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Орден 
на прапорі 
колгоспу

Школою передового досві
ду називають колгосп імені 
Леніна Знам'янського району. 
З року в рік це господарство 
нарощує темпи соціально- 
економічного розвитку. Особ
ливо значні досягнення у го
ловній галузі — свинарстві.

В усіх них досягненнях — 
результат великої роботи 
партійної, профспілкової, 
комсомольської організацій, 

правління колгоспу, яке ба
гато років очолює Герой Со
ціалістичної Праці В. М. Гур
товий. За перемогу у Всесо
юзному соціалістичному зма
ганні, гідну зустріч XXVII

з'їзду КПРС господарство 
було нагороджене перехід
ним Червоним прапором 
ЦК КПРС, Ради Міністрів 
СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ.

І ось — ще одна радісна 
подія. За досягнення високих 
показників у збільшенні ви
робництва і продажу держа
ві сільськогосподарської про
дукції, успішне виконання 
планів одинадцятої п’ятиріч
ки колгосп імені Леніна наго
роджено орденом Дружби 
народів.

Цю високу державну наго
роду минулої суботи вручив 
колективу прославленого гос
подарства перший секретар 
обкому Компартії України 
М. Г. Самілик. Прикріпивши 
орден до прапора колгоспу, 
М. Г. Самілик сердечно по
здоровив хліборобів і тварин
ників з почесною нагородою, 
побажав їм нових успіхів у 
праці в ім’я Вітчизни.

ТЕЛЕГРАМА 
В НОМЕР

Молодець,
Сергію!

Один із лідерів облас
ного соціалістичного 
змагання серед операто
рів машинного доїння 
Сергій ЧУР до Дня на
родження Ленінсько
го комсомолу брав під
вищені соціалістичні зо
бов’язання. Сергій пода
рував святу високе тру
дове досягнення, на
доївши 4000 кілограмів 
молока від коропи.

Онуфріївський рай
ком ЛКСМУ.

Повідомлення ЦСУ Української РСР

З покоління
В ПОКОЛІННЯ

Я вже розміняв сьомий

десяток. Нині, згадуючи

про пережите, я сповнююся 

почуттям гордості за наш 

радянський народ, за своє 

покоління, яке достойно 

пр’І^ло крізь важкі ви

пробування шляхом, вка- 

заннм партією. І мені здає

ться, що сьогодні я маю 

право від імені комСомоль

ців свого покоління звер

нутися до спілчан 80-х.

Нашін великій країні не
забаром виповниться 70. В 
роки громадянської І Ве
ликої Вітчизняної воєн, у 
роки відбудови і сьогодні, 
коли радянський народ, 
досягнувши певних успі
хів, зосереджує свої зу
силля па прискоренні со- 
ціал^о-економїчного про- 
греПг КПРС незмінно 
йшла в авангарді суспіль-

СЛОВО ВЕТЕРАНА

за 
йшли

ства. 1 завжди слідом 
партією першими 
комсомольці.

Я не буду зараз посила
тися на загальновідомі 
факти трудового й ратно
го героїзму спілчан. Хочу 
лише наголосити: ниніш
ній напружений час, коли 
вирішуються долі не окре
мих народів, а світу в ці
лому, вимагає від ниніш
ніх комсомольців, молоді 
ще більшої єдності, ніж це 
було в роки минулих ви
пробувань, у роки бороть
би за утвердження Радян
ської влади, проти воро
жих зазіхань, у роки ста
новлення країни й комсо
молу.

Нині наша партія осно
вою своєї політики ставить 
перебудову народного гос
подарства всередині країни 
і самовіддану боротьбу за 
мир на міжнародній арені. 
Нам, радянським людям, 
дуже добре відомо, що ус
піх в одному з цих зав
дань нерозривно пов’яза
ний з успіхом в іншому і 
навпаки.

Минуло небагато часу 
звідтоді, як я слухав Заяву 
М. С. Горбачова про про

довження радянською сто
роною мораторію на ви
пробування ядерної зброї. 
Ця нова ініціатива ще раз 
засвідчила перед світом 
не лише нашу волю до ми
ру, але й впевненість ра
дянського народу у своїй 
силі і правильності вказа
ного Леніним шляху. І сьо
годні, у день комсомоль
ського свята, я^хотів би ще 
раз сказати молодим ось 
що: не думайте, що світо
ва політика — це справа 
тільки керівників держа
ви. Кожен з нас якоюсь 
мірою може впливати па 
неї — і своїм трудом на 
благо Вітчизни, і соціаль
ною активністю. Це під
тверджує багатий досвід 
цілого ряду поколінь ра
дянських людей. Тож хай 
не здадуться вам, моло
дим, менторським повчан
ням мої слова — слова 
колишнього робітника, вої
на, ветерана ДТСАЛФ: 
йдучи у двадцять перше 
століття, прокладаючи но
ві шляхи, не забувайте, 
юні друзі, про досвід стар
ших, своїх попередників у 
комсомолі. А цей досвід 
підказує нам ось що: сила 
комсомольських рядів — 
у єдності, у згуртованості 
навколо партії, у відда
ності н любові до соціаліс
тичної 
цьому 
стояти!

Батьківщини. На 
стоїмо і будемо

П. МАТЮШИН, 
ветеран Великої Віт
чизняної війни.

Новоунраїнський район.

Підсумки розвитку народ
ного господарства респуб
ліки в січні-вересні 1986 
року свідчать про те, що 
заходи, яких вживається по 
практичному здійсненню ви
робленого квітневим (1985 
року) Пленумом ЦК КПРС і 
XXVII з’їздом партії курсу 
не перебудову роботи і 
прискорення соціально-еко
номічного розвитку, почи
нають позитивно познача
тись на стані справ в еконо
міці, інших сферах суспіль
ного життя. Набрані темпи 
економічного зростання в 
цілому по народному гос
подарству, більшості галу
зей і областей перевищу
ють досягнуті в минулому 
році і передбачені планами 
на нинішній рік.

Продукція промисловос
ті зросла пооівняно з від
повідним періодом мину
лого року на 4,5 мільярда 
карбованців. Введення в 
дію основних фондів за ра
хунок державних капіталь
них вкладень збільшилось 
на 1,1 мільярда карбован
ців.

У народному господар
стві почалась реалізація 
розроблених на п’ятирічку 
науково-технічних програм. 
У промисловості впровад
жено понад 1400 промисло
вих роботів, встановлено 
близько 900 механізованих 
потокових, автоматичних, 
роторних і роторно-конвей- 
єрних ліній, на комплексну 
механізацію переведено 
більш як 900 дільниць, це
хів і виробництв. Освоєно 
виробництво і почато серій
ний випуск близько 700 но
вих видів продукції.

Обсяг промислової про
дукції порівняно з відпо
відним періодом минулого 
року збільшився на 4,9 
процента при річному пла
ні 3,4 процента. Продуктив
ність праці зросла на 4,9 
процента, за рахунок цього 
одержано весь приріст ви
робництва. Понад план де
в’яти місяців вироблено 2,2 
мільярда кіловат-годин 
електроенергії, видобуто 
близько мільйона тонн за
лізної руди, вироблено 41 
тисячу тонн сталевих труб, 
1,2 тисячі тонн синтетичних 
смол і пластичних мас, на 
6,5 мільйона карбованців 
металорізальних верстатів, 
на 75 мільйонів карбован
ців приладів, засобів авто
матизації і обчислювальної 
техніки, на 7.8 мільйона 
карбованців машин і об
ладнання для тваринництва 
і кормовиробництва, на 4 
мільйони карбованців хі
мічного устаткування,8 ти
сяч тонн паперу, 200 тисяч 
кубічних метрів збірного 
залізобетону.

Разом з тим у цілому по 
промисловості план реалі
зації продукції з урахуван
ням поставок виконано на 
98,9 процента. Споживачам 
недодано її більш як на 
мільярд карбованців.

В агропромисловому комп
лексі завершуються зби
ральні роботи, ведуться за
готівлі і переробка сіль
ськогосподарської продук
ції. Збільшились державні 
закупки зерна, особливо 
пшениці сильних і цінних 
сортів. Порівняно з відпо
відним періодом минулого 

року більше заготовлено 
овочів, картоплі, плодів ї 
ягід, збільшились обсяг 
реалізації худоби, птиці і 
кролів на забій, виробни
цтво молока і яєць.

Середньомісячна грошо
ва заробітна плата робітни
ків і службовців у народ
ному господарстві станови
ла 177 карбованців проти 
172 карбованців у відповід
ному періоді минулого ро
ку. Оплата праці колгосп
ників збільшилась на 5 про
центів.

План роздрібного това- 
рообоооту в цілому по рес
публіці виконано.

Обсяг реалізації побуто
вих послуг населенню за 
дев’ять місяців зріс на 7,2 
пооцента при плані на рік 
5,9 процента, досягнуто ви
переджаючих темпів їх 
зростання у сільській міс
цевості.

Збільшились масштаби 
житлового будівництва. Ли
ше за рахунок державних 
капітальних вкладень здано 
в експлуатацію близько 
7 мільйонів квадратних мет
рів загальної площі житлових 
будинків, що на 0,6 міль
йона квадратних метрів 
більше порівняно з відпо
відним періодом минуло
го року. План введення 8 
дію житлових будинків по 
республіці перевиконано.

Послідовно здійснюється 
реформа загальноосвітньої 
і професійної школи.

Чисельність населення Ук
раїнської РСР на 1 жовтня 
1986 року становила 51,2 
мільйона чоловік

(РАТАУ).
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ПИСЬМЕННИКА А. П. ГАЙДАРА

На знімках: гості фестивалю з НДР.

ПІСНЯ ЗБИРАЄ
ДРУЗІВ ■’ .
Кийв у передчутті велико

го свята. Вперше у столиці 
України відбудеться 1 Між
народний фестиваль полі
тичної пісні. «Пісня у бо
ротьбі за мир» — назва 
фестивалю коротко І точно 
відбиває ідею міжнародно
го фестивального руху мо
лоді у боротьбі за мир, за 
іцо боролись Віктор Хара, 
Дін Рід...

Вчора кияни урочисто зу
стріли зарубіжних учасни
ків фестивалю. До Києва 
приїхали представники спі
лок комуністичної ,і демо
кратичної молоді, активні 
громадські діячі майже із 
сорона країн світу. В День 
народження Ленінського 
комсомолу — 29 жовтня в 
Палаці нультури «Україна» 
— урочисте відкриття свята.

Велика і різноманітна про
грама фестивалю, його учас
ники візьмуть участь в ан
тивоєнному мітингу-концер- 
ті в політехнічному інститу
ті. У міському Палаці піоне
рів імені М. Островсьного 
пройде велике дитяче свято 
«Хай завжди буде сонце». 
Співаки, артисти виступлять 
на вулицях і площах древ
нього Києва, у трудових ко
лективах міста. Відбудуться 
мітинги і зустрічі з твор
чою молоддю, головною те
мою яких буде — вклад мо
лоді світу у боротьбу за 
мир, відвернення гонки 
озброєнь.

Фестиваль — це налейдо- 
окоп імен і колективів, ві

домих І не дуже, таких, що 
тільни починають шлях у 
пісні. Приїхали ВІА «Аль
бом» з Тернополя, рок-групи 
«Автограф», «Машина ча
су», ансамбль політичної 
пісні Палацу культури 
«Уралмашу» «Зміна», ан
самбль політичної пісні 
московського інституту Ла
тинської Америки «Грена
да», Валерій Леонтьев, Со
фія Ротару, Тамара Гвердце- 
телі, Йосип Кобзон. На 
імпровізованих сценах і май
данчиках лаштують апара
туру ансамбль Біллі Брегга 
з Англії, групи «Соккерна» 
(Данія), «Енно-55» (НДР), ко
лективи і співаки латино
американських і африкан
ських нраїн.

Вже перші години перебу
вання гостей фестивалю на 
гостинній українській землі 
переповнені зустрічами, ди
скусіями, обговореннями 
вражень, знайомством з но
вими піснями, їх авторами і 
виконавцями. Про все це ми 
розкажемо у наступних ре
портажах. А перше вра
ження: такі зустрічі, від
крите обговорення політич
них проблем повністю роз
вінчують твердження де
яких буржуазних ідеологів 
на Заході про пасивність, 
інфантилізм нашої молоді. 
Ми не можемо мовчати, ко
ли над світом збираються 
грозові хмари. Ми, молоді,— 
заявляють учасники фести
валю, — можемо і повинні 
відвернути війну.

А ось думка авторитетної 
людини, коротке інтерв’ю з 
відомим українським ком
позитором, лауреатом Дер
жавної премії УРСР імені 
Т. Г. Шевченка, премії Ле- 
нінсьного комсомолу О. І. 
Білашем.

— Саме сьогодні, — сна- 
зав Олександр Іванович, — 
коли особливо виросла між
народна напруженість, ноли 
народи планети гостро праг
нуть взаєморозуміння, — 
особливо важливе кожне 
слово, сказане на захист 
миру. Д слова, сназані учас
никами фестивалю, стануть 
і реальною справою, спря
мованою на приборкання 
гонки озброєнь. Адже, ди
віться, в талановитій пісні 
закладена величезна сила. 
Під час війни одна така 
пісня варта кільнох дивізій 
(згадаймо: «Вставай, країно 
зоряна»...). А в мирний час, 
я впевнений, пісня здатна 
зупинити війну, не дати роэ 
горітися ядерному вогнищу.

Фестиваль розпочав ходу. 
Буквально з ножною годи
ною зростає напруга у прес- 
центрі Першого міжнарод
ного в готелі «Мир». Відбу
лися перші прес-конферен
ції. Журналісти, а їх ' акре
дитовано вже більше двох
сот, одержали інформацію 
про комплекс фестивальних 
заходів. До речі, тут же, о 
прес-центрі відбудеться кіль
ка зустрічей з почесними 
гостями фестивалю. Скажі
мо, попередню згоду на та
ку зустріч дала Олександра 
Пахмутова. Щодня у прес- 
центрі виходитиме інформа
ційний прес-бюлетень, най
яскравіші фрагменти свята 
зафіксує фотощоденник, 
вітрини якого виставлені у 
місцях проживання учасни
ків та гостей фестивалю.’

Б. ДМИТРЕНКО.
Фото спец, кореспонден
та «Молодого комунара» 
на фестивалі В. ГРИБА.

Т?ямур
9 ТРАВНЯ НИНІШНЬОГО 

року я прийшов додо
му після торжеств і поба
чив біля свого під'їзду яс
кравий плакат — привітан
ня учасникам Великої Віт
чизняної війни, намальо
ваний на грубому папері 
дитячою, без сумніву, ру
кою. Зліва на ньому кра
сувалася червона зірка. 
Під текстом стояв підпис: 
«Штаб «Тимур». Я мимо
волі зупинився перед цим 
плакатом.

45 років тому в далеко
му сільці Степанівці у 
Башкири я, тоді ще до
шкільня, вперше дізнався 
про тимурівський рух і 
взяв у ньому участь. Була 
війна. Стар:, інваліди, жін
ки й підлітки самовіддано 
працювали в колгоспі «Бо
рець», даючи для оборо
ни, для Червоної Армії 
необхідне — хліб. Діти 
молодшого віку в грізні 
воєнні роки збирали ко
лоски на полях, підганяли 
по колу корів, запряжених 
у кінний привід молотилки 
(до речі, виготовленої в 
Кіровограді на «Червоній 
зірці»), пасли худобу, зби
рали ягоди, гриби, лікар
ські трави... На фронт і від 
них йшли посилки для вої
нів. Пам’ятаю, як і я тоді, 

не знаючи різниці між лис
тям тютюну й берези, від
правляв батькові на фронт 
старанно висушені березо
ві листки...

У ті дні тимурівці усім, 
чим тільки могли, допома
гали сім’ям фронтовиків І 
полеглих в боях. Напере
додні смертельного дво
бою із фашизмом Аркадій 
Петрович зумів підказати 
дітям, як вони могли б 
допомогти рідній країні у 
важкий час.

Коли після демобілізації 
батька ми приїхали до рід
ного міста матері Кірово
града, я почав навчатися в 
середній школі № 6. З 
яким захопленням читали 
й перечитували ми у ті ро
ки безсмерті твори Гайда
ра! Чи не все місто було

попереду Іде
тоді охоплене тимурівсь- 
ким рухом.

Минули роки. І ось ужа 
вкотре перечитує гайда- 
рівські книги син-школяр. 
Він зібрав у себе всі тво
ри письменника. Не раз 
розповідав мені про те, як 
його ровесники з міської 
СШ № 18 допомагають 
учасникам Великої Вітчиз
няної війни. Не випадково,

поїхавши з сином до Мос
кви, я показав йому п’яти- 
метровий монумент на 
честь незвичайного гайда- 
рівського героя Хлопчиша- 
Кибальчиша, що на Ленін
ських горах біля Москов
ського Палацу піонерів. До 
підніжжя ми тоді поклали 
букет квітів.

Чверть віку подорожую 
я по країні, і всюди зуст
річав тимурівців, всюди 
бачив шанувальників твор
чості А. П. Гайдара. Не 
раз із молоддю нашого 
проектно - конструкторсь
кого інституту їздив до 
Канева Черкаської області, 
де похований письменник- 
воїн, де діє Бібліотека- 
музей А. П. Гайдара.

Письменник загинув не
подалік Канева за Дніп
ром, біля залізничного 
полотна села Ліплява, ви
конуючи бойове партизан
ське завдання. П<МЙб в 
бою чесно, як і жив. / ли
шився жити вічно в своїх 
творах, у серцях багатьох 
поколінь радянських лю
дей.

Поряд з багатьма видан-

нями творів А. П. Гайдара 
різними мовами у Бібліо* 
теці-музеї представлено 
чимало хвилюючих експо
натів, серед яких — наго
роди письменника - кому
ніста за бої на Україні — 
орден Вітчизняної війни 8 
ступеня і медаль «За обо
рону Києва».

Живе ім’я Гайдара і в 
назвах вулиці, обласної 
бібліотеки для дітей у 
місті Кіровограді.

М. ножнов, 
інженер.

м. Кіровоград.
На знімку: мону

мент «Хлопчиш-Кибаль- 
чнш» у Москві.

Фото автора.

Ч

КОМСОМОЛ ЄЛИСАВЕТГРАДА В БОРОТЬБІ ЗА ВЛАДУ РАД

а
ОВТНЕВА історія рід- 
ного краю, історія 

його комсомолу. Вона 
починалась революційною 
піснею, рушничним пострі
лом, вірою 
день, словом 
правди... Ми 
деталі для посівних 
шин, ростимо 
складаємо пісні про наші 
діла і про наших дідів і 
батьків — ми пишемо іс
торію 
ську, 
ше — 
торію 
вих

в соцячний 
ленінської 

відливаємо 
ма- 

пшениці,

живу, комсомоль- 
комуністичну. Вірні- 
ми продовжуємо іс- 
нині — шляхом но- 

змін, накреслених
XXVII з’їздом нашої пар
тії. Історію, початок якої 
кров ю і потом креслило 
старше покоління.

Кі-

МИ, РОБІТНИКИ, 
ВИЗНАЄМО...
Ц АНІ сьогоднішній

ровоград розростає
ться, красивішає, квітне. 
А сімдесят років тому міс
то було сірим, запиленим. 
І злим. Злим на нестатки, 
на багатіїв, на існуючий 
лад. Спалахи від пострілів 
у дні Жовтневого зброй
ного повстання в Петро
граді стали сяйвом для 
трудящих, сонцем у прий
дешні роки.

Нестримно, 
на повінь, 
пролетарська 
назавжди змітаючи владу 
експлуататорів.

У Єлисаветграді перши
ми заявили про недовір’я 
буржуазно - націоналіс
тичній Центральній раді і 

наче весня- 
розливалася 

революція,

висловили свою готовність 
підтримати Радянський 
уряд усіма силами і засо
бами робітники найбіль
шого в місті заводу Ель
ворті.

«Ми, робітники заводу 
Ельворті. — говорилося о 
ухваленій резолюції, — в 
революційній Росії визнає
мо тільни ту владу, яку ви
сунув II Всеросійський 
з’їзд Рад робітничих, сол
датських і селянських де
путатів...».

На початку 
року у місті, 
Україні, йшла 
до Першого 
ського з’їзду 
тий робітниками 
делегат-більшовик 
Спренжин узяв участь у 
роботі з’їзду і був обра
ний до складу першого 
Українського Радянсько
го уряду.

Декрети І Всеукраїнсько
го з’їзду Рад, що відбув
ся 11—12 грудня в Хар- 

грудня 1917 
як і по всій 

підготовка 
Всеукраїн- 

Рад. Висуну- 
заводу 
В. М.

нові, і утворення Україн
ського Радянського уряду 
різко змінили співвідно
шення класових сил на 
Україні на користь Радян
ської влади. Все ширші 
маси трудящих згуртову
валися навколо більшови
ків. Зростає більшовиць
кий вплив на маси проле
тарського юнацтва.

До буремного сімнадця
того року в Єлисаветграді, 
як і в інших містах, са
мостійної молодіжної ор
ганізації не було. Свідома 
робітнича молодь гурту
валася навколо соціал-де
мократів, що працювали в 
підпіллі. Вже під час Лют
невої революції шириться 
визвольний рух серед 
юнацтва в робітничих спе
цівках. «Займайтеся само
вихованням» — пропону
вали юнакам і дівчатам 
меншовики і есери, праг
нучи відвернути молодь 
від класової боротьби.

Навесні в місті організо
вується «Клуб робітничої 
молоді», навколо якого 
об'єднуються молоді ро
бітники: друкарі, пекарі та 
учні, Це був перший крок 
до створення молодіжної 
організації. Та керівництво 
клубом захопили меншо
вики. Вони, як згадував 
один із засновників ком
сомолу в Єлисаветграді 
М. Масленковський, співа
ли гімн революційній бур
жуазії. Та симпатії молоді 
завойовують більшовики. 
В її серця входять кому
ністичні ідеї, що стали 
прапором віку.

В липні 1917 року та мо
лодь, яка зрозуміла, що

тільки більшовики борю
ться за справжнє визво
лення трудящих, виходить 
з «Клубу робітничої мо
лоді» і створює групу іні
ціаторів для організації 
«Партії молодих комуніс
тів». До ініціативної групи 
ввійшли: Масленковський, 
Миколаївський, Людмило
ва, Грановський, Остроз- 
ський та багато інших. По
пулярність цієї по-більшо- 
вицькому настроєної гру
пи з часом зростає. Скоро 
до неї приєднується група 
робітничої молоді, куди 
входили: Плавський, Ди
кий, Корецька, Наумов, 
Поволоцький, Муравчик, 
Орехов, Ярецька та Інші.

В грудні 1917 року ра
зом з трудящими револю- 

Єлисавет- 
з міста 

Централь-

ційна молодь 
града вигнала 
представників 
ної ради, брала участь у 
переобранні місцевої Ради 
і вилученні з неї есеро- 
меншовицьких угодовців 
та буржуазних націоналіс
тів. Робітники заводів Ель- 
ворті, Шкловського і Гом- 
берга на спільному мітин
гу 19 грудня 1917 року од
ностайно ухвалили таку 
резолюцію: «Вважаючи
діяльність нашої Ради не
достатньо революційною 
в боротьбі із спекуляцією, 
саботажем і загальнодер
жавною розрухою, ми ви
магаємо негайного пере
обрання Рад, які тепер не 
виражають волі широких 
робітничих мас, ми вима
гаємо, щоб вони повністю 
стали на захист інтересів 
робітників, солдатів і се
лян, щоб тут на місці,

проводились декрв-ги і по
станови Ради Народних 
комісарів».

Коли йшли перевибори 
до Ради, від заводів (Гули 
обрані тільки робітники- 
більшовики або ті безпар
тійні, що стояли на біль
шовицьких позиціях. До 
президії Ради були обрані 
більшовики: Т. Гулянйць-
кий, Я. Шканд, А. Пово
лоцький, а членами ви
конкому М. Чернишов, 
К. Скульський, В. Спрен- 
жин. Г. Кочережченко, 
й. Могилевсьний, Я. Щерба 
та інші.

Так есеро-меншовицька 
Рада в Єлисаветграді при
пинила свою діяльність. 
Щиро вітали робітники 
Єлисаветградську Раду в 
більшовицькому складі. На 
заводі Ельворті в той день, 
21 грудня, з цього приво
ду було проведено в усіх 
цехах мітинги. Для бо
ротьби з воро^^м рево
люції виконком ЗИди ухва
лив рішення про створен
ня нових загонів Черво
ної гвардії, яка виникла в 
Єлисаветграді ще в серпні 
1917 року. Скоро викон
ком було перетворено у 
Військово - революційний 
комітет.

РЕВОЛЮЦІЯ
ЗВЕРШИЛАСЬ
И ЕРШОЧЕРГОВИМ зав- 
** данням революційних 
сил міста було ліквідація 
органів Центральної ради, 
які охоронялись добре 
озброєними загонами гай
дамаків. У червоногвар- 
дійців же не-Вистачало 
зброї. Та незоЯ^ом Вій
ськово-революційний ко-



28 жовтня 1986 року «Молодий комунар» -
Т ШОВ лиш третій день за- 
* нять першого семестру. 
Майбутні електрики (серед 
них — і він, Ігор), слухали 
^екцію з історії КПРС. І 
?ут...

Щирі оплески заповнили 
аудиторію. Адже щойно 
оголосили, що Московщука 
Ігоря Дем’яновича за муж
ність і героїзм, виявлені при 
виконанні бойового завдан
ня, нагороджено орденом 
^йовоної Зірки...
2^ому ледь за двадцять. 
На юному, але вже дещо 
зблідлому, обличчі найвираз
ніше — очі. В них •— моло
деча іскорка, спогад про те, 
чим він жив останні три 
місяці (після звільнення З 
лав Збройних Сил СРСР). 
'І. Московщук виконував ін
тернаціональний обов’язок 
на землі Афганістану.
1# ОРДОН між Афганіста- 
■' ном та Пакистаном не
спокійний. Саме з пакистан
ської території надається 
допомога тим, хто хоче за
душити завоювання рево
люції афганського народу. 
.Саме звідти налагоджено 
постачання бандитів зброєю, 
продовольством, медика
ментами. Голландський жур
наліст Ервін ван Ліден, який 
кілька місяців знаходився в 
районі афгано-пакистан- 
Ського кордону, писав, що 
злива зброї з Пакистану в 
Афганістан зростає і зрої 
.стає: сьогодні тільки через 

4£їин Парачинар зброї пере-: 
кидається втричі більше, 
ніж рік тому.

...8 березня підрозділу, де 
.служив Ігор, було постав
лено бойове завдання: пе
ретнути шлях душмавській 
банді, яка намагається 
прорватися на територію 
Афганістану з великою кіль
кістю зброї. Вже сутеніло, 
коли двадцять три воїни 
висадились з вертольотів у 
визначеному місці. Велике 
^жовтогаряче сонце кидало 
останні промені, майже за
ховавшись за гостроверху 
вершину далекої гори. Вітер 
Пилюжить в очі. Розпечене за 
день каміння робить повіт
ря густим і важким. Дихати 
важко... А ось і дорога, що, 
мов змія, виповзала з того 
боку кордону. Безлюдно.

Зловісне безлюддя тіль- 
ни напружує увагу. На
віть тоді, коли підрозділ 
зібрався на норотку нара

ду й отримав вказівки 
командира щодо розташу
вання на місцевості. Вої
ни, розділені на групи, на- 
півнільцем причаїлися 
обабіч ймовірного шляху 
каравану зі зброєю.

бойовий наказ: ченати. 
І вони чекали. Раптом на 
світлуватому тлі осяяній 
місяцем дороги вималю
валась пара силуетів. Ози
раючись довкруг, • банди
ти, втім, йшли досить на
хабно. Прямо на наших 
воїнів. І раптом обидві ті
ні поглинула темрява: 
бандити зникли. Пройшло 
п’ять, десять хвилин, але 
гостей з «того» боку наче 
вітром здуло.

Т> АФГАНІСТАНІ світає
рано: десь близько п'я

тої ранку за московським 
часом. Але хоч і було ще 
темно, бандити до світанку 
так і не з’явилися. А вдень, 
звичайно, душмани не на
сміляться й носа показати. 
Є час добре підготуватися 
до «зустрічі».

Наступив той момент, ко
ли все, що треба зробити 
перед боєм, зроблено, а до 
сутички — чимало часу. По- 
своєму нудні для солдатів,

Багатоденна втома дава
лась взнаки: злипались очі в 
багатьох. Але не дрімали 
бійці, що знаходились па 
першій лінії оборони афган
ської землі. Серед них — 
Ігор Московщук.

...Душмани,’як це часто 
буває, виринули, немов 
з-під землі. Але крокували 
сміливо, нахабно. ігор, 
напружуючи зір, помітив, 
як група душманів йшла 
прямо на «точну», де був 
Сергій Салін. Було чути 
навіть їхнє швидкомовне 
джерготіння. Ясно одне: 
засідки вони не чекають.

тужно прокричав Салін.
Ігор повернувся і побачив 

душманів. Близько-близької 
Але натиснути на спусковий 
гачок не встиг. Щось боля
че шпигонуло у праве плече 
і якась невідома сила відки
нула його назад. Свідомості 
Ігор не втратив, відчув тіль
ки, як на спині, під маскха
латом, стало тепло-тепло. 
Кров!.. Зібравши останні 
сили, Ігор кинув тіло упе
ред, до загубленого автома
та. До гранат. Краще

НАШ СУЧАСНИК

засідну і переконана: тут 
не пройти!

Командир знав, що 
«звідти» неподалік веде 
ще одна дорога. І тепер 
майже не сумнівався, що 
бандити оберуть саме її. 
Приймається рішення пе
редислокації.
Тепер на зміну денній 

спеці прийшли нові труд* 
пощі —• специфічна темрява 
афганської ночі. А тут ще й 
місяць, наче назло, заховав-, 
ся за хмару, хоч око стрель... 
Ті, хто очолював колону, 
буквально навпомацки тору
вали собі шлях. За ними 
трохи впевненіше — інші. 
Солдати йшли так, щоб ба
чити найближчого від себе. 
Допомагали один одному: 
оступився, і тут вже рука 
товариша поряд...

Солдатський ланцюжок 
звивався живою стрічкоід, 
то піднімаючись в гору, то 
спускаючись з неї.

Ігор йшов услід за Сер
гієм Салінпм і згадував рід
ну Кіровоградщнну: село 
Олексіївну, що в Доброве- 
личківському районі. Сьо
годні —- Міжнародний жі
ночий день. Він, звичайно, 
не забув поздоровити мату-, 
сю із святом. А ще —- бабу 
Ганну, тітку Валю, двоюрід
ну сестру Свету. Як вони 
там? Сиділи, мабуть, годи
ни дві-трп тому, чаювали. І 
його, Ігоря, певно, згадува
ли. А з ними — і Вітька, 
брат менший. Сьогодні по
винен був п’ятірки зі школи 
принести — один з подарун
ків матері па свято...

— Стій, — в нічній тиші 
пролунав командирський го
лос.

м77і?т разом з робітника
ми розв’язав це завдан
ня. Очолювані членами 
ВРК молоді робітники за
воду Ельворті Замуленко, 
Варсроломеєв, Безверхий, 
Приходько та інші захопи
ли кілька вагонів зі зброєю 
на залізничній станції Єли- 
саветград. З вагонів ви
вантажили близько 200 
гвинтівок, 20 револьверів, 
багато ручних гранат, 6 

тридюймових гармат, знес
ли більше 10 ящиків сна
рядів до них. Гвинтівки, 
снаряди і гранати сховали 
в приміщенні колишньої 
заводської їдальні, а 
гармати поставили 
подвір’ї.

На фасаді одного із 
водсьних корпусіо, де 
ло сховано зорою (механо
складальний цех), тепер є 
мемооіальна дошка з н*" 
пи<4к>. «Тут розміщався 
■3 9Т7^гоці арсенал Чері 
мої Гвардг 
града».

Діставши зброю, пар
тійний комітет більшови
ків одразу ж доручив чле
нові завкому В. Бондарен
ку провести на заводі до
датковий набір до Черво
ної гвардії. Як і раніше, 
перевірка вступаючих бу
ла детальною. Незважаю
чи на есеро-меншовицьку 
контрреволюційну агіта
цію, набір пройшов ус
пішно. Протягом одного 
дня в солдати революції 
добровільно вступило по
над 600 переважно моло
дих робітників 
Ельворті.

Озброєні загони 
ної гвардії було 
дено нг 
26 
гальТтй'х .
градсьної партійної

Дві
на

за- 
бу-

іальна дошка з над- 
і в

Черво-
ї міста Єлисавет-

заводу

Черво-
___ переве- 
на '"назармений стан.
.«я 1918 рону на за- 
: зборах Єлисавет- 

-----«у орга-

ан не пройшов

ДРА. З почуттям глибокої подяки за інтернаціональну допомогу афганський 
народ проводжає на Батьківщину радянські військові частини. Вони повертаються 
в СРСР у відповідності 3 рішенням Радянського уряду, про яке було оголошено 
Генеральним секретарем ЦК КПРС М. С. Горбачовим у липні 1986 року у промові 
у Владивостоці.

На знімку: тепло прощаються (зліва направо) гвардії майор С. СІНЕЛЬНИ- 
КОВ, майор Ф. МУХАМАД, гвардії рядовий Я. РАХМЕДОВ, підполковник ДАВЛЕД- 
ЗАИ. Телефото Г. НАДЄЖДІНА.

Фотохроніка ТАРС.

що чекають бою, години: 
одні перекидаються дотеп
ними жартами, інші — 
пригадують пустотливі роки 
дитинства, пишуть листи 
рідним. А деякі — вже вкот
ре — перевіряють зброю.

Надвечір з гір подув хо
лодний, рвучкий вітер. На 
затуплених вершинах пагор
ків замаскувалися наші. 
Кожен мікропідрозділ на ви
падок появи душманів отри
мав чітке, конкретне зав
дання.

Але чому Сергій не стрі
ляє? Може він не бачить 
їх!

Ігор полоснув з автома
та довгою чергою. На мить 
бандити заклякли. І тут 
же огризнулися шаленим 
вогнем. Зав’язався бій...

Московщук бачив, як 
короткими перебіжками 
бандити намагалися ото
чити «точну» Саліна. Від
сікаючи вогнем противни
ка, і цим самим допома
гаючи товаришу, Ігор не 
знав про небезпеку, що 
підстерігала його. З ліво
го боку до нього підкра
дався ворог.

— Ігорьок, зліва! — на-

смерть, ніж полон. А чорна 
постать душмана вже зовсім 
поряд. Ігор до крові закусив 
губу...

— По противнику, во
гонь! — чується командир
ський голос.

Вогненні черги розкреслю
ють небо. Дружніше і друж
ніше стрікочуть паші авто
мати. усе рідше й рідше 
«оскалюється» зброя «ду
хів»...
Л ЕРГИ"! Салін разом із 

санінструктором Петром

----- З стор.------------
Черепковим перебинтувала 
Ігореві плече.

— Де «духи»? — млявим 
голосом, пошепки спитав 
Ігор.

— Все в «нормі», — під
моргнув Сергій. — Караван 
не пройшов!..

— Спасибі, синку, — мо
вив командпр-офіцер, що 
навістив Ігоря в госпіта
лі. — Нічого не кажи, тобі 
важко. Я про все знаю...

Два ‘тижні боролися за 
життя Ігоря Московщука 
лікарі. Життя перемогло!..

«Рідна мамно!, писала □ 
Олексіївну невідома для 
Раїси Петрівни рука. — У 
мене все добре. Зараз л у 
відрядженні і попросив то
вариша накидати тобі 
кілька рядків. Надворі 
травень, а в нас погода, 
як у спекотне літо: плюс 
тридцять—тридцять два 
температура. Як там ви? 
Вітька слухається?.. Скоро 
повернусь з відрядження 
— сам чиркну кілька ряд
ків...

Не міг він сказати прав
ду, просто не міг. Але ма
ти, звичайно, зрозуміла. 
Ні, не зрозуміла — серцем 
відчула — з сином щось 
скоїлось. А може?.. Ні, ні, 
ні...

«Ігорочну, що З ТОООІО, 
синку! Не приховуй від 
матері правди. Сьогодні 
Света приходила, за тебе 
питала. А я плачу, бо тол
ком не знаю. Ти щось 
приховуєш... Скажи, рід
несенький, ти живий? Ад
же почерк не твій...».

Не міг він більше терза
ти матір. Лівою рукою ви- 
мучив кілька рядків. Але 
своїх. «Скоро буду до
ма!»...

ТЕПЕР Ігор Московщук— 
студент • першокурсник 

електромеханічного факуль
тету КІСМу.

— Після навчання?—В се
ло, в село, в рідне, село! 
Електриком! Тільки вивчи
тись треба! А вчитись важ
ко: завдань дають багато, а 
я ж вечорами в ДТСААФі. 
На водія вчусь. Тут, у 
КІСМі, вчиться мій земляк, 
Вітька 'Гріш. На інженера- 
механіка. Ми з ним — кол
госпні стипендіати. Вивчи-, 
мось і — додому, в Олексі-, 
ївку! Там на нас чекають де-, 
мобілізовані недавно з армії 
Вовка Гукович, Юрко Лева-, 
да і Юрко Зазпмко (теж, до 
речі, служив в Афганістані),’.- 
В нашому селі почалось ма
сове будівництво житла для 
молодих спеціалістів. Від 
пас чекають віддачі. 1 ми 
повернемось. Обов’язково!,,

нізації було обрано штаб 
Червоної гвардії. Началь
ником штабу було призна
чено більшовика Михайла 
Чернишова. Через два дні 
на заклик Військово-рево
люційного комітету в Єли- 
саветграді почалося зброй
не повстання проти бур
жуазно-національної ради. 
В боротьбі з гайдамаками 
активну участь взяли іні
ціатори створення моло
діжної організації. Черво- 
ногвардійцям також пода
ли допомогу солдати 94 
автомобільної роти і б$7 
Прутського полку, команд
ний енлад якого бус на
строєний по-більшовицько- 
му. 29 січня (11 лютого) 
1918 року після запеклих 
боїв між повстанцями і на
ціоналістичною контррево
люцією в Єлисаветграді 
було встановлено Радян
ську владу, а через кілька 
днів, завдяки допомозі мі
ських пролетарів, — у 
всьому повіті.

Революція в місті звер
шилась. Єлисаветградська 
Рада взяла в свої 
управління 
заводами, 
повтікали.
уряд Росії 
ську руку 
нувавши 
ській Раді 
бітникам 
мільйонів 
приступити до мирної пра
ці одразу не довелося — 
попереду три роки грома
дянської війни, нав’язаної 
трудящим контрреволю
ційною буржуазією і сві
товим імперіалізмом.

руки 
фабриками і 

власники яких 
Радянський 

подав братер- 
допомоги, асиг- 

Єлисаветград- 
для виплати ро- 

зарплати 15 
карбованців. Та

П. БЕЗТАКА, 
завідуючий кафедрою 
історії КПРС Кірово
градського державно
го педагогічного ін
ституту ім. О. С. Пуш
кіна. доцент. І

ФУТБОЛ

ДЕ І ХТО ПРОГРАВАВ
ДО ПІДСУМКІВ ПЕРШОСТІ КРАЇНИ

За підсумками першості 
країни 1986 року кірово
градська «Зірка» посіла 
21-е місце серед команд 
шостої зони другої ліги.

Кіровограді провели 40 
ігор в яких здобули 37 
очок (16 перемог, 5 нічиїх 
та 19 поразок, різниця 
м’ячів — 48—79). Якщо 
порівнювати ці показники 
з минулорічними, то вони 
— значно гірші. Нагадає
мо. що в чемгііонаті-85 
«Зірка» також провела 40 
матчів, в яких здобула 42 
очка (17 перемог, 8 нічи
їх, 15 поразок, м’ячі — 
56—60).

Значно краще, а головне 
стабільніше колектив про
вів ігри фінального турні
ру за 15—28 місця. Якщо 
у 26 матчах попереднього 
етапу «Зірка» набрала 
всього 22 очка, то в 14 
матчах заключного турніру 
було здобуто 15 очок.

Кращим бомбардиром

команди став Михайло Ка
лита (11 голів). До речі, 
цей форвард виступає в 
«Зірці» четвертий сезон 
і тричі ставав кращим ка
поніром клубу. Після за
кінчення чемпіонату па ра
хунку Калити стало 52 за
битих голи, а рекорд 
команди у всесоюзних пер- 
шостих належить Віктору 
Квасову (72 голи)’.

В матчах з участю «Зір
ки» арбітри призначали 
пенальті 10 разів — по 
п’ять у ворота «Зірки» га 
її супсрнищв. Кіровоград- 
ці реалізували три можли
вості ’(В. Самофалов, 
М. Латиш, М. Калита), ще 
по разу не вцілили у воро
та суперника М. Калита та 
В. Самофалов. Два одинад- 
цятимстроппх парирував 
воротар «Зірки» 10. Кола- 
ковський.

У першості «Зірка» одер
жала тільки одну перемо
гу з великим рахунком,

перемігшії у Горлівці міс
цевий «Шахтар» (4:1). А 
ось поступалися супернику 
«за явною перевагою» кі- 
ровоградці сім разів — 
«Кривбасу» (0:6 та 2:5)’, 
армійцям Києва (0:5), 
«Спартаку» (2:5), «Поділ

лю» (1:4), «Атлантиці (0:4) 
та «Кристалу» (2:9). До 
речі, поразка від «Криста
ла» найбільш крупна за 
всю історію команди.'

Лише в чотирьох іграх 
Кіровограді зуміли забити 
по два голи: двічі цс ро
бив Я. Бобиляк (горлівсь- 
кому «Шахтарю» та «Ста- 

-хановцю»), по разу — 
В. Черних («Стахановцю») 

та М. Калита («Поділлю»)’.
Найбільш невдалим для 

«Зірки» став червень, коли 
в шести матчах команда 
здобула всього 2 очка, а 
ось а жовтні Кіровограді 
провели три матчі і всі 
виграли.

Тепер, після завершення 
першості-86, сумарні резуль
тати «Зірки» серед команд 
майстрів набули такого 
вигляду: 1156 ігор, 462 пе
ремоги, 316 нічиїх та 37Я 
поразок при різнині м’ячів 
1379-1203.

С. МАКСИМОВ.

А. БЕЗТАКА, 
С. БОНДАРЄВ.

! ЗНОВУ АВТОКРОС
Минулої неділі на трасі 

«Завадівка» відбувся тра
диційний автомобільний 
крос на приз газети «Кі
ровоградська правда». В 
першій заліковій групі

спортсменів, що старту 
вали на автомобілях мо
делей «Баггі» перемож
цем став представник Ки
ївської області В Репкін, 
у другій — А. Зерній

(Жовті Води), р третій — 
В. Ханкін (Одеса). Серед 
тих, хто змагався на авто
машинах 7—8 класів, най- 
сильнішим був кіровогра- 
дець В Даскалов.

Ко/ландну перемог у зло 
були автомобілісти Кіро 
воградщини.

ЧЕКАЄ і

ЗАВАДІВКА
1 листопада на зава- 

дівській трасі на око
лиці Кіровограда бу
де дано старт рес
публіканському вело
кросові на приз «Мо
лодого комунара», 
присвячений 69-й річ
ниці Великого Жовт
ня та XX з'їзду 
ВЛКСМ.

У програмі зма
гань: індивідуальні
гонки на 24 (чолові
ки), 18 (юніори), 12 
(юнаки) кілометрів, 
естафетна гонка,

У цьому турнірі бе
руть участь збірні 
ДЮСШ, колективів 
фізкультури, а також 
окремі висококласні 
велосипедисти.

Отже, завадівська 
траса чекає вас, ша
новні любителі вело
спорту. 1-го листопада’ 
старт об 11 годині, 
2-го — о 10 годині 
ранку.
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ГАСТРОЛІ І ПРЕМ’ЄРИ
4 листопада виставою 

«Холопка» відкриє свій 
49-й сезон Кіровоград
ський обласний музично- 
драматичний театр імені 
ЛІ. Кропивницького.

Щедрим на гастролі був 
цей рік для Кіровоград
ського обласного україн
ського музично-драматич
ного театру імені М. Кро- 
пивницького. Влітку ко
лектив гастролював у баш
кирському робітничому 
місті Стерлітамак, а потім 
і в столиці Башкирії Уфі. 
Л восени, з 20 вересня по 
20 жовтня — у столиці Аб
хазії Сухумі та з виїзними 
виставами у курортних 
містах і селищах цієї ав
тономної республіки.

Гастрольна афіша кро- 
ппвпичап складалася з де
сяти назв. 1 в Башкирії, 
де, до речі, кропивннчанн 
виступають уже вчетверте, 
і в Сухумі гастролі від

кривалися «Титарівною» 
М. Кропивницького. Виста
ва йшла українською мо
вою, але, попри мовний 
бар'єр, в обох випадках 
була тепло прийнята гля
дачами, що зайвий раз 
підтвердило думку: рівень 
сприйняття мистецтва за
лежить як від естетичного 
рівня глядачів, так і від 
рівня самого мистецтва.

Крім «Титарівни», на 
гастролях були показані 
«Вечір українських воде
вілів», «Березова гілка» 
10. Візбора, «Вечір» О. Ду- 
дарєва, «Фіктивний шлюб» 
А. Крима, «Езоп» Г. Фігсй- 
редо, оперета «Холопка» 
М. Стрельннкова (прем’є
ра) та деякі інші вистави.

Найбільший успіх у те
атралів мав «Езоп» і пе
редусім Олександр Май- 
стрснко в головній ролі. 
Складна роль Езопа, 
грецького раба і мислнте- 

ля, —- безсумнівна удача 
молодого актора і, треба 
сподіватися, у своїй най
ближчій роботі (а нею має 
бути одна з головних ро
лей у виставі «У неділю 
рано зілля копала» за ві
домим твором Ольги Ко- 
билянськоі) Олександр 
Майстренко підтвердить 
високі оцінки критики і ви
правдає сподівання своїх 
шанувальників.

Напружена робота вад 
новою інсценізацією тво
ру Ольги Кобилянської 
(у ній буде багато музики 
та кордебалету, спрямова
них на вираження режи
серського задуму) почала
ся ще в Сухумі і має за
вершитися в найближчі 
дні. У листопаді разом з 
виставами «Холопка» і «У 
неділю рано зілля копала» 
Кіровограді побачать ще 
й третю прем’єру: драму 
італійського автора А. Ні- 
колаї «Осіння історія». Це

драма не тільки за жан
ром, а й за характером 
стосунків, які складаються 
між трьома героями п’єси, 
— нашими сучасниками, 
які живуть на Заході.

До кінця року в театрі 
відбудуться ще три пре
м'єри: «Відьми» М. Га- 
раєвої, «Бідерман і підпа
лювачі» М. Фріша, «Вінні- 
Пух та всі-всі-всі» О. Мід
на. А в новому році, ще до 
кінця сорок дев’ятого те
атрального сезону, кірово
градські глядачі матимуть 
змогу побачити «Понад 
століття триває день» — 
інсценізацію відомого ро
ману Ч. Айтматова, «Неса
мовитого гасконця» — ге
роїчну комедію Е. Роста
на і «Назара Стодолю» Та
раса Шевченка.

В. КОБЗАР, 
помічник головного 
режисера з літера
турної частини.

«ОРНАМЕНТ»
ПОЇДЕ
В МОСКВУ

У Кіровоградському Ін
ституті сільгоспмашино
будування пройшли кон
церти рок-групи «Орна
мент» Кіровоградської 
філармонії.

М. Давиденко, М. Моз- 
говий, В. Стрижевський, 
О. Блюмів, С. Андрейчен- 
ко та музичний керівник 
колективу С. Чернобай пів
тора року готували ни
нішню програму, де пере
вага віддається компози
ціям великих форм. На
приклад, рок-сюїта, що 
відкриває концерт, займає 
десь половину першого 
відділення.

Група пропонує свої ва
ріанти українських народ
них пісень, зокрема, «Ду-

— — —« 

дарик» та «Ой з-за гори ü 
кам яної»; привертає ува
гу складна і разом з тим 
піднесена композиція «Об
лака».

Успіхи сучасних музи
кантів залежать не тільки 
від майстерного володін
ня інструментом та во
кальних даних, а й, так би 
мовити, від технічної осла-
ЩЄНОСТІ концертів. «Ор\!к^ 
мент» має висококлас^ 
потужну апаратуру. П об
слуговують два звукоопе
ратори, що дає можли
вість гнучко варіювати 
звучання.

У репертуарі групи є 
пісні, мелодії до яких на
писані її керівником, а 
тексти — кіровоградським 
автором І. Шаповаловим.

«Орнамент» двічі вихо
див переможцем зональ
них турів Всесоюзного 
конкурсу артистів естради 
і виборов право брати 
участь у заключному турі. 
На початку січня наступ- 
пого року кіровоградська 
рок-група виступить у 
Москві.

Наш кор.

Д ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — У 

світі тварин. 9.40 —- Фільм 
«Не ставте лісовику капка
нів...». 10.55 — Новини.
14.30 — Новини. 14.50 —
Документальні телефільми.
15.50 — Виступ дитячого 
художнього колективу «Ей- 
лсп-Бейлеи». 16.20 — Нови
ни. 16.25 —• Документаль
ний фільм. 16.45 — Грає 
лауреат міжнародних кон
курсів В. Овчинников (фор
тепіано). 17.15 — Веселі
старти. 18.00 — Наука і жит
тя. 18.45 — Сьогодні у сві
ті. 19.00 — Наш сад. 19.30 — 
«Тверезість — норма жит
тя». Виїзна редакція теле
журналу передає... 19-40 — 
Новини. 19.50 — «Знайом
тесь: молоді кінематографіс
ти». Творче об'єднання «Де
бют» кіностудії «Грузія- 
фільм». 21.00 — «Час».
21.40 — Політичний театр. 
Телевистапа «Загибель по
ета». 23.00 — Сьогодні У 
світі. 23.15 — Це ви МОЖО- 
те.

Д УТ
10.С0 — Новини. 10.20 — 

Ранковий концерт. 10.35 — 
Шкільпий екран. 5 клас. М> 
вика. 11.05 — Художній те 
лефільм «Довга дорога В 
дюнах». 5 серія. 12.15 —
Доброго вам здоров'я. 12.45
— Новини. 13.00 — Комп'ю
тер. 16.00 — Новини. 16.10
— Срібний дзвіночок-. 16.30
— Грає тріо баяністів. 16.50

«Посміхнись. малюк». 
Лялькова вистава. 17.30 — 
«Закон і ми». Чи потребує 
допомоги виконком? 18.00 — 
Кіоопоградиіипа спортивна. 
(Кіровоград). 18.50 — Теле
фільм. (Кіровоград). 19.00 —' 
Актуальна камера. 19.30 — 
Дисципліна поставок: міра 
відповідальності 1 честь 
підприємства. 20.20 — День 
за днем. (Кіровоград). 20.35
— Оголошення. (Кіровоград).
20.40 — Мультфільм. (Кіро
воград). 20.50 — На добра
ніч. діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Художній телефільм 
«Довга дорога в дюнах». 
6 серія 22 50 — Новини.

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

Телефільм «Наша Олександ
ра Володимирівна». 8.35,
9.35 — Ознайомлення з на
вколишнім світом. 1 клас. 
8.55 — «Теоретики». Пауко- 
во-популяоний фільм. 9.05, 

Французька мова.
. По сто-

13.05 - ■ ___ _____
0.55 — Г. Бакланов. .. .__
рінках творів. 10.40. 11.40— 
Історія. 6 клас. 11.10 — Ша
хова школа. 12.10 — Сторін
ки історії. Єдність заради 
Перемоги, запади миру. Про 
Кримську (Ялтинську) кон- 

........... ' голів держав 
Великобрнта-

Ференцію
СРСР. США. . .....................
пії. 13.35 — Театр І. Турге- 
пєва. 14.55 — Новини. 18.00
— Новини. 18.15 — «...До 
шістнадцяти 1 старші». 19.00
— «Співдружність». Теле
журнал. 19.30 — Ритмічна 
гімнастика. 20.00 — Вечір-

ня казка. 20.15 — Виступ 
артистів камерного єврей
ського музичного театру в 
Концертному залі Олімпій
ського селища. 21.00 —
«Час». 21.40 — Телефільм 
«Безіменний замок». 4 серія.
22.45 — Новини. 22.50 —
Чемпіонат СРСР з гандболу. 
Чоловіки. «Гранітас» — МАІ.

А ЦТ (І програма)
8.00 —’ «Час». 8.40 — Кон

церт радянської пісні. 9.05 
4- Знайомтесь: молоді кіне
матографісти. Творче об’єд

3 28 жовтня

по 1 листопада

1986 року

нання «Дебют» кіностудії 
«Грузія-фільм». 10.15 — «Да
леко-близьке». Документаль
ні фільми. 10.55 — Новини.
14.30 — Новини. 14.50 —' 
«Спадкоємці традицій». До
кументальні телефільми.
15.40 — Творчість юних.
16.10 — Твоя ленінська біб
ліотека. «Завдання спілок 
молоді». 16.40 — Новини.
16.45 — Розповідають наші 
кореспонденти. 17.15 — Те
лефільм «Я — вожатий фор
посту». 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Відбірковий 
матч чемпіонату Європи з 
футболу. Збірна СРСР — 
збірна Норвегії. Під час пе
рерви — 19.45 — Новини.
20.45 — Якщо хочеш бути 
здоровим. 21.00 — «Час».
21.40 — Концерт лауреатів 
премії Ленінського комсо
молу. 23.10 — Світ і молодь.
23.45 — Сьогодні у світі.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Художній телефільм «Довга 
дорога в дюнах». 6 серія.
11.30 — Кіиопрограмп «Наш 
молодий сучасник». 12.30— 
Неспокійні серця. 13.15 — 
Новини. 13.30 — Сонячне 
коло. 16.00 — Новини. 16.10
— Срібний дзвіночок. 16.25
— На допомогу школі. «Ос
нови інформатики та обчис
лювальної техніки». 17.00 — 
Іптерклуб. 18.60 — Слава 
солдатська. (Кіровоград). 
19.00 — Актуальна камера.
19.30 — «Сільські зустрічі». 
Змагання Кіровоградської і 
Одеської областей. (Кірово
град). 20.30 — День за днем. 
(Кіровоград). 20.45 — Па 
добраніч, діти! 21.00—«Час». 
-1.40 — Художній телефільм 
«Довга дорога в дюнах». 7 
серія. 22.55 — Новини. 23.10
— «Сторінки творчості». Іван Драч

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

Телефільм. «Хто підтримає 
Спєвакіна?». 8.35, 9.35 —
Основи інформатики і об
числювальної техніки. 10 кл. 
9.05, 12.55 — Німецька мо
ва. 10.05 — Учням СПТУ. 
Астрономія. З курс. 10,35,
11.40 — Історія. 9 кл. Ленін
ська «ІІскра». 11.05—Ч. Дар- 
він. Життя і наукові праці.
12.10 — Чи знаєш ти закон? 
13.25 — Художники револю
ції. 14.05 — Поезія Михайла 
Свєтлова. 14.55 — Новини. 
18.00 — Новини. 18.20 — 
Сільська година. 19.20 —
Народні мелодії. 19.30 —
«Зліт диваків». Про роботу 
молодіжних клубів Челябін
ська. 20.00 — Вечірня каз

ка. 20.15 — Новини. 20.20 — 
Музичний кіоск. 20.50 —
Документальний телефільм. 
21.00 — «Час». 21.40 — Те
лефільм «Безіменний за
мок». 5 серія. 22.45 — Но
вини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 '—

Мультфільми. 9.10 — Світ і 
молодь. 9.45 — Клуб ман
дрівників. 10.45 — Новини.
14.30 — Новини. 14.50 —
«Наш сучасник». Докумен
тальні фільми. 15.25 — У 
концертному залі — школя
рі. 16.10 — О. Петушкова. 
«Спорт і особистість». 16.40
— Новини. 16.45 — Шахова 
школа. 17.15 — «...До шіст
надцяти 1 старші». 18.00 — 
Творчість народів світу.
18.35 — Мультфільм. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00— 
За словом — діло. «Вільний 
час — справа спільна».
19.30 — Співає. 1, танцює
молодість. 19.45 — «Твере
зість — норма життя». Ви
їзна редакція тележурналу 
передає... 19.55 — Новини. 
20.00 — «Камера _ дивиться 
у світ». 21.00 —' «Час».
21.40 — із «золотого» фон
ду ЦТ. Народний артист 
СРСР М. Тарханов. 22.35 — 
Міжнародна товариська зу
стріч з хокею. Збірна ЧССР
— збірна СРСР. 2 і 3 пе
ріоди. 23.45 — Сьогодні у 
світі.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Художній телефільм «Довга 
дорога в дюнах». 7 серія.
11.35 — Студія «Золотий 
ключик». 12.45 — Програма

«Братерство». 14.15 — Но
вини. 14.30 — «Народні та- 
ланти». 16.00 — Новини.
16.10 — «Срібний дзвіно
чок». 16.30 — Республікан
ська фізико-математична 
школа. «Як математика ви
вчає випадкові явища». 
Передача 2. 17.00 — На
уково-популярний фільм 
«Чим ми можемо допомог
ти». 17.10 — Любителям
оперети. 17.50 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.00 — 
«Об'єктив розповідає». (Кі
ровоград). 19.00 — Актуаль
на камера. 19.30 — Новини 
кіноекрана. 20.45 — На доб
раніч. діти! 21.00 — «Час».
21.40 — «Пісня в боротьбі 
за мир». Відеорепортаж про 
відкриття 1-го Міжнародно
го молодіжного фестивалю 
політичної пісні в м. Києві.
23.35 — Новини.

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

Телефільм «Моє добре міс
то». 8.35. 9.40 — М. Лєрмон
тов. «Мцирі». 7 кл. 9.10, 12.20
— Іспанська мова. 10.10 —' 
Учням СПТУ. Суспільство
знавство. Маоксизм-ленінізм
— єдине революційне вчен
ня, основа наукового 
світогляду. 10.40. 11.35 —
Зоологія. 7 кл. 11.05 — «По
гляд». Науково-популярний 
фільм. 12.00 — Екран — 
учителю. Ознайомлення з 
навколишнім світом. 1 кл. 
День народження країни.
12.50 — Фільм «Це солодке 
слово — свобода». 15.30 —' 
Новини. 18.00 —' Новини.
18.15 — Ритмічна гімнасти
ка. 18.45 — «Суспільні на
уки: нові завдання». Прес- 
конференція в Мінвузі СРСР.
19.15 — Науково-популяр
ний фільм «Інтерв'ю з са
мим собою». 19.35 — Вечір
ня казка. 19.50 — Баскет
бол. Кубок європейських 
чемпіонів. Чоловіки. «Гала
тасарай» (Туреччина) —' 
«Жальгіріс» (Каунас). 20.30
— Чемпіонат СРСР з ганд
болу. Чоловіки. ЦСКА — 
СКА (Мінськ). 21.00—«Час».
21.40 — Телефільм «Безімен
ний замок». 6 серія. 23.00— 
Новини

А ЦТ (І програма)
8.00 —■ «Час». 8.40 — У 

концертному залі — школя
рі. 9.25 — Політичний театр. 
«Загибель поета». Телеви- 
става. 10.45 — Новини.
14.30 — Новини. 14.50 —'
Сільські горизонти. Доку
ментальні фільми. 15.35 — 
Виступ ансамблю «Янгіка- 
ла» радгоспу імені XX пар
тійного з'їзду Геок-Тепин- 
ського району Ашхабад- 
ської області Туркменської 
РСР. 15.55 — Російська мо
ва. 16.25 — Новини 16.30 — 
Герої М. Носова па екрані. 
«Фантазери». 17.35 — Росій
ський музей. Мистецтво 
XVIII ст. «Від А. Лосенка до 
В. Боровиковського». 18.05 
— Сучасний світ і робітни
чий рух. 18.35 —Мультфільм
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 —’ Що заважає пере
будові? 19.30 — VI Всеро-

сійський конкурс виконав
ців радянської пісні «Со- 
41-86». 21.00 — «Час». 21.40 
— Кінопанорама. 23.20 —
Сьогодні у світі. 23.35 — Су
путник телеглядача.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Виробнича гімнастика. Урок 
4. 10.35 — Шкільний екран. 
7 клас. Музика. «П. І. Чай- 
ковський і Україна». 11.05
— Молодіжна студія «Гарт».
11.50 — Новини кіноекрана. 
13.05 — Новини. 16.00 —
Новини. 16.10 — «Срібний 
дзвіночок». 16.30 — Куль
тура російської мови. 17.00
— Концерт старовинної му
зики. 17.30 — «Колектив і 
п'ятирічка». 18.00 — День 
за днем. (Кіровоград). 18.15
— Телефільм. (Кіровоград).
18.30 — «Джерела». (Кіро
воград). 19.00 — Актуальна 
камера. 19.30 — «Темп».
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 — «Му
зичний сувенір». Естрадна 
програма. 22.25 — Новини. 
22.50—Тележурнал «Старт»

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

Телефільм «Як нас виво
дять у майстри». 8.35, 9.35
— Історія. 4 кл. «В. І. Ленін 
і партія». 9.05, 12.50 — Ан
глійська мова. 10.05 — «Є 
таке сільце...». Науково-по
пулярний фільм. 10.35. 11.35
— О. Пушкін. «Пісня про
віщого Олега». 5 кл. 11.05— 
Мамина школа. 12.05 —
Ф. Шопен. 13.20 — Доку
ментальний телефільм. 14.15
— Драматургія і театр. 
О. Грибоедов. «Лихо з розу
му». 15.00 — Новини. 18.00
— Новини. 18.15 — Із скарб
ниці світової музичної куль
тури. Ф. Шуберт. Квінтет 
«Форель» для фортепіано, 
скрипки, альта, віолончелі, 
контрабаса. 19.00 — Клуб 
мандрівників. 20.00 — Ве
чірня казка. 20.15 — Нови
ни. 20.20 — Для всіх і для 
кожного. «Товар лицем, ли
цем до товару». 20.50 — До
кументальний телефільм. 
21.00 — «Час». 21.40 —
«Якось улітку». Естрадна 
вистава 23.10 — Новини.

А ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.40 — «Чо

го і чому». Передача для ді
тей. 9.10 — Концерт ан
самблю скрипалів «Канти
лена» Палацу культури ви
робничого об’єднання ВЕФ.
9.35 — Людина. Земля. Все
світ. 10.05 — Документаль
ний телефільм. 11.00 —
Батьківський день — субо
та. 11.30 — «Алжір — біле 
місто». Кіноварне. 11.50 — 
Співає Ф. Касимова. 12.00— 
Для всіх і для кожного.
12.30 — «Пам’ятники Віт
чизни». Телеальмаиах. 13.30 
—Концерт Державного сим
фонічного оркестру Союзу 
РСР. У програмі твори 
П. Чайковського і Л. Бетхо- 
вена. Під час перерви —

14.30 — Новини. 15.25 -7
До ювілею Великого Жовт
ня. Історії немеркнучі ряд
ки. Фільм «Синій зошит».
17.10 — Очевндне-неймовчі- 
не. 18.15 — МультфілЗЯС
18.45 — На запитання т&Ж 
глядачів відповідає акаде
мік В. Афанасьев. 19.15 —" 
Новини. 19.20 — Фільм
«Таємниця вілли «Грета». 
21.00 — «Час». 21.40—Між
народна товариська зустріч 
з хокею. Збірна ЧССР -З 
збірна СРСР. 2 і 3 періоди.
22.50 — У суботу ввечері. 
«Музичний ринг». Естрадна 
програма за участю В. Ле
онтьева.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —" 

Ритмічна гімнастика. 10.50 
— Музичний фільм «Рідні 
обрії». 11.20 — Кіноальма- 
нах для юнацтва «Гори
зонт». 12.00 — Грає форте
піанний дует. 12.30 — «Доб
рого вам здоров'я». 13.00-? 
Новини. 13.15 — Солдатські 
листи. 13.45 — Відеофільм- 
балет «Ольга». 15.15 — Пись
менницькі діалоги. «Відвер
тість». 16.00 — Чемпіонат 
СРСР з футболу; «Арарат» 
(Єреван) — «Динамо» (Київ).-
17.45 — Циркова програма. 
18.05 — Популярна класич
на музика. 18.45 — «Скарби 
музеїв України». 19.00 
Актуальна камера.
«Пісня в боротьбі ЛПиир». 
Концерт 1-го Міжнародного 
фестивалю політичної пісні 
в м. Києві. 20.45 — На доб
раніч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 — К. Симонов. «Чет
вертий». Вистава. Під час 
перерви — 22.40 — Новини.

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

Документальний телефільм.
8.30 — Ритмічна гімнасти
ка. 9.15 — Документальний 
телефільм. 9.35 — Ранкова 
пошта. 10.05 — ГабрГєль
Гарсіа Маркес. 11.05 — Му
зика в пам’ятках архітекту
ри. 11.35 — Екологічний що
денник. «ВАМ. Вздовж тра
си». 12.05 — Грає лауреат 
міжнародного конкурсу 
Л. Сетраков (баян). 12.40 —• 
Фільм «День народження». 
14.00 — Діалоги про літера
туру. 15.15 — Вистава Мол
давського музично-драма
тичного театру їм. О. Пуш
кіна. «Син пустелі». 17.25 -5 
Реклама. 17.30 — «Куди 
скаче вершник» 17.50 
Грає лауреат мі^ажетодних 
конкурсів Н яррилова 
(Фортепіано). 18.00 — Чем
піонат СРСР з Футболу. «Зе
ніт» — «Торпедо» (Москва). 
2-й тайм. «Динамо» (Тбілісі) 
— «Спартак». 2-й тайм.
19.45 — Документальний те
лефільм «Кугітанг». 20.00-3 
Вечірня казка. 20.15 — Між
народна товариська зустріч 
з хокею. Збірна ЧССР — 
збіпна СРСР їй період. 
21.00 — «Час». 21.40 — Те
лефільм «Непагляпннй мій».
23.10 —' Новини

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

«Молодой коммунар» 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На укг»|||||1-1(<>м языке

НАША АДРЕСА: 

316050. МПС.
:л. Кіровоград, 
вул. Луначарського, 36.

БК 01603.

ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-54-26; відпо
відального секретаря — 2-55-65; відділів 
робітничої молоді та внутріспілкового 
життя, сільської молоді — 2-53-94; про
паганди, листів і масової роботи — 
2-59-82; учнівської молоді, морально- 
естетичного виховання — 2-55-65; вій
ськово-патріотичного виховання та спор
ту. фотолабораторії — 2-53-22; оголо
шень — 4-28-96; коректорської — 3-61-83.

Газета виходить v піг.торлк. 
четпер суботу

Обсяг 0.5 друк арк Індекс 61103 Зам. № 533. Тираж 61 000.

Друкарня Імені Г. М Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського ^&чому 

Компартії Унр.лМ;.
м. Кіровоград, аул Гпінки, 2.


	3792-1p
	3792-2p
	3792-3p
	3792-4p

