту рекон- 

1 отруювали приміщення, роз
ширили площу і зробили два 

І зали (наш колектив працює 
в залі самообслуговування). 

І Ввели контейнери, що 
і! особливо зручно для покуп
ців.

Одними з перших в об’
єднанні АЩ перейшли на но
ву орг^гЦ^цію прані, перей
няли доснїд комплексної тор-

лодіжі^Цкі : “ 
Іду ЯКО^ Ьли

чан, протягом 
кварталів утр

І

- мо- 
скла- 
спіл-

І дійсно, кормозаготівель
ними працювали не погля
даючи ні на сонце, ні на го
динник. Аби тільки встигну
ти впорати всю кукурудзу, 
щоб не засохла на пні. Спе
ка ж яка! Ось, обганяючи ві
тер, промчали повз нас 
вщерть завантажені зеленою 
масою машини комсомоль
ців Миколи Гордієнка, Васи
ля Плітки, молодого комуніс
ті Юрія Кожушка. У гонах 
поруч з комбайнами потуж

кожну третю!»
кормодобувних загонів, 21 
— ланка, 38 — екіпажів. 
Силами комсомольців та 
молоді вже заготовлено 
14235 тони різних видів 
кормів, що складає трети
ну від взятого зобов’язан
ня.

Комсомольці колгоспу 

ПЕРЕБУДОВА: ТВОЯ ПОЗИЦІЯ

гівлі, переваги якої очевид
ні. Тепер покупцеві не дово
диться бігати від відділу до 
відділу, а, зайшовши до за
лу, він може придбати все 
необхідне для господарства, 
затративши якнайменшу 
кількість дорогоцінного ча
су.

Великого значення надає
мо наочній агітації, рекламі. 
Не одного покупця заклика
ють у наш відділ кольорові 
слайди, що показують 
«шлях»' хліба від поля до 
столу, чи отой мальовничий 
березовий гай...

Час, коли ми дбали лише 
про створення КМК, підби
вали підсумки трудової ді
яльності, минув. Сформува
ти колектив — то лише по
чаток справи. Головні зав
дання — попереду. Нізащо 
не погоджуся з тими заввід- 
діламя, які всю впну, відпо
відальність при невиконан
ні плану звертають на про
давців. В першу чергу тре
ба питати з себе. Адже ти— 
організатор. Інша справа, 
що іноді не все нам під си
лу...

ні КамАЗи. В кабінах ком-

НТП: ЗНАННЯ, УМІННЯ, ТВОРЧІСТБ

Можливості, 
бажання і потреба

Олександрійський завод підйомно - транспортного 
устаткування но праву вважається одним із найбіль
ших підприємств міста. Продукція його — мостові і 
козлові крани, різноманітних модифікацій потужні 
стрічкові транспортери — користується широким по
питом в усіх куточках нашої неосяжної Батьківщини 
і за рубежем. Протягом останніх кількох років на 
підприємстві відбулася значна реконструкція, введе
но в дію нові виробничі потужності, найсучасніше 
технологічне устаткування. Зміни, які сталися тут у 
виробничому житті, дозволили заводчанам підвищи
ти продуктивність праці, досягти вагомих трудових 
показників.

«Більшовик» зобов'язались 
заготовити па кожного пб 
одній тонні різнотрав’я. 
Це немало. Тому молодих 
кормодобувннків часто 
можна побачити на кормо
вому полі і в позаробочий 
час.

Останнє повідомлення

Багато в чому наша ро
бота залежить від постачаль
ників. На сьогодні 70 про
центів товарів завозимо ми 
самі. До того ж часто дово
диться самим продавцям і 
фасувати продукти. Це пи
тання поки що певнрішепе.

Якось я читав у газеті, 
що у торгівлі механізовано 
всього чотири проценти руч
них робіт. Фізичної праці 
доводиться докладати чи
мало. Тому своїми 
ми полагодили старий під
йомник, розширили двері 
для зручності прийому то
варів...

Про перебудову останнім 
часом говориться багато. Бо 
вона зачіпає, стосується осо
бисто кожного з нас. Ніхто 
не має права стояти осто
ронь.

С. СОРОКІН, 
заввідділом самообслу
говування магазину № З 
Кіровоградського місь
кого об’єднання «Прод
товари«.

ВІД РЕДАКЦІЇ: С. Соро- 
кін зачепив лише окремі ас
пекти перебудови у торгів
лі. Мабуть, у переможців Ц 
соціалістичного змагання у 
менше труднощів, отже, й В 
планується кардинальних у 
змін менше. А як у твоєму Я 
колективі, молодий продав- | 
цю? Поділись планами пе- ’ 
ребудови у своєму магазині. | 

надійшло з колгоспу «Ук
раїна»: Дмитро Єгорошок 
протягом дня косилкою 
КС-1,2 скосив зелену масу 
на 17 гектарах і завалку- 
вав на ЗО. Це —’ значне 
перевиконання норм.

П. РОДИНСЬКИЙ, 
інструктор райкому 
комсомолу. 
Гайворонський район.

Естафета
в надійних
руках
П а м’ятеє водій автотран

спортного підприємства № 
10033 Гопованівського ра- 

силамй У йону Григорій Сапєлкін сло
ва ветерана виробництва, 
досвідченого водія М. Д. 
Туза, які він сказав, переда
ючи комсомольцеві трудову 
естафету. Тоді Микола 
Дем’янович висловив впев
неність. що хлопець буде 
сумлінно трудитися, з лю
бов’ю ставитиметься до тех
ніки. Григорій виправдав йо
го сподівання, І ось уже шо
стий рік демонструє зразки 
самовідданої праці.

На щоглі, яка знаходить
ся на території підприємст
ва, майорить прапор, підня
тий на честь Г. Сапєлкіна. З 
виробничим планом 7 міся
ців нинішнього року він 
справився на 150,3 процента 
й став переможцем соціаліс
тичного змагання серед чле
нів свого колективу

Йому присвоєно звання 
ударник комуністичної пра
ці. Сьогодні ним гордиться 
колектив.

0. СТАХ.
емт Голованівськ.

— І неабияку ролі, в 
цьому відіграла наша 
молодь, — говорить се
кретар комітету комсомо
лу заводу Ольга Смолєва. 
— Юнаки і дівчата пра
цюють сьогодні на най- 
в і дпов і да л ьнішнх діл я н на х 
виробництва.

Підтвердженням її слів 
є дільниця верстатів з 
числовим програмним уп
равлінням, яка входить 
до складу механічного це
ху. Тут трудиться тільки * 
молодь.

Розмовляю з вчораш
ньою випускницею місько
го середнього професійно- 
технічного училища № 1 
ТІаталією Савенко.

— Подобається тобі 
спеціальність токаря-опс- 
ратора?

— Якби не -подобалася, 
то працювала б в іншому 
місці, — посміхається ця 
невеличка на зріст струн
ка дівчина. — А взагалі 
оператором верстатів з 
ЧПУ я стала випадково. 
Коли вступала до учили
ща, хотілося бути кранів
ником. та мені поради
ли цю спеціальність.

ІНШИЙ МІЙ СПІВРОЗМОВ
НИК — Володимир Савчен
ко. Він працює наладчи
ком верстатів з ЧПУ. 
Прийшов па завод відра
зу після служби в лавах 
Радянської Армії. Та до
свід роботи з повою тех
нікою у нього є. Адже й 
до військової служби мав 
справу з верстатами цьо
го типу, тільки на іншо
му ПІДПРИЄМСТВІ.

— Робота наладчи
ків дуже відповідальна, 
копітка, — говорить Во
лодимир. — Від того, як . 
буде налагоджено вер
стат. виставлено ріжучий 
інструмент, залежить 
ритмічність роботи інших.

І такою турботою жи
ве не тільки він. Багато 
теплих слів сказали мені 
у відділі головного кон
структора на адресу мо
лодого інженера Олексан
дра Семейка. Він сьогод
ні розробляє і впровад
жує у виробництво нову 
уніфіковану кабіну управ
ління мостовим краном, 
яка дозволить збільшити 
точність навантажуваль
них і розвантажувальних 
операцій, поліпшити умо
ви праці кранівника. Олек
сандр — активний раціо
налізатор. За успіхи в 
цій справі йому присвоє
но звання «Кращий мо
лодий раціоналізатор мі
ста Олександрії» Тільки 
одна його рацпропозиція 
по зміненшо конструкції 

з’єднання головних т кін
цевих балок кранів дала 
річний економічний ефект 
4576 карбованців, дозво
лила зекономити близько 
25 тонн металу.

Кілька місяців тому сю
ди надійшов лист від ком
сомольців Дніпропетровсь
кого заводу важких пресів. 
Воші просять допомогти 
обладнати крани, які пра
цюють в гарячих цехах їх
нього підприємства. чи
ста нційним управлінням.

Що її казати — справа 
нелегка. І проблема не в 
її технічному впріиіешіі 
(досвід такої роботи єї, 
ускладнювало становище 
тс. що замовлення дніпро- 
петровців було позаплано
вим. тобто не було для йо
го виконання всіх потріб
них комплектуючих дета
лей. Та вирішила все ком
сомольська солідарність.

— У свою чергу, ми звер
нулися до комітетів КОМ’ 
сомолу підприємств — по
стачальників з Лснінакана 
та Краснодара. Написали 
туди -чисти, пояснили си
туацію. — каже О. Смолє
ва. — І вони допомогли. 
Необхідні деталі завод от
римав. Наприкінці серпня 
все буде змонтовано.

Добрі справи говорять 
самі за себе. Але було б 
перебільшенням сказати, 
що в питаннях науково- 
технічної творчості, впро
вадженні у виробництво 
передових технологій па 
заводі підйомно - транс
портного устаткування 
зроблено все. Є ще чима
ло «вузьких місць»: зали
шається великою частка 
ручної праці, потребують 
механізації деякі трудо
місткі ппопеси. Ось тут би 
і проявити комсомольсь
кий запал і енергію, визна
чити фронт робіт, скоорди
нувати зусилля. Та нада 
молодих спеціалістів під
приємства функціонує пи
ше на папері. її діяльність 
жодного пазу в ньому по- 
ці пе обговорювалася на 
засіданнях комітету ком
сомолу Позицію спостепі- 
гача зайняв і «Комсомоль
ський прожектор». Його 
начальник штабу О. Є Ев
сеев визнав, що в планах 
роботи па 1986 рік не знай
шлося місця питанням нау
ково гехпічного проте
су. Все це дуже прикпо. 
Тим бічі.іпе, ШО у КОМСО
МОЛІ! заводу сьогодні є всі 
можливості і бажання для 
успішної, планомірної ро
боти Н НЬОМУ І1ЯПП"’"'М,

В. ДЕРУСОВ.
м. Олександрія.



1 стор. «Молодий комунар» 19 серпня 1986 року

2 серпня 1941 року у 
•бою -за- Вільшанку загину
ла 3-я батарея лейтенанта 
Луки Калістратовпча 11о- 
гасія, яка входила до 
складу 30-го окремого зе
нітно-артилерійського Се-, 
вастонольського дивізіону. 
На 45-річчя виїзну вашій 
подвигу героїв до міста 
•приїхали воїни — коман
дири Б. Д. Феоктисов, 
Л. ’1. Решетник, В. М. 
Кравченко, О. П. Бердни
ков.

3 клібом-сіллю зустріли 
.дорогих гостей кращі ком
сомольці району у музич
ній вітальні районного бу
динку культури.

Старший лейтенант за
пасу В. М. Кравченко 
розповів про бойовий 

шлях 30-го окремого зе
нітно-артилерійського Се
вастопольського дивізіону, 
поділився спогадами про 
загиблих бійців. Зі сло- 
вом-відповіддю виступив 
робітник філіалу заводу 
імені 25-річчя Жовтня 
Василь Гуцу,„який вико
нував і итсрііаціона ліпшії 
обов’язок в Афганістані, 

Комсомольці й ветерани 
поклали квіти до пам’ят
ника загиблим воїнам.-

М. ОВСІСНКО. 
емт Вільшанка.

ДРУЖБА ЄДНАЄ
У радгоспі «Олексії всь- 

кий» працює будівельний 
загін Бобринецького сіль
ськогосподарського техні
куму та СИТУ № 9. Ком
сомольці також змістовно 
проводигь своє дозвілля.

Недавно вони разом з 
місцевою молоддю прове
ли вечір інтернаціональної 
дружби, в якому взяли 
участь представники різ
них національностей. Вір
менин Сурен Акопяп та 
молдаванин Дмитро Кіку 

розповіли про свої трудо
ві будні. Секретар комсо
мольської організації На
таля Кукілевська позна
йомила студзагонівців з 
досягненнями в праці ме

дик робітників радгос
пу.

Уважно слухали учас
ники вечора будзагонінця, 
члена Народно-демокра
тичної партії Афганістану 
Пжага Джігфингха, який 
розповідав про демокра
тичні перетворення в єно- 
їй*'країні. Він також по
дякував дирекції радгос
пу за' велику увагу, гос
тинність і подарував книги 
афганською мовою.

Наш йор. 
Бобринецький район.

КВІТИ
В КАЗКОВОМУ
ІНТЕР’ЄРІ

Два минулих вихідні кі- 
ровоградці мали змогу ми
луватися виставкою квітів, 
що була цього разу при

свячена Міжнародному 
року миру. Тема миру ді
стала широке зідображен- ( 
ня в квіткових композиці- ( 
ях, які розміщувалися се- ( 
ред казкових дерев'яних 
будиночків, крихітних ба
сейнів із декоративни?ли 
місточками, штучних клумб 
— словом, мініатюрних 
ландшафтів. Густі каштани 
в парку імені Леніна, що 
прийняли виставку під свої 
тінисті крони, дали змогу 
відвідувачам не відчувати 
серпневої спеки, тож не- 
стомливо було спостеріга
ти їм за виступами дитса- 
дівських танцюристів та 
співаків, спортсменів, бра
ти участь у вікторинах.

Дуже багато учасників— 
а серед них підприємства, 
організації, навчальні за
клади, квітникарі - люби
телі — були відзначені 
жюрі. Зокрема- серед кра
щих представники вироб
ничого об’єднання по сі
валках «Черзона - зірка», 
заводу «Гідросила», 16-ї, 
25-ї, 22—ї шкіл, обласної 
лікарні, кількох дитсадків.

Наш кор.

икидайте
Продовжуємо розмову 

про збереження історич
них цінностей, почату 
статтями «Якби ви вчились 
так, як треба..» та «Де 

\мам пощастило народи
тись» («МК» за 24 липня 
та 14 серпня ц. р_).

Пролітають роки, мина
ють століття, невблаган
ний плин часу повагом 
відраховує тисячоліття..

Але живе пам'ять. У ка
менях старовинних міст, у 
чудових спорудах, які 
дійшли до нас через роки 
чепошкодженими, про 
славляючи геній і велич 
людської думки. Вона жи
ве і в грубо обтесаних 
кам'яних скіфських бабах, 
які одиноко стоять на 
курганах і нагадують нам 
про повне небезпек і 
пригод життя предкіз і в 
монументах пізніших
епох,- що славлять героїв. 
І завдання представників 
старшого покоління, тих, 
хто носить горде ім'я на

ставників, полягає у тому, 
щоб цей заряд пам яті 
про минуле влучив у ціль, 
щоб у молодих людей по
няття патріотизму, любо 
ві до Своєї Вітчизни, го
товності до самопожертви 
в ім’я народу не замінила 
духовна порожнеча.

Ми багато говорч^Ч^ 
про виховання у молоді 
патріотизму, на славних 
традиціях батьків і дідів. 
Та чи завжди ми робимо 
все для досягнення цієї 
мети? Чи не заміняються 
інколи прагнення вчитись 
на традиціях своїх бать
ків прагненням одержа
ти хорошу оцінку з істо
рії? Чи не зводиться ін
коли виховання патріо
тизму до проведення за
планованих і розписаним 
заздалегідь заходів, де 
регламентовані і учасники 
виступів, і самі виступи і 
де жива думка, ідея ско
вані по руках і ногах пунк
тами і цифрами? Це з той-

З випуску «Романтик»

СКАЖУТЬ ЛЮДИ 
«СПАСИБІ»

Ладиться робота у бій
ців студентських будівель
них загонів «Бригантина- 
86» (Кіровоградський буді
вельний технікум) та 
«Скіф» (Кіровоградський 
педінститут).

Місце-їх дислокації — 
радгосп «Устинівський» Ус- 
тинівського району. Буд- 
загонізці зобов'язалися 
освоїти 110 тисяч карбо
ванців на будівництві жит
лового фонду для праців
ників господарства. На сьо
годні хлопці і дівчата із 
поставленим завданням 
уже впоралися і взяли до
даткове зобов'язання — 
спорудити кожним загоном 
додатково ще по даа жит

лових будинки. Керівництво 
радгоспу забезпечило бій
ців необхідними будівель
ними матеріалами і техні
кою.

Сьогодні вони виконали 
об'єм будівельних робіт 
на 20 тисяч карбованців 
понад план.

На знімка х: (згори 
вниз) — працює бригада 
теслярів на чолі з Юрієм 
АЛЬОХІНИМ СБЗ «Бри
гантина - 86»; кладуть сті
ни для майбутнього жит
ла члени СБЗ «Бриганти
на - 86» Сергій ШПОРІ А- 
НЮК, Світлана ІЛЬКІВ і 
Сашко БОЙЧЕНКО; чле
ни студзагону «Скіф» Ва
лентина ІВАНЧЕНКО, Ал
ла ЧУЛЮКОВА та Вален
тина ВРУБЛЕВСЬКА.

Текст і фото 
М- САВЕНКА.

✓

СВЯТО
ПІСЛЯ
РОБОТИ

Погожий серпневий 
день. Сонце і усмішки, гі
тарні перебори і пісні. 11о- 
воукраїнка стала містом 
зустрічі студентських заго
нів, які з’їхалнея сюди для 
участі в обласному фести
валі СБЗ. присвяченому 
Дню будівельника.

Свято розпочалося уро
чистою лінійкою. Підняти 
прапор фестивалю удосто
їлися переможці соціаліс
тичного змагання 1. Уса- 
чова, Ж. Прплипчап і 

Л Юхимчук. Потім сту
денти'стали учасниками 
різноманітних конкурсів, 
спортивних змагань.

Першим був конкурс 
стінгазет. Одна одної кра
ща. Але все ж, найбільш 
привабливою була стіннів
ка загону «Полум'я >. Дру
ге місце завоював «Факел», 
третє — «Корчагінець». Це 
все загони Кіровоградсько
го педагогічного інституту.

Потім був конкурс агіт
бригад. Студенти говори
ли про проблеми, які тур
бують зараз увесь світ — 
проблеми війни і миру, а 
також про свої власні, які 
існують у іціх в загонах. 
Тут краще всіх виступив 
загін «Корчагіпець».

Спеціального призу за 
оригінальність жанру удо
стоєний загін «Товариш». 

Дівчата побудували свою 
програму на народних пі
снях, частівках. Був з 
ними і веселий скоморох.

Недалеко від міста па 
березі ставка запалало во
гнище. Там зібралися всі 
учасники фестивалю. 
ву жарти, сміх, гітара-їй- 
шла по колу. Енергії, фан
тазії і гумору студентам не 
позичати, це вони показа
ли па імпровізованій сце
ні біля вогнища. Під ос
танні акорди гітари рап
том, не відомо звідки, з'я
вилися папуаси. Це загін 
«Спектор» підготував для 
всіх сюрприз. їхній риту
альний танець найбільше 
сподобався глядачам.

І. ЛУКІНД, 
боєць загону «Журна
ліст».

Фото Г. ВРАДіЯ.

«Знак бракороба»
ОрійСВОЄНО»
Серед тих, кому у трав

ні газета і обласний штаб 
«КП» присвоїли «Знак 
бракороба» був і кірово
градський зазод «Мета
ліст». З цього приводу ди
ректор заводу А. М. Соко- 
гію.ч повідомив, що опублі
кований в газеті матеріал 
було обговорено на зазод- 
ському дні ЯКОСТІ.

Було розглянуто причини 
випуску неякісної партії 
поштозих скриньок індиві
дуального користування 
на Знам'янській дільниці 
заводу. Встановлено, що 
брак допущено через не
досконалість конструкції і 
низьку якість складання і 
фарбування скриньок.

Що ж зроблено? Вжито

заходів по забезпеченню 
Знам'янської дільниці якіс
ною фарбою; виготовлена і 
впроваджена у виробницт
во нова фарбувальна ка
мера з гідрофільтром.

Конструкторсько - тех
нологічне бюро облмісцев- 
прому почало розробку 
проектно - кошторисної 
документації для виготов
лення поштової скриньки 
нової сучасної конструкції.

Наказом по заводу № 89 
від 21.05.86 року за ви
пуск неякісної продукції в 
адміністративному поряд
ку покарано майстра діль
ниці металовиробів С- М.. 
Овчар та контролера ВІК1 
Р.'8. Турлюк.

ТВЕРЕЗІСТЬ — НА КОЖЕН ДЕНЬ

А «ПРОДТОВАРИ»-ПРОТИ?
Організація Товариства 

боротьби за тверезість у 
Ленінському районі м. Кі
ровограда працює вже 
більше півроку. За цей час 
позначилися проблеми, 
намітились деякі зрушен
ня, яснішими стали причи
ни наших невдач. Зрозу
міле одне: кожен усіма 
силами і засобами пови
нен сприяти утвердженню 
.тверезості, з першу чергу 
в своїй сім'ї, колективі, 
районі, місті.

Сьогодні треба прямо 
сказати, що хоча всі і схва
люють антиалкогольні за
ходи партії та уряду, не
має ще у нас тієї загальної 
активності, яка так необ
хідна сьогодні у боротьбі 
з пияцтвом. Треба чесно 
зізнатися, що якихось ви

датних результатів ми по
ки не одержали. Пияцтво 
потіснили з підприємства, 
менш стало правопоруш
ників у громадських міс
цях, але воно перемісти
лося в побут, у сім'ю. І ці
єю особливістю уточню
ється наше першочергове 
завдання: треба посилити 
роботу активу Товариства 
за місцем проживання.

Допоможе тут впровад
ження нових безалкоголь
них звичаїв та обрядів. 
На допомогу первинним 
організаціям Товариства 
боротьби за тверезість ра
йонна рада розробила і 
направила їм методичні 
рекомендації по прове
денню весільного безалко
гольного застілля, урочис
тих прозодіз допризовни

ків у лави Радянської Ар
мії, свята радянської сім'ї 
тощо. Планується також 
виробити (5яд рекоменда
цій по організації вечорів 
відпочинку трудящих І про
вести такий показовий 
вечір в одному з колекти- 
тивів району, щоб узагаль
нити і передати цей дос
від іншим.

При кінотеатрі «Мир» 
вже працює кінолекторій 
з безалкогольною темати
кою, тут незабаром відкри
ється кінокафе, а при Бу
динку вчителя буде ство
рено клуб «Джерельце» 
для батьків і дітей, кредо 
якого — відпочиваючи, пі
знавати.

У виробничих колекти
вах швейного об’єднання, 
об'єднання по сівалках 
«Червона зірка» стали ча

стіше проводитися безал
когольні вечори .відпочин
ку молоді, урочисті прово
ди хлопців до лав Радян
ської Армії, сімейні дні 
відпочинку, ві^>ування 
трудових династіЯь пере
довиків підприємства.

Процес викорінювання 
згубних звичок іде нелег
ко ще й через нерозумін
ня важливості цих заходів 
окремими працівниками. 
Ось приклад. Ми запропо
нували об'єднанню «Прод
товари» вивісити на вид
них місцях у магазинах бі
ля спецвідділів плакати, 
що застерігають від вжи
вання спиртного. Та, на 
жаль, деякі завідуючі ма
газинами нашого району 
не розділяють нашого 
прагнення боротися з пи
яцтвом..

8. ТКАЧЕНКО, 
відповідальний секре
тар організації Това
риства боротьби за 
тверезість Ле^^ького 
району.
м- Кіровоград,



19 серпня 1986 року «Молодий комунар» З стор.

пожовклих паперів СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

час, коли завдяки пам'ят
кам давнини є можливість 
рукою доторкнутись до іс
торії... Зупинюсь на крає
знавчих музеях.

Виховне значення їх 
важко переоцінити. Вмі
щуючи у собі матеріали 
про сиве минуле рідного 

^Ого героїчних жи- 
тэлг«, ватажків народних 
поастань, легендарних ре
волюціонерів, зачинателів 
РУКУ колективізації на се 
ЛІ, .героїв війни і героїв 
пРаці, музеї передають 
горячий подих життя ми
нулих років

З Онуфріївці кілька ро
ків тому відкрився такий 
«сторико-краєзнавчий му
зей. Багато зусиль докла
ли тоді його організатори 
М. О. Долина, В. А. Бала
банов, В. І. Бровченко та 
інші для того, щоб зроби
ти цікаву експозицію, як
найповніше розказати про 
«сторію рідного краю. 
Іїа на жаль, на сьогодніш-

ній день музей 
відає вимогам 
же зозсім не представле
ний тут дореволюційний 
період, який був багатий 
на народні зазорушення, 
бунти селян проти своїх 
гнобителів. Народний по
бут цих же часів пред
ставлений дуже мізерно і 
навряд чи у сучасника 
складеться якесь уявлен
ня про нелегке життя се
лян тих років, коли він 
подивиться на селянську 
свитку, ціп та рушник, що 
сиротливо висять у куточ
ку.

Звичайно, збирати 
кі експонати важко, 
ховуючи їх давнє 
ження. Зусиллями 
ентузіастів тут не
тись, хоча і вони роблять 
певний внесок у загальну 
справу.

Хотілось би згадати 
про історико - краєзнав
чий гурток, який діє при 
музеї і займається зби-

ме відпо- 
часу. Май

та- 
вра 

поход- 
одни< 
обій

ар- 
на-

раннядд експонатів та від
творенням історико - 
хітектурних пам’яток 
шого району у вигляді ма
кетів. Його активісти — 
випускники 8-го класу 
Онуфріївєької середньої 
школи Валентин Ільячен- 
ко, Юрій Агафонов та Ві
талій Балакало. Практична 
цінність цього гуртка про
являється вже зараз. У 
результаті злочинної над 
балості згорів старий віт
ряк у селі Деріівка. Але 
у музеї залишився його 
макет, який буде нагаду
вати про чудове творіння 
дідівських рук.

Активну участь у робо
ті музею беруть також і 
В. Сурмило, Ю. Приліпко, 
А.
їх старанням фонди му
зею поповнились багатьма 
цінними 
включаючи
книги, предмети побуту 
кінця XIX — початку XX 
сторіччя — прялка, само

Григоренко. Завдяки

експонатами, 
старовинні

вари, каганці та багато ін
ших речей. Усі вони зай
муть своє місце в експо
зиції музею.

Непогано представле
ний у музеї період пер
віснообщинного ладу. Тут 
можна побачити зуби ма
монта. предмети, якими 
користувались наші дале
кі пращури: кам'яна со
кира, зубило, кам'яні на 
конечники для стріл.

Мені б хотілося 
кати всіх 
вам 
якісь 
фото, 
ни — 
непотріб. Принесіть 
ще у музей. Вони можуть 
виявитися безцінними 
свідками минулого.

Іван БРАТЧЕНКО

(Продовження. Поч. №Лі 94—96 за 7, 9, І2 серпня ц, р.)

закпи-.
читачів: якщо 

рук потраплять 
документи,

до
дазні
предмети старози- 

не вижидайте їх як 
кра-

О. КОВАЛЕНКО, 
інструктор відділу ком
сомольських організа
цій Онуфріївського 
райкому ЛКСМ Украї
ни.

ФІНІШУЄ «ФУТБОЛЬНИЙ МАРАФОН»
Відповіді на запитання десятого, останнього туру кон

курсу
8. 22 травня 1936 року відбувся перший матч першого 

чемпіонату СРСР з футболу («Динамо», Ленінград —- 
«?Ш^»мртив» Москва). Символічний удар по м’ячу в 
Цін Зустрічі зробив Герой Радянського Союзу Валерій 
Ч кал о в.

2. Першим з кіровоградських футболістів здобув пра
во на присвоєння звання «Майстер спорту СРСР» напа
даючий Борис Петров. Це відбулося восени 1961 року. 
Тоді, за положенням, гравець, який два роки підряд 
іграв у складі збірної України здобував таке право. На- 
гадаемо, що Петров захищав кольори збірної республіки 
класу «Б» у 1960—1961 р. р.

3. У 1961 ропі кіровоградська «Зірка» виграла «Рубі
новий Кубок», забивши у ворота суперників 73 голи. 
Найбільший внесок у цей показник зробили нападаючі 
Станіслав Катков (18 голів), Борис Петров (17) та, Вік- 
агор Філія (12).

4. Найбільшу колекцію нагород у змаганнях першої, 
ліги має Володимир Нечаєв, який грав в «Чорноморці»

нікопольському «Колосі» (1 золотий, 1 срібний та 2 
бронзових же гони).

5. В європейських клубних турнірах радянські коман
ди по 8 матчів проведи з клубами «Баварія» (ФРН),

«Грассхопперс» (Швейцарія) та «Рапід» (Австрія).
Ось і завершився футбольний конкурс, який старту

вав на сторінках нашої газети 16 січня. За сім місяців 
редакція одержала понад сімсот листів. Це підтверджує 
той факт, що «Футбольний марафон» набув популяр
ності серед читачів газети. До речі, майже всі вони в 
останньому турі висловили побажання в наступному ро
ці знову взяти участь в подібному конкурсі. Редакція 
розгляне ці пропозиції — і, можливо, вже у січні наступ
ного року, відкривши один з номерів газети ви побачите 
під рубрикою «Увага, конкурс!»: «Футбольний марафон- 
87».

Переможцем конкурсу став Олег Балан, який здобув 
149 очок. Його буде нагороджено спеціальним призом 
та посвідченням редакції. Друге та третє місця посіли 
€. Беліченко (144 очка) та С. Мірошниченко (128 очок). 
Вони будуть відзначені футбольною літературою. До 
першої десятки також увійшли В. Єднак (126 очок), 
Д. Найденім) (І23), В. Резніченко (104), М. Горовий та 
1, Макаренко (по—94). І. Василенко та Є. Ілющенко 
(но — 91 очку). Ці активні учасники конкурсу будуть 
нагороджені грамотами редакції газети.

Призи і грамоти переможцям та активним учасникам 
«Футбольного марафону» буде вручено на стадіоні «Зір
ка» під час одного з вересневих футбольних матчів.

ПРЕДСТАВЛЯЄМО ПЕРЕМОЖЦЯ КОНКУРСУ

Один екзамен на «відмінно»
— футболо-
• збирання 

літератури, 
довідників.

Зустрітися й познайо- 
іупг’Лу. з переможцем 
«Ф (.ного марафону» 
р. Баланом виявилося не 
такою вже й легкою спра
вою. Вже потім, коли зу
стріч відбулася, Олег Ба
лан скачав:

— Якщо нинішнє літо 
для мене не марафонське, 

і то принаймні спринтерсь
ке. адже стільки подій! 
Випускні екзамени в се
редній школі № 24 відра
зу ж змінила підготовка 
до вступу в К1СМ. Зараз 
вже успішно склав два 
екзамени 
нічний і
залишився 

І коли дізнався 
і могу у футбольному 

курсі вашої газети, 
відразу ж зарахував 
до особливих подій. Ад
же конкурс «футбольного

склад
( на електромеха- 
факультет, тонер 

ще один. А 
про пере- 

кон
то 
п

марафона» викликав у ме
не, як і в багатьох інших 
читачів газети, жвавий ін
терес. Цікавий факт: після 
того, як виходила у світ 
газета з черговим туром, у 
відділі періодичної преси 
обласної бібліотеки імені 
П. К. Крунської неодмін
но ’засідало» більше де
сяти «марафонців». Це 
вже після я з ними позна
йомився.

Олег розповів про свої 
захоплення, найперше з 
яких — футбольна тема. 
В колекції переможця 
марафону близько двох 
тисяч значків тільки фут
больних клубів. Причому, 
це — не просто колекціо
нування. а справжнє за
хоплення з добрим знан
ням свого хоббі. Так, 
Олег, демонструючи свою 
колекцію, попросив ближ-

че познайомитися з двома 
футбольними значками:

— Оце — .значок Івано- 
Франківського «Спартака», 
який було випущено у 
1979 році до ювілею 
команди. Значок зробили 
пробною партією у 100 
штук. Саме в цей час 
сиартаківців перейменува
ли у «Прикарпаття», а 
випуск значків припини
ли...

— А ось — значок 
ніиградеького 
випущений до 
міжнародних
команди тиражем 
300 штук. В самому Ле
нінграді він вже давно 
став великою рідкістю.

Цікаво? Так. І саме та
кі цікаві речі Олег може 
розповісти про кожний 
експонат своєї колекції.

Другий напрям захогі-

ле- 
«Зеніта», 
однієї з 
зустрічей 

всього

леїв. Балана • 
філія, тобто 
футбольної 
календарів’ - 
програмок до матчів, всьо
го, що стосується футболу, 
В колекції Олега більше 
700 футбольних книжок і 

книжечок, випущених у Ки
єві і Благовєщенську, Ба
ку і Талліиі, Ризі 
кеіггі...
рідкістю 
відвик 
1956 рік».

дільників і
про його існування. Але 
чому ж зараз не видають

ся такі довідники? Адже 
сьогодні «Зірка» — коман
да майстрів! І це хвилює 
Олега.

Наша розмова з О. Ба
даном була короткою. Він 
поспішав. Адже треба го
туватись до останнього 
вступного екзамену в 
КІЄМ. Екзамен же на 
зрілість футбольного знав
ця він вже склав. На від
мінно.

С. БОНДАРЄВ.

і Таш-
Вже давно став 

календар - до- - 
«Кіровоград. 
Чимало бо

не знають

працкі- 
кірОво- 
«Гідро-

Брати Бабаніови 
ють в цеху № 2 
градського заводу 
сила», Бахір — слюсарем- 
ремонтником, а молодший 
Роман — токарем. Обидва 
— передові виробничники. 
А ще захоплюються спор
том. Особливо люблять 
шахи. Неодноразово брали 
участь у шахових турнірах.

Фото в. ГРИБА.

Лікувався Арсен у госпіталі вТусь-Хрусгалыюму. Пи
сав лис і її однополчанам, скучав за рідною частиною, за 
танкістами, з якими назавжди подружився в боях. Не
звично якось було йому лежати на білому простирадлі. 
Адже до цього спав біля танка, иавітіі не знімаючи 
комбінезона, просякнутого потом, бензином, мастилом, 
спав, як кажуть, по-заячому, готовий будь-якої миті 
схопитися на ноги, вскочити в танк 
рога. Друзі у своїх відповідях не 
пунктів, але Арсен орієнтувався по 
формбюро, де воюють НОГО ДИВІЗІЯ, 
визначив: ворог рветься вглиб країни, і від цього серце 
боліло сильніше, ніж рани. Просив лікарів 
його на фронт, але лікарі були невблаганні: у бій треба 
йти здоровим.

Сильним, зміцнілим, із загоєними ранами виписали йо
го з госпіталю. Гільдії одна постійно боліла — на серці. 
Боліла, бо в Арсена з голови не йшла одна і та ж дум
ка;. як далеко забрався ворог, як же це сталось?

На фронт після госпіталю він не попав. У Воронежі 
стояв другий запасний танковий полк, у який і дістав 
призначення Арсен, Тут понад три місяці вивчав новий 
танк Т-31. Освоївши досконало цю бойову машину, ви
їхав на фронт. Сподобався Арсенові Т-31, визнаний у 
ті роки кращим у світі. Він маїїеврованінї, швидкохідний, 
добре озброєний, з надійною бронею, обтічний за фор- . 
мою, зручний в експлуатації. На Т-31 Арсен брав участь 
у контрударі під Воронежем.

— Гам билися головорізи Гудеріака, — розповідає 
Сиі-жко, — Дуже тяжкі були бої, йшли броня на броню. 
Таранили один одного. Хороші були у нас танки, але ма
ло. Фашисти атакували пас сотіїсчо танків, а ми відби
валися двадцятьма-тридцятьма. Але билися, не рахуючи 
ворожих танків, бо захищали рідну землю, бо викопу
вали священну місію. В одному з боїв я таранив ворожий 
танк, другий підбив снарядом, він загорівся, а потім ви
бухнув. Свою Танкову атаку німці вели під прикриттям 
«юпкерсів», які пікірували над нами, сипали бомби. Од
на з них розірвалася за два .метри від мого танка, ма
шина вийшла з ладу, вибило затвор гармати мене ог
лушило, втратив мовужодного слова сказати не 
міг. Багато в тому бою загинуло наших машин, наших 
безстрашних танкістів. Гранилось так, що деякі танкіс
ти залишилися без танків, а тут саме німці прорвались у 
глибину нашої оборони. І тоді механіки - води, баштові 
стрільці, командири танків узяли в руки гвинтівки й 
пішли на ворога. У мене була гвинтівка СВТ, з нею до
велося ходити в атаку, пускаючи в хід штик, і приклад. 
Особливо запам'ятався мені бій біля села Петрушки, 
До цього три місяці в лазні не-милися. Всі були бруд
ні, зарослі, ■— ніколи.було, помитися. А тут цілих півдня 
тиші. Організували лазню, дали нам трохи ласощів, які 
в посилках із тилу присилались. Тільки перекусили, як 
німець пішов. Мов та саранча. Взяли ми гвинтівки на
переваги і разом з бійцями 28-і стрілецької бригади —- 
в бій. Кололи; били прикладами, йшли врукопашну на - 
ворога. Усе поле було вкрите трунами, кров текла, кру- ; 
сом лунали крики,’ зойки, стоіііі. Жахлива картина. Не 
бій, а справжнє пекло. Наших немало полягло в то- ' 
му бою, але фашистів набагато більше. Досі той бій в 
усіх деталях лишився в пам'яті. Дуже жорстокою була . 
сутичка, за всю війну такої не пам'ятаю. Бій під Пст- 
рутками ми назвали малим Бородіном. Піхоту мп пе
ребили, але тут появилися танки. Зі штиком па них не 
підеш, а протитанкових гармат не було. В тому бою ме
не,тяжко поранило великим осколком снаряда в ліву 
ногу нижче коліна. Упав, кров пульсує, перев'язати ні
як — осколки, кулі, так і дивись, можуть зачепити. Ба
чу, метрів за.двадцять лежить убитий кінь. Підповз до 
нього, зали. Кінь уже лежав кілька днів, під гарячим 
сонцем його живіт здувся, стояв такий сморід, що диха
ти було нічим. Але навколо — жодного окопчика. І хоч- 
не-хоч, а довелося лежати. В коня час від часу влучали 
осколки, а я, стікаючи кров’ю, пригинався до землі. Ко
ли трохи стихло, я дістав індивідуальний пакет, перев’я
зав рану і знову заліг. До вечора. В сутінках па полі бою 
появилися санітари. Вони ходили, окликали поранених, 
відносили в ліс, перев’язували, а потім відправляли в 
госпіталь. .

Старшому сержантові Сніжки до глибини душі було 
боляче, що бій програно. Адже наші билися самовідда
но, зі злістю знищили німців, які прорвалися. Охоплені 
азартом бою, вони не думали про небезпеку, про смерть, 
вони жили однією думкою: перемогти. І перемогли, Пе
ремогли піхоту. Але шо могли зробити «г танками, які 
увірвалися на поле бою? Не готові були їх зустріти. Як
би мали протитанкові гранати, пляшки й пальною суміш
шю, — напевне і з танками розправилися б. Якби...

Осмислював Арсен програний бій і думав: будь я 
маршалом чи генералом. — потурбувався б, щоб у кож
ному відділенні, взводі, у кожній роті було достатньо 
протитанкових гранат і пляшок із запалювальною суміш
шю. Адже ворог бив і лякав пас голошиїм чином ганка
ми. Раз не було можливості протиставити ворогові свою 
артилерію, треба було в масовому порядку забезпечити 
війська простими, дешевими і загальнодоступніїмн засо
бами боротьби. Адже куди дешевше і, головне, швид
ше можна було б їх вііготовіпіі. Не те, що гармати.

і —г вперед, на ао- 
назнвали населених

зведеннях 
рідний

Радій- 
полк, bin

відпустити

І

(Далі буде)»
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Д ЦТ (І програма)
8.00 — Час. 8.40 — Мульт

фільми, 9.10 — Фільм-коіі 
церт.* 9.35 — Кінокомедія 
«Вірні друзі». 11.15 — Нов11 
ми. 14.30 — Новини. 14.45— 
Документальні фільми 15.4а
— Новини. 15.50 - Фільм 
«Отелло». 17.35 — «По Аф; 
гаиістапу». Кіноогляд. ІЗ.Оо
— Пісні Афганістану. 18 ЗО
— Ми малюємо мир. 18.40—
Сьогодні У світі. 19.00 —
Чемпіонат світу з шахів. 
Матч . реванш. 19.0.) — на
ука і життя. 19.35 — Новини. 
19.40 — Фільм «Брати Кара
мазови». 1 серіях 21.00 —
Час. 21.40 — Крупним пла
ном — людина. 22.40 — Сьо
годні у світі. 22.55 — Чемпі
онат світу з водних видів 
СПОРТУ

♦ Комуиісти-80-х». Робота з 
кадрами в партійній органі
зації Воронні ловградського 
заводу автбКюбільиих клапа
нів. ’ 17.50 — Мультфільм 
«Якщо надають зірки». 13.00
- Літературна карта Укра

їни М. Горький па Запоріж
жі. 18.30 — «День за днем». 
(Кіровоград). 18.45 — Теле- 
Фільм «Українські наспіви». 
(Кіровоград). 19.00 — Акту- 
і.чьна камера. 19.30 — «І’ір-

Правила без винятків. 18.30 
—- Фільм . концерт «Дивер
тисмент». 19.00 — Актуаль
на камера. 10.30 — «День 
за днем» та оголошення. (Кі
ровоград) 19.55 — Молодіж
на студія «Гарт». 20.45 — 
11а добраніч, діти! 21.00 --
Час. 21.40 — Художній теле, 
фільм «Смерть під вітри
лом» 2 серія. 22.50 — Нови
ни.

Плавання.

А ЦТ (II програма)

еамблю пісні 1 танцю Комі 
АРСР «Асья Киа». 16.25 —
Новини. 16.30 — Російська 
мова. 17.00 — Герої Жіоля 
Берна на екрані. Фільм «Та

ємниця Карпатського замку». 
13 20 _ Документальний те- 
лефільм. 13.45 — Сьогодні У 
світі. 19.60 — Мультфільм.
19.10 — «Співдружність». 1е- 
лежурнал. 19.40 — Повний. 
19.45 _ «Музика і ми». Му
зично • публіцистична пере
дача. 21.00 — Час. 21.40 — 
Фільм «Рецепт її молодості».
23.10 — Сьогодні у світі.
23.25 — Чемпіонат світу з 
водних видів спорту. Водне 
йоло. 23.50 ” ....... ....
ту з шахів

'— Чемпіонат сві- 
Матч - реванш.

▲ я
Новини. 10.20 — 
гімнастика. 1.0.30

А ЦТ (І програма)

20.-15 — Па добраніч, дітиі 
21.00 — Час. 21.40 — «Дорф 
га па Чорнобиль». Зустріч 
літераторів і майстрів мис
тецтв України з трудівника
ми Чорнобиля. 22 55 — Но
вини. 23.10 — Кгб- ;.- СРСР з ..... Лі ФЬ--.,-

- Новини. 10.20 — 
вам здоров’я. 11.00

— Камерний концерт. 11.2л
— Художній фільм «Городя
чи-. 12 45 — Новини. 16.С0
— Новини. 16.10 — «Малень
ка Фея». Вистава для дітей. 
16.55 — Кінопрограма «Віт
чизна моя неозора». 17.40— 
Музичний фільм «Настрої». 
18 00 — «Головна ланка пе
ребудови». З циклу «Зале
жить від нас». 18.30 — «На 
родпі таланти». Ансамбль 
«Хороший настрій.». СГІТУ Л? 
14 19.00 — Актуальна каме-’ 
ра. 19.30 - До 130-річчя 
від дня народження 1. Фран
ка «Задивлений у буду ти
пу». 20.30 — «День за днем». 
(Кіровоград). 20.45 — «На 
добраніч, діти! 21.00 — Іас. 
21.40 — «Як бути любимим». 
З циклу «Через обставини, 
що складне."» 23.00 — Но
віш:'

Доброго
ке похмілля». З циклу «За
кон 1 ми». Судовий телена
рис. 20.00 — «Нісші на доб
ро». Концерт • нарис про 
солістку Кіровоградської об
ласної філармонії А. Червін- 
ську та оголошення. (Кіро
воград). 20.45 — На добра
ніч, діти! 21.00 — Час 21.40
— Екран пригодницького 
фільму. Художній телефільм. 
«Смерть під вітрилом». 1 
серія. 22.45 — Новішії. 23.05
— Українські народні пісні 
виконує народний артист 
СРСР А. Мокрепко

3.00 — Гімнастика. 8.20 — 
Фільм «Надзвичайні обстави
ни». 9.35 — Науково - попу
лярні фільми про річковий 
флот. 9.55 — Іспанська мо
ва. 10.25 — Мультфільм.
10.35 — Французький аль
бом. Музично - поетична 
композиція. 11.20 — Теле
фільм «Заповіт старого май
стра» 3 серія. 12.25 — На
родні мелодії. 12.40 — Фільм 
з субтитрами «Шостий».

10.00 — 
Виробнича 
— Молодіжна студія «Гарт». 
11.20 — Художній телефільм 
«Смерть під вітрилом». 2 
серія. 12.30 — * Пісенний 
дзвіночок. Дніпро». 13.10 — 
Кубок СРСР з регбі. Півфі
нал. «Авіатор» (Київ) — «Ло
комотив» (Москва), і 6.00 -- 
Новини. 16.15 — Старти на
дій. 16.45 — Кінопрограма 
«Сучасне село». 17.30 — «Ко
лектив і ‘ '
лецькнн гірничо 
вальний " .. ___
«День за днем. (Кіровоград). 
18.15 — Телефільм «Золоті 
ключі». (Кіровоград). 18.30 — 
Музичний телефільм «Ста
ровинна музика». 19.00 —
Актуальна камера 19.30 —
Атеїстичні діалоги. 20.15 — 
Естрадні ритми. 20.45 — «На 
добраніч, діти! 21.00 — Час. 
21.40 — Концерт державно-

п’ятирічка». іигу- 
збагачу- 

комбінат. 18.00 —

8.00 — Час. 8.40 — «Чого 
і чому». Передача для дітей. 
9.10 — «Вища школа: про
блеми перебудови». 9.40 — 
Мультфільм. 10.00 — «Здо
ров’я». 10.45 — «Перемож
ці». Зустріч ветеранів вій
ськових флотилій. 12.05 — 
Чемпіонат світу з водних 

видів спорту. Плавання. 12.35
— Рух без небезпеки. 13.05
— Для всіх і для коленого. 
«Чи гарантує фірма?». 13.35
— Мультфільм. 13.45 — Світ 
рослин. 14.30 — Новини. 
14.45 -- Документальний те
лефільм 15.25 — До націо
нального свята Румунії — 
Дня визволення. Програма 
телебачення Соціалістичної 
Республіки Румунії. 16.25— 
«Про час. і про себе» Пое
тична антологія. И. Уткін. 
16.40 — Чемпіонат світу з 
водних видів спорту. Водне 
поло. 17.10 — Очевидне — 
неймовірне. 18.15 — Мульт
фільм. 18.30 — На запитан
ня телеглядачів відповідає 
академік В. Афанасьев. 19.00
— Чемпіонат світу з шахів. 
Матч - реванш. 19.05 — Те
лефільм «Невідомий Чаллін». 
(Англія). 1 і 2 серії. В перер. 
ві — 20.00 — Новини. 21.00
— Час. 21.40 — «В суботу 
ввечері». Вас запрошує на
родна артистка РРФСР 
М. Миронова. 22.55 — Чем
піонат світу з водних видів 
спорту. Плавання

А ЦТ (II програма.
8.00 — Гімнастика. 8.20 — 

«...1 прості пісні Комі».' До
кументальний фільму 8 30— 
Ритмічна гімнастика. ОД5 —. 
Учителю — урок музики. 
10.20 — Нані сад. 10.50 —•
Ранкова пошта. 11.20 -AfA’i. 
брані сторінки світової дЧуі,. 
тури». Мистецтво режисера. 
12.05 — «Золоті ворота». Му. 
зична передача з ЧССР. 12.55
— Фільм «Залишаюсь з то
бою. 14.00 — На землі, в не
бесах і на морі. 14.30 — Те
лефільм «Талант». З серія. 
«Молодший кресляр». 15.40
— Фестивалі... Конкурси... 
Концерти... 16.30 — «Ми ба
жаємо щастя вам:-. Теле
міст «Москва — Міниесота», 
присвячений пам’яті Саман« 
ти Сміт. 17.30 - Докумен- 
тальний телефільм 18.00 — ■ 
Грузинські естрадні мелодії.
18.30 — Клуб мандрівників.
19.30 — Чемпіонат світу з 
водних видів спорту. Стриб
ки у воду. 20.00 — Вечірня 
казка. 20.15 — Чемпіонат 
світу з академічного веслу
вання. 21.00 — Час. 21.40-т’ 
Фільм «Вороття немає» 23.10

Новини

ЦТ (1 програма)

А УТ

А ЦГ (І програма)

'Д ЦТ (І програма)

Сільська годи- 
гумо- 

кіножурнал 
14.10 - Доку-

Д ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20— 

Співає народна артистка 
УРСР Г. Мурзай. 8.50 — До
кументальний телефільм «В 
боях за Молдавію». 9.20 —
Будильник. 9.50 — Школя
рам про фізіологію і гігієну. 
10.20 — Грає Л. Тимофеева 
(фортепіано). 10.50 — Шахо
ва школа. 11.20 — Телефільм 
«Заповіт старого майстра». 
1 серія. 12.25 — Докумен
тальний телефільм «Красно 
дар. Штрихи до портрету». 
12.55 — Французька мова 
13.25 — Грає секстет росій
ських народних інструмен
тів м, Тюмені. 13.45 — «По- 
іпук». 14.05 — Новини. 18.00
— Новини. 18.15 — Ритміч
на гімнастика. 18.45 —«...До 
шістнадцяти і старші». 19.30
— Чемпіонат світу з водних 
вадів спорту. Водне поло. 
20.С0 — Вечірня казка. 20.15 
Здоров’я. 21.00 — Час. 21.40
— Фільм «Друга перша 
гла» 22.55 — Новини.

А ЦТ (II програма)

8.00*— Гімнастика. 8.20 
Телефільм «Друга перша да
ми». 9.30 — Документальний 
телефільм. 9.50 — Телевиста- 
ва «Лошарик». 10,35 — «Дім- 
у квартирі». 11.15 — «На 
святі врожаю». Концерт. 
11.55 — Телефільм «Заповіт 
старого майстри». 2 серія. 
13.С0 — Німецька мова. 13.30 
— «Беру на себе». Докумен
тальний телефільм про Ге
роя Соціалістичної Праці
В. М. Лук’яненка: голову
колгоспу ім. Чапаєва Глухій, 
ського району Сумської об
ласті В. 0. Овсісика, першо
го секретаря Путивльського 
райкому Компартії України 
І. 1. Сидельннкова. 14.00 — 
Новини. 18.00 — Новини. 
18.20 — Музичний кіоск.
18.50 — Сільська година.
19.50 — Документаль н и й 
фільм. 20.00 —Вечірня казка. 
20.15—Новини, 20.20 —Чемпі
онат світу з водних видів 
спорту. Водне поло 20.50 — 
Маленький концерт. 21.00 — 
Час. 21.40 — Фільм «Надзви
чайні обставини». 23.00 Новини.

8.00 — Час. 8.40 — Рит
мічна гімнастика. 9.10 — До- 
кументальний телефільм. 
9.2.0 — 34-й тираж «СпоіЇІЕ'. 
лото». 9.30 — Будильп.^т 
10.00 — Служу Радянському 
Союзу! 11.00 — Ранкова по
шта. 11.30 — Клуб мандрів
ників. 12.30 — Музичний кі
оск. 13.00 
на 1-1.00 — Дитячий 
ристичпнй 
«Єралаш». ___
ментальний телефільм «Жит
тя на землі» (Англія). 10 се
рія. -.Тема з варіаціями». 
15.05 — Це ви Можете. 15 50 
«На чиїй вулиці свято?» 16.40 
Зустрічі на радянській зем
лі. 16.55 — По музеях і ви
ставочних залах. «Шедеври 
італійського живопису епохи 
Відродження з музеїв Вене
ції». 17.30 — «Наш дім». Те
лежурнал. 18.00 — Міжна
родна панорама. 19.30 — Піс- 
ня-86. 20.05 — Телефільм
«Невідомий Чаплій». З серія. 
21.00 — Час. 21.45 — Джазо
ва паиоп.тч.ч

Клуб 
Фільм 
серія 

— Но- 
сучас- 
філь- 

......... ....... ........ . .. _ артис
тів Соціалістичної Республі
ки В’єтнам. 15.50 — Новини 
15.55 — Телефільм «Що там. 
за поворотом». 1 серія. 17.00
— Розповідають наші корес
понденти. 17.30 — «Дирек
тор театру». Фільм .- кон
церт. 17,55 — Мультфільми 
13.15 — Наш сад. 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 — Свіч
1 молодь. 19.35 — Концерт
радянської пісні. 19.50 —
Фільм «Брати Карамазови».
2 серія. 21.00 — Час. 21.40
— «Гіро що шумить лісова 
тиша?» Теленарис. 22.00 — 
Міжнародна товариська зу
стріч з футболу. Збірна Шве
ції — збірна СРСР. В перер
ві — 22.45 — Сьогодні у сві
ті. 23.45 — Чемпіонат світу
3 шагів Матч-реванш

З <10 — Час. 8.40 — 
мандрівників. 9.40 — 

«Брати Карамазови». 1 
11.00 — Новини. 14.30 
вини. 1’4.50 — «Наш 
ник». Документальні 
ми 15.30 — Концерт

8.00 — Час. 8.40 — У світі 
тварин. 9.40 — Творчість 
юних. 10.10 — Фільм «Бра
ти Карамазови». 2 серія. 
11.20 — Новнии. 14.30 — Но
вини. 14.50 — Документальні 
фільми. 15.40 — Стадіон для 
всіх. 16.10 — Новини. 16.15
— Телефільм «Що там. за
поворотом». 2 серія. 17.20— 
«...До шістнадцяти і старші». 
18.05 — Чемпіонат світу з 
водних видів спорту. Син
хронне плавання. 18 35 —
«Алкоголь і жінка». Науко
во - популярний фільм. 18 45
— Сьогодні у світі. 19.00 — 
Чемпіонат світу з шахів 
Матч - реванш. 19.05 — «За 
словом — діло». «Перебудо
ва». 19.40 — Новини. 19.45 — 
Фільм «Брати Карамазови» 
З серія. 21.00 — Час. 21.40— 
В гостях у письменника 
В. Пікуля. 22.35 — Сьогодні 
У світі, 22.50 — Чемпіонат 
світу з водних видів спорту 
Плавання.

А УТ

Учні Гайворонської СШ № 5 Микола ПАЛАМАРЧУК і Наталя ШЛЯХОВСЬКА 
захоплюються філателією. У них по 800 поштових марок, згрупованих за розді
лами «Мистецтво», «Флора і фауна». «Спорт», «Техміна», «Космос».

Фото С. ФЕНЕНКА. Іі м. Гайворон.

А УІ
10.00 — новини. 10.15 — 

«Як бути любимим». З цик
лу «Через обставини, що 
склалися». 11.35 — «Боп- 
5кур, месьє Перро» Вистава 
для дітей, 13.15 — ІІошпіи 
13.25 — «Майстри мистецтв». 
Народний артист УРСР 
М Руніковський. 14.20 —
Дзвени, бандуро 14.55 —
Документальний фільм «Ре
портаж із Хабаровського 
краю», 15.55 — Програма 
передач. » 16.00 — Новини. 
16.10 — Грає квінтет духо
вих інструментів 16.40 —
«Товариш». Передача для 
старшокласників. 17,20 —

10,00 — Новини. 10 20 — 
«Ви нам писали». Музична 
програма. 11.05 — М. Куліш 
«Комуна в степах». Вистава 
13.00 — Новини. 13.15 — Ху. 
дожнііі телефільм «Смерть 
під вітрилом». 1 серія. 14 20
— На сцені Донецькі мета
лурги. Концерт. 15.05 —
Програма музичних фільмів. 
15.55 — Програма передач 
16.00 — Новини. 16.10 — Со
нячне коло. (Кіровоград) 
}6.50 ~ Циркова програма. 
17.2о — Документальний
фільм «Парламентері!» 17.45
— Екран пошани українсь
кого телебачення. Бригадир 
колгоспу ім. Жданова Кам- 
ямсько - Бузького району 
Львівської області. М. В. Сав. 
чин. 18.00 — Автотранспорт.

18.00 — Новнии. 18.20 — Із 
скарбниці світової музичної 
культури. Л. Бетховен. Сьо
ма симфонія. Виконує сим
фонічний оркестр Дрездене!»- 
кої філармонії. Диригент 
3. Кури- 19.00 — «Співдруж
ність». Тележурнал. 19.30 — 
Ритмічна гімнастика. 20.00 
— Вечірня казка. 20.15 —
Новини. 20.20 — Науково-по
пулярний фільм 20.30 —-
Чемпіонат світу з водних 
видів спорту. Стрибки у во
ду. 21.00 - Час. 21.40 — Те
лефільм «Дрібниці життя». 
22.50 — Новини.

го академічного заслужено
го ансамблю танцю УРСР 
імені П. Вірського. 23.00 — 
Новини. 23.15 — «Сучасне 
п’ятиборство». Всесоюзний 
турнір па приз Федерації.

А ЦТ (II програма)

«Ритми планети», 
артистів зарубіжної

Концерт 
естради.

10.00 — Новини. 1020 — 
Ритмічна гімнастика. 10.50 - 
«Б майстерні художник,-*». 
Народний художник УРСР 
Г. Томенко. 11.15 — Аукці
он ідей. 12.00 — Коннеот 
молодих виконавців. 12.35— 
«Київ на рубежі двох тися
чоліть»: про новий гсід-А.чь- 
ний план розвитку сгЗ/іці 
України. 1.3.15 — Новнии. 
13.25 — Доброго вам здо
ров’я 13.55 — «Пісні кохан
ня». 14.35 — Дйвосвіт. 15.20 
— Село і люди. 16.00 — Сла
ва солдатська. 17.00 — Кат- 
русин кінозал. 18.10 — І. 
Франко. «Украдене щастя». 
Вистава. 19.00 — Актуальна 
камера. 19.35 — Продовжен
ня вистави «Украдене щас
тя». 20.30 — Прем’єра теле
фільму «Подорож по Лаосу». 
20.50 — На добраніч, діти! 
21.00 — Час. 21.45 — Ху
дожній фільм з субтитрами. 
«Спокута чужих гріхів», 
23.05 — Новини

▲ ЦТ (II програма)
▲ УТ

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

Б. Феоктистов (балалайка). 
9.05. — Документальний
фільм. 9,30 — Світ і мо
лодь. 10.05 — Фільм «Брати 
Карамазови». З серія. 11,15 
— Новини 14.30 — Новини. 
14.45 — Документальні філь
ми телестудій країни. 15.35 
Концерт Державного ан-

8.00 — Гімнастика. 8.20— 
Документальний телефільм. 
8.50 — «Учителю — урок 
музики». 10.50 — «...До шіст
надцяти і старші». 11.35 — 
Телефільм «Заповіт старого 
майстра». 4 серія. 12.40 —
Англійська мова. 13.10 —
Документальний телефільм. 
13.30 — Романси М. Глівкн 
виконує Н. Герасимова. 13.55 
— Новини. 18.00 — Новини. 
18.15 — Для всіх і для кож
ного. «На радість вам». Про 
проблеми модного одягу. 
18.45 — Етика і психологія 
сімейного життя, 19.15 —
«Всі люблять цирк». 20.00 — 
Вечірня казка. 20.15 — Чем
піонат світу з академічного 
веслування. 21.00 — Час.

Ті Гала . концерт со- 
Румунської опери. 22.4а — Новини

10.00 — Новини. 
Ритмічна гімнастика. ____
— Любителям хорового спі
ву. (Кіровоград). 11.20 — На
уково - популярний кіно- 
альманах «Горизонт НР 37». 
12.00 — Музичний фільм 
«Разом з І. Дунаєвським». 
12.55 — Мультфільм «Три 
Товстуни». 13.30 — Новини. 
13.40 — Класичні музика. 
14.05 — «Юристи». Телевн- 
става. 16.10 — «Дитячий кі
нотеатр». Зустрічі школярів 
з письменником К. Буличо- 
вим та режисером ГІ. Арсено, 
вим і перегляд кінофільму 
«Гостя з майбутнього». 17.30
— Письменницькі діалоги. 
18.15 — Концерт оркестру 
народних інструментів і 
тріо бандуристок Українсь
кого телебачення І радіо. 
18 15 — «Скарби музеїв Ук
раїни». М Хан «З останньо
го підпілля». 19.00 — Акту
альна камера. 19.35 — «Ав
тограф». Закарпатський ук
раїнський народний хор.

10.20 —
10.50

8.00
8.20 -

— На зарядку ставай!
- Фільм «Вороття не

має». 9.50 — Російська мо
ва. 10.20 — Програма Омсь
кої студії телебачення 11.20
— Документальний фільм. 
11.40 — «Шість пісень на 
«біс». 12.25 — «Світ і мо
лодь». 13.00 — «Грай, гар
монь». 14.15 — Телефільм 
«Талант». 4 серія. 1 
Розповідають наші 
понденти. 15.55 — 
ведуть ЗНАТОКИ». 
завр». 17.55 — З 
світової музичної 
П. Чайковський, 
про Флоренцію». 18.30 — ЇХ 
літня Спартакіада народів 
СРСР. Кінний спорт 19.00— 
У світі тварин. 20.00 — Ве
чірня казка. 20.15 — Чемпіо
нат світу з академічного ве
слування. 21.00 — Час. 21.45
— Художній фільм «За тих, 
хто в морі».

ес-
«Дино- 

скарбннці 
культури 
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