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За кожну гігакалорію

На Кіровоградській взуттєвій фабриці працює бага виготовлено 65 тисяч пар взуття. Шість днів у цьому
то молоді, комсомольців. Тут створено 4 комсомоль році фабрика працювала на зекономлених матеріалах.
сько-молодіжні колективи, серед молоді 185 ударників
На знімках: Антоніна ЗАЙЦЕВА (фото вгорі
зліва), Нелла ДАНИЛ ЕН КО і Олена ЯНКОВСЬКА (фо
комуністичної праці.
За 11 місяців підприємство випустило понад план то внизу зліва) — комсомолки працюють в пошивоч
7300 пар дитячого взуття. Зекономлено
1 мільйон ному цеху № 4. Біля конвейєра з дитячим взуттям
280 тисяч квадратних дециметрів шкіртоварів, з яких
Наталя НЕЖИВГ.НКО.

Фоторепортаж В. ГРИБА.
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ЗВІТНО-ВИБОРНІ ЗБОРИ
13 грудня ц. р. відбу
лися звітно-виборні збори
обласної організації Спіл
ки журналістів
України.
З доповіддю на них ви
ступив голова бюро
об
ласної організації Спілки
журналістів УРСР О. Ф.

Кердіваренко. Про робо
ту ревізійної комісії об
ласної журналістської ор
ганізації звітував її
го
лева І. Д. Грива.
В обговоренні
допові
дей взяли участь секрета
рі первинних
організацій
Спілки: Б. П. Куманський
— завідуючий
відділом
^ІІклакиіі газети
«Кірово

Як секретар комсомоль
ської організації контро
люю питання економного
витрачання енергоресур
сів, як це вдається моїм
колегам у цехах та на
дільницях. Виносимо обго
ворення
цих
проблем
практично на кожне засі
дання бюро. Але розмо
вами не обмежуємося. Не
кажучи вже про ройди по
ощадливому витрачанню
ресурсів...
Втрати були і, на жаль,
є й понині. Це звичайна
безгосподарність.
Невимкнена лампочка,
по
шкодження у пнезслосистемі — таке виявляють
перевірки у ковальсько
му,
мотороремонтному
цехах. На чию допомогу
у виявленні й усуненні не
доліків доводиться розра
ховувати? Звичайно, акти
ву на місцях. Ці люди пе
реважно дисципліновані,
сумлінні виробничники, їм
небайдуже і до
роботи»
сусідів.
Не скажу аж так кате
горично, але і їхня робо
та
сприяла
зниженню
втрат
енергоресурсів.
Особливо
електроенер
гії. Скажімо, нині по за
воду її заощаджено по
над 80 тисяч кіловат-го
дин, що на 22 тисячі біль
ше відповідного періоду
минулого року. Показни
ки
по котельно-пічному
паливу й тепловій енергії
на рівні 1985 року — від
повідно 17 тонн умовного
палива та 98 гігакапорій.
Із
другим показником
особливих резервів немає,
а от сталість в економії
тепла свідчить про недо
статню ефективність
за
ходів.
Проблеми свої бачимо.
Суть у їх вирішенні. А тут
результат буде відчутним
лише
спільними діями
всіх, а не тільки заінтере
сованих інстанцій. У пер
шу чергу, адміноргани. а
разом з ними й громад
ські організації — така
реальна сила. І тут є хи
би, на жаль. «Знаємо, ро
зуміємо, будемо вирішу
вати», — таку зручну від
повідь тримають напохва
ті для народних контпопепів
начальники МСЦ
№ 1 Ю. С Григор.’єв, ко

журналістів України
за
ступник редактора газети
«Сільські вісті»
ІО.
Д.
Моторний.
Компартії
* * Ж

ЖУРНАЛІСТІВ

градська правда», В. В.
Вовченко — редактор вільшанської районної газети
«Ленінська зоря»,
Г.
А.
Жсрдій — головний редак
тор облтелерадіокомітету,
А. 1. Михайлов — редак

Леніна», а також В. Є.
Панченко — відповідаль
ний
секретар
обласної
організації Спілки
пись
менників України.
І. Л.
Ісаєв — журналіст, ве
теран Великої Вітчизняної

тор маловіїсківеької ра
йонної газети
«Будівник
комунізму». О. П. Папличук — заступник редакто
ра гайвор'днської
район
ної газети «Вогні комуніз
му», М. І. Васько — ре
дактор добровелнчківської
районної газети «Сільське
життя», П. Я. Волощук —
редактор
клмпапіївської
районної газети «Прапор

війни (емт Компаніївка),
<П. Б. Ярмоленко — заві
дуюча відділом
редакції
газети «Молодий
кому
нар».
Збори прийняли поста
нову,
в якій
визначено
конкретні завдання
об
ласної організації Спілки
журналістів
УРСР
по
практичному
виконанню
рішень XXVII з’їзду КПРС

і XXVII з’їзду
України.

В і дбувся орга її іза 11 і й и и й
Обрано правління і ре; пленум
новообраного
візійпу комісію обласної правління обласної оргаж V р н а л і с тс ьк ої
організа піїаиії Спілки журналістів
ції. делегатів на VI з’їзд
України Головою
прав
журналістів України
ління обраний О. Ф. Кер
На зборах виступили за діваренко — редактор га
ві дуючий відділом
про зети «Кіровоградська прав
паганди і агітації обкому да». заступником
голо
партії 1. II.
Оліфіренко ви — І. М Венжнк — го
та інструктор відділу про лова
облтелеря ЛІОНОМ ітепаганди і агітації Ї.1К Ком
ту. секретарем — 1.
Д.
партії України В. І. Крав Грива — редактор головаченко.
пінської районної газети
В роботі зборів
взяли «Комуністична праця», бібучасті, гекрогяр
облви рано бюро правлінця об
ласної організації Спілки
конкому В. А. Яолипяк
член
правління
Спілки журналістів УРСР.

вальсько-пресовоі дільни
ці М. Г. Малюк, МСЦ № 2
О. П. Решетнюк. Резуль
татів практично
немає.
Перевірки доводять — та
кі ситуації є свідченням
недбалості виконавців.
Напередодні
осінньозимового періоду, скажі
мо, у масштабах заводу
були розроблені заходи із
вказання/л
конкретних
завдань
та виконавців,
спрямовані і на дотриман
ня режиму економії. Але
не всі керівники зреагу
вали на них по-діловому.
Колишній начальник мото
роремонтного цеху неод
норазово допускав втрати
тепла — там були вияв
лені розбиті вікна,
неутеплені транспортні во
рота... Ці факти за мате
ріалами спільного рейду
представників
громад
ських організацій цеху і
заводського комітету ком
сомолу були винесені на
розгляд адміністрації: під
приємства. Як наслідок —
ситуація поліпшилась.
Народних
контролерів
знають у кожному цеху,
тому працівники прагнуть
не залишатися осторонь
їхньої роботи
Зрештою,
усе знати неможливо —
факти втрат іноді прихо
вані. Тому роз’яснення по
дібним питанням вони шу
кають і знаходять, беру
чи участь у роботі школи
економічних знань і шкіл
комсомольської
політ
освіти Першу веде го
ловний енергетик підпри
ємства пропагандист М. І.
Бондаренко, а школами
комсомольської
політ
освіти енергомеханічного
відділу, механоскладаль
ного цеху N9 1 та
РБУ
керує заступник головно
го інженера підприємства
пропагандист В. І. Козуль.
Майже на кожному
за
нятті поряд з основними
питаннями розглядаються
й економічні

В. ТАРАСЕНКО,
головний електрик по
обліку
і розподілу
енергоресурсів, сек
ретар комсомольської
організації енергомехаяічного відділу ре
монтно-механічного за
воду імені В. И. Тарвтути.

Танцює «Юність
Закарпаття»
Кращі номери заслуже
ного самодіяльного народ
ного
ансамблю
танцю
УРСР «Юність Закарпаття»
вв’йшпи до програми свят
кового концепту. яним ко
лектив
віпзначив
своє
25-піччя
Бережне ставлення
до
хореографічної спадщини
рідного нпаю і бажання
відобразити о ганці швид
кий плин часу — відмітні
РИСИ копек’ипу. мистецтву
якого апллпупали в Угорїлиігі і іОгосплпії, Канаді І
франції нп іг'поі > п Ан
голі.
У складі гнеамблю —
молоді робітники І служ
бовці. студенти І школярі,
об’єднані любов’ю до тан
цю.

Я ЯДЛОВСЬКИЙ,
кор РАТАУ.
Ужгород,

16 грудня 1986 року

«Молодий комунар»
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СЛОВО ПРО ДЕЛЕГАТА ОБЛАСНОЇ

КОМСОМОЛЬСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

инна сама
•Т АК ГОВОРИТЬ Надія
“ Григорівна своїй донь
ці не тільки тоді, як за
ходить розмова про май
бутню Наталчину профе
сію. Бо до професії ще
не так і близько — всьо
го п'ятнадцятий рік іде
дівчині, вчиться вона у
8 «В» класі
Маловисківської СШ № 3 імені В. І.
Леніна. До остаточного
вибору фаху ніби є ще
час подумати й зважити
усе, та не тільки в май
бутньому її помисли: На
талці вже сьогодні нерід
ко випадає братися за
таке, що змушує до що
денного вибору. Тож і
доводиться вибирати
—
скажімо, між заняттями
на факультативі з україн
ської мови і відпочинком,
між справами колектив
ними й особистими... І не
завжди цей вибір буває
легко зробити,
А недавно у класі ста
лася подія, після якої від
вибору, зробленого вось
микласниками, залежала,
може, й доля людини. Од
на з учениць перестала
ходити до школи. Як же
здивувалися
однонласнини, коли дізналися, що
Валя взагалі вирішила ки
нути школу, хоч ще доне
давна і вчилася з бажан
ням, і громадських справ
не цуралася.
— Знаєте, дівчата, —
сказала тоді Наталка Романенко, — треба, щоб во

ибирати...»

ня однокласн 1ків дівчини...
З членом ко
мітету комсо
молу Маловисківської
СШ
№ 3 імені В. І.
Леніна, делега
том XXIV з’їзду
обласної звіт
но - виборної
комсомольської
конферен ц і ї,
восьмиклас н ицею Наталкою
Романенко ми
познайомилися
сонячного груд
невого дня. Ми
нуло
ВСЬОГО
три місяці, як
стала вона ком
сомолкою,
—
чим же вони
позначені для
Наталії?
на знала: ми н так не за і — Знаєте, — каже дів
лишимо. Ану, сідаймо на
чина, — справ побільша
велосипеди і гайда до неї!
ло. Не лише у мене, а й
Не раз ще, правда, до
у моїх друзів та подруг.
велося побувати Наталці
разом з Оленою Снісар Доки ми були ще піоне
рами, то звикли, що про
та Інною Кудрею вдома у
Валентини, доки та відмо нас, про наше дозвілля
дбаютг. старші у-чні-спілвилася од свого поспіш
чани.
А тепер прийшла
ливого й необдуманого
пора
віддавати борги.
рішення. Та й працівники
інспекції у справах непов Так, постійне комсомоль
нолітніх
втрутилися — ське доручення моїх од
знову ж таки на прохан- нокласниць Люди
Наза-

НЕ ПРИЙШЛИ ШЕФИ
Високими досягненнями
в праці зустріли Новгородківську звітно-виборну
конференцію молода до
ярка колгоспу імені Шев
ченка, член бюро обко
му комсомолу Раїса Хваста, водій ремонтно-тран
спортного
підприємства
РАПО Сергій Омельченко,
тракторист колгоспу імені
Леніна Анатолій Задира
ка, комбайнер
колгоспу
імені
Калініна
Сергій
Рець...
Гордяться спілчани ра
йону тими, хто брав участь
у ліквідації наслідків ава
рії
на
Чорнобильській
АЕС. Це Віктор Дудник—
водій колгоспу «Зоря ко
мунізму», Олександр Розтопша — тракторист кол
госпу імені Шевченка, Вік
тор Поправка — водій
міжгосподарської
пере
сувної
шляхобуд івельної
механізованої
колони,
Микола Грозний — пра
цівник райвідділу внутріш
ніх справ. Не можна не
відзначити і відмінну пра
цю
членів
виробничих
бригад Новгородківської
СШ № 1, Погребняківської
та Митрофанівської се
редніх шкіл,
Так, завзято працюють
спілчани району. Виникає
природне запитання: а як
же
відпочивають,
що
роблять для того, щоб їх
нє дозвілля було цікавим?
«Сьогодні заклади культу
ри недостатньо проводять
роботу
по
організації
дозвілля
і
відпочинку
хлопців і дівчат... В бу
динках культури колгоспів
Імені Димитрова, «Іскра»
в .гуртках художньої само
діяльності молоді
прак
тично немає. У вихідні дні,
крім танців там нічого не
проводиться», — конста
тує у звітній доповіді пер
ший секретар райкому
-ЛКСМ України О. Чалапчій. І продовжує: «Не мо
же нас
сьогодні задо
вольнити і матеріальнотехнічна
база закладів
культури. Давно,
примі
ром, потребує ремонту
Клуб у Новомиколаївці.
Допомогти в його рекон-

струкції під силу комсо
мольцям села. Та з неві
домих причин вони прий
няли вичікувальну тактику,
тобто чекають допомоги
«зверху».
Прикро, але подібний
факт не єдиний. Молодь
охоче «запалюється»
на
якусь хорошу справу. Але
«вогника» вистачає
бук
вально до першої пере
шкоди, перших трудно
щів. І як гіркий результат
такого нестійкого ентузіаз
му: недороблений танц
майданчик у колгоспі іме
ні Орджонікідзе. (До ре
чі, його спорудження спіл
чани цього господарства
запланували у своїх кон
кретних рубежах).
Але не почули делегати
конференції, що ж все-та
ки зробив райком, щоб
налагодити справи у цій
немаловажній
проблемі.
А що з цього приводу
думають учасники конфе
ренції? До речі, проблема
дозвілля турбувала мало
не кожного з виступаю
чих.
Надія ШУРІКОВА, мето
дист районного Будинку
культури:
— Останнім часом спіль
но з райкомом комсомолу
в РБК було проведено хо
роші заходи — огляд-конкурс В1А та комсомоль
ської пісні, тематичні вечо
ри. Є У нас іще одна пре
красна новинка — щоквар
тально цінаво проходять
засідання клубу
молодої
сім’ї. Проте на кожному
подібному заході все рід
ше І рідше зустрічаєш
юнаків і дівчат. Мізерний
процент молоді І в драма
тичних колективах райо
ну. І це не може не тур
бувати нас. Добре, що і
працівників райкому теж
хвилює ця проблема. Не
рідно,
молодь
нарінає:
«Райком, РБК мало про
ворить вечорів, немає ку
ди піти у вільний від ро
боти чи навчання час...».
Сама ж займає позицію па
сивного спостерігача, че
каючи, що хтось буде її
розважати, веселити.
Сергій ЛУЦЮК, заступ
ник голови колгоспу імені
Калініна по роботі з мо
лоддю:
— ...Що і казати: труди
ться наша молодь добре,
але нуди їй піти у вільний
час? У Погребняковому Ця
проблема з проблем. Ми
не раз пропонували місце
ве кафе перетворити в мо
лодіжне. Тим більше, що

ренко та Лариси Красної
— шефство над жовтеня
тами. Шефствуємо й над
піонерами: допомагаємо
їм разом з учителями і
в підготовці, і в проведен
ні різних цікавих заходів
— таких як-от недавні (в
листопаді були) змагання
з семикласниками четвер
тої міської школи — «Ну
мо, дівчата!»...
...Той вечір потім ще
довго обговорювали і в
СШ № 3 та № 4, і в школі-інтернаті, звідки було
немало глядачів. Бо зма
гання були справді цікаві
й складні,
У тому сценічному свя
ті Наталка Романенко та
її подруги участі не бра
ли, вони були серед гля
дачів. Та кожна була горда з того, що теж допо
могла в підготовці зма
гань, і кожна вважала
вдале проведення заходу
і своєю особистою уда
чею.
Таких цікавих заходів
спілчани середньої школи
№ 3 м. Малої Виски про
водять немало: тут і зма
гання веселих та винахід
ливих, і клуби вихідного
дня, і підготовка та про
ведення ярмарок солідар
ності...
==Н-ЛАША школа, — ка“ ® же з гордістю Н. Ро
маненко, — носить ім’я

Леніна. Присвоєно це ім’я
на прохання
колективу
вчителів та учнів далеко
го 1924 року, коли так тра
гічно обірвалося життя
вождя революції. Недав
но ми писали твір на те
му «З днем народження,
рідна школо!». І ось в
процесі написання, нама
гаючись глибше осягнути
факти історії нашої шко
ли, я зрозуміла, які давні
і славні традиції живлять
сьогоднішні наші комсо
мольські справи, яку від
повідальність беремо ми
на свої плечі, приймаючи
ленінську естафету від
своїх попередників.
Готуючись до твору, по
бувала Наталя і на творчо
му
звіті
самодіяльного
композитора ГІ. Я. Бровченна, який теж закінчував
третю школу. На тому ве
чорі її вже якось по-ново
му глибше вразила й піс
ня, яку Павло Якович на
писав на слова свого бра
та Володимира
Яковича
Бровченка — тепер відо
мого українського поета:
Школо, рідна школо,
Через твій поріг
Вийшли ми на простір
Осяйних доріг...
І в тому світлому на
строї, що запанував у ду
ші,
раптом
зродилася
якась вже зовсім доросла
думка: ні, таки небагато
часу лишилося до того
дня, коли і їй вручать на
згадку про шкільні роки
листівку із словами
тієї
пісні, що вже стало тра
диційним на
випускних
вечорах... Майбутнє рап
том наблизилося,
стало
якимось дуже зримим і

ЗВІТИ І ВИБОРИ
В КОМСОМОЛІ

«Шашлична» зі своїм пи
вом знаходиться поруч зі
школою й учням часто до
водиться спостерігати малоприємні' сцени. Але райспоживспілна і сільрада
не підтримали нас...
Світлана НЕБЕЛЕНЧУК,
секретар комітету комсо
молу Новгородківської СШ
№ 1:
— В принципі для нас,
старшокласників, питання
дозвілля
не стоїть тан
гостро, як у виробнични
ків. Тематичні вечори від
починку ми готуємо самі,
самі і проводимо. Основне
навантаження,
звичайно,
беруть на себе члени ко
мітету комсомолу Олена
Зобенко, Наталя Горошак,
Олена
Бельдеман...
Ми
звикли самі готувати сце
нарії вечорів, самі між со
бою розподіляємо обов’яз
ки — хто за що відпові
дає. От тільни веселіше і
цінавішс нам було б, коли
б на такі заходи до нас
приходили наші шефи —
комсомольці колгоспу іме
ні Леніна.
Про всі ці біди добре
знає райком ЛКСМ
Ук
раїни, але потрібних ви
сновків так і не зробив. А
йому під силу багато що.
На XXXIV Новгородківській районній звітно-ви
борній
комсомольській
конференції були присут
ні І виступили голова ви
конкому обласної Ради
народних депутатів В. І.
Желіба, перший секретар
райкому Компартії Украї
ни В. І. Ткачук, секретар
обкому комсомолу Н. Ангелуца.
У роботі конференції
взяв участь відповідаль
ний організатор ЦК ЛКСМ
України В. Сенюк.
:!< $

Відбувся організаційний
пленум новообраного Новгородківського
райкому
комсомолу.
Першим секретарем РК
ЛКСМ України
обрано
О. Чалапчія, другим —
В. Мазура, секретарем-завідуючою відділом учнів
ської молоді — Т. Лищенко.
Т. КУДРЯ.

«...Начальник спорттехклубу Калантаєвський Вік
тор Дмитрович використо
вував службову машину з
особистою метою: на 1981
кілометр в бухгалтерії бу
ли відсунуті дорожні лис
ти і на 987 кілометрів бу
ло оформлено дорожні лис
ти про проведення на ав
томашині практичного на
вчання, якого фактично не
було.
Матеріали рейду були
передані па розгляд в ра
йонний комітет народного
контролю, Калантаєвського
звільнено з посади...».
Це лише один з числен
них рейдів, проведених
райкомівськими «прожек
тористами» протягом звіт
ного періоду. Факти свід
чать, що молоді дозорці
району на вірному шляху.
На XXXIV звітно-вибор
ній районній комсомоль
ській конференції про ус
піхи н досягнення було
сказано немало. Але в
більшій мірі і доповідач, івиступаючі
зосередили
свою увагу на недоліках,
невирішених
проблемах.
Серйозною проблемою, зо
крема,
стає діяльність
«прожектористів» на міс
цях. В окремих господар
ствах штабу «КП» при пер
винних чомусь упевнились
у думці, що привітання з
днем народження, поздо
ровлення зі святом
най
перша їхня функція. У до.
повіді такій критиці під
давалась діяльність моло
дих
дозорців колгоспу
імені XX з'їзду КПРС. На
конференцію
комсомоль
ські активісти господар
ства
привезли цікавий
спецвипуск, де було зо
бражено дрімаючого за
правника АЗС і літаючих
несунів з каністрами. І під
пис: «Не слишком ли ле
тучее
колхозное
горю
чее?». Та нова проблема:
безадресність критики. Хто
заправник, хто несун? 31
стіннівки про це довіда
тись неможливо.
А повчитись у кого є.
Взяти, приміром, діяль
ність
«прожектористів»
колгоспу «Шлях Леніна».
Характерно, що їхній ви
пуск стіннівки, з яким
можна було ознайомитись
у фойє будинку культури,
— не епізод. Гостросюжетність, дотепність, смі-

невіддільним від сьогод
нішнього;
— Може, МИ Щ0 не до
кінця усвідомили, що вже
дорослі, — каже Наталка
Романенко, — та комсо
мольцеві не лцчить про
сити собі поблажок. Я вважаю: не можна бути завтра
принциповим, справедли
вим, чесним, якщо не бу
деш таким сьогодні. Тому
не можна вважати, що Ни
нішнє моє життя — це
тільки підготовка
яко
ка до якогось іншого — <справжнього, дорослого. НІ,'щоб
бу Г
Ні, щоб 6vти справедливим завтра,
треба бути справедливим
сьогодні. А ті, хто чинить
не по совісті, вже зараз
хай знає, що ми не мовча
тимемо ні сьогодні, ні
завтра... і тому мені буває
добре на душі, коли у цьо
му мене підтримують
однокласники, подруги
ДРУЗІ..
Заповнений по
вінця
Наталчин день: вона від
відує факультативи не ли
ше з української, а й з
англійської мови,
мате
матики. Охоче й регуляр
но займається
спортом
(два кілометри на шкіль
них змаганнях пробігла на
40 секунд швидше од нор
мативу на
«відмінно»).
Додайте до цього ще й
комсомольську роботу (у
школі велика спілчанська
організація,
11
комсо
мольських класів). Справ,
цікавих і різних, справді
дуже багато. І не завжди
буває дівчині легко справ
лятися з усім. Однак —
встигає. Бо вона це вибра
ла сама.
П. СЕЛЕЦЬКИЙ.

м. Мала Виска.
На знімку:
комсо
молка Наталка РОМАНЕН
КО.
Фото А. ШЕВЧЕНКА.

ДВА РОКИ ЧЕКАННЯ
ливість, яскравість оформ
лення стіннівок для «про
жектористів» цього ж гос
подарства були характерні
протягом усього звітного
періоду. Цікаво, безком
промісно працювали «про
жектористи» відомих в
районі і області своїми
високими здобутками кол
госпів імені Комінтерну та
імені XXV з’їзду КПРС.
— Останній рейд, — роз
повів у перерві конферен
ції начальник штабу «КП»
колгоспу імені XXV з’їзду
КГІРС Микола Коваленко,—
відбувся на початку груд
ня. По серйозних питан
нях — приписках і око
замилюваннях. В трактор
них бригадах вівся не зов
сім правильний облік па
ливно-мастильних матеріа
лів — для нашого госпо
дарства це надзвичайно.
Тому й було покарання ад
міністрації. що ознайоми
лася з результатами рей
ду: головному бухгалтеру—
суворе попередження, об
ліковцям — суворо вказа
но.
Однак. При всіх здобут
ках «прожектористів» не
можна змовчати про факт,
що не робить їм честі.
Так уже вийшло, що два
роки тому саме мені до
велося висвітлювати XXXIII
районну
звітно-виборну
конференцію.
Запам'я
тався тоді виступ доярки
колгоспу «Дружба» члена
бюро райкому комсомолу
Лідії Демчук. її виступ
був опублікований 10 січ
ня 1985 року в «Молодо
му комунарі».
Ось уривок з виступу Лі
дії дворічної давності: «За
кінчується третій місяць
зимівлі громадського тва
ринництва, а комсомоль
ських
«прожектористів»
господарства па фермі ми
ще і не бачили. На мою
думку, в цей період їм є
на чому загострити свою
увагу. Це питання збере
ження і раціонального ви
користання
кормів, до
тримання розпорядку дня,
технології утримання ху
доби. Хотілося б, щоб і
районний штаб
«Комсо
мольського
прожектора»
частіше проводив рейдові
перевірки зимівлі на тва
ринницьких фермах».
І ось через два роки чую
практично ці самі слова.
А взагалі сама конфе
ренція сподобалась. За
пам’яталась. Найбільше —
критичним і самокритич
ним духом доповідача, ви

ступаючих. Зривали бурх
ливі оплески гострі висту
пи делегатів,
зокрема,
групкомсорга КМК доярів
МТФ колгоспу імені Ле
ніна Віталія Филимонова
(про проблеми цього ко
лективу читайте в най
ближчих номерах «МК»),
учительки іноземної мови
Млинківської
середньої
школи,
секретаря вчи
тельської комсомольської
організації Світлани Фесун, яка розповіла про
проблеми шкільної ком
сомольської організації ж
винесла конкретні пропо
зиції по поліпшенню ста
новища, комсомольського
ватажка колгоспу
імені
Комінтерну Григорія Мов
чана, котрий самокритич
но
визнав
недостатній
внесок у здобутки госпо
дарства очолюваного ним
комітету комсомолу.
Сумна
доля
виступу
доярки Л. Демчук два ро
ки тому повинна змусити
загострити увагу новооб
раного райкому на висту
пах делегатів. Жоден ви
ступ, жодна ділова
про
позиція не повинні зали
шатись без уваги. Адже,
конференція для того і
проводиться, щоб па осно
ві побажань молоді викри
сталізувалися
орієнтири
ДЛЯ дії.
В роботі XXXIV Онуфріївської районної звітновиборної комсомольської
конференції взяли участь
інструктор відділу про*Ж
ганди і агітації обкому
Компартії України В, М.
Калина та інструктор сек
тору преси ЦК ЛКСМ Ук
раїни Д. Бондар.
На конференції виступи
ли перший секретар Онуфріївського райкому партії
К. М. Товчиречко та за
відуюча загальним відділо/л обкому комсомолу
Т. Рудакова.
* * *
Відбувся перший органі
заційний пленум новооб
раного
Онуфріївського
райкому комсомолу. Пер
шим секретарем обрано
О. Сисоя, другим — Т. Авраменко, секретарем-завідуючою відділом
учнів
ської молоді — Л. Козлозську.
«ф
А. БЕЗТАКА.
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БИЙ, БАРАБАН!
Ті листи, одержали — роші діти. Батьки система
один у тракторній брига тично відвідують школу,
ді. а другий — в автогара- тому Світлана і Тоня доб
жі. Мова у них ішла про ре навчаються,
беруть
двох учениць — комсо активну участь у громад
молку Світлану і піонер- ському житті класу і шко
ку Антоніну та про їхніх ли, дисципліновані, скром
батьків. Здається, недавно ні. їх шанують і поважа
дівчата під час літньої ють учителі і товариші.

Незвичайні листи
трудової чверті відмінно
трудились на колгоспному
городі, у саду, полі, а те
пер, як і всі, засіли
за
учнівські парти.
Ось зміст тих листів:
«Щановні товариші!
У нашій школі навчаю
ться і виховуються Світ
лана Босько — дочка кол
госпників Миколи Гнатовича та Валентини Васи
лівни Босько,
Антоніна
Смадич — дочка Юрія
Петровича та Тетяни Іва
нівни Смадич.
Відповідальне ставлен
ня до батьківських обо
в’язків, складної
справи
виховання, тісний контакт
з педагогічним колективом
сприяли тому, що в с'ім ях
Боська і Смадича ростуть
чесні, трудолюбиві,
хоь-

Педагогічний
колектив
розуміє, що в цьому ве
лика заслуга й батьків
Світлани і Антоніни, і щи
ро вдячний М. Г. Боську,
В. В. Босько, Ю. П. Смадичу, Т. І. Смадич за велику
допомогу у навчанні і ви
хованні дітей, а також про
сить усіх батьків насліду
вати їхній приклад».
Листи читали, обговорю
вали, схвалювали.
А в той час Світлана і
Антоніна радились із по
другами, як краще зустрі
ти Новий рік. Дівчата, що
ще не знали нічого про
ті незвичайні листи...

м. стоян.
с. Панчеве,
Новомиргородський
район,

ГАЛСТУК НА ТРАВІ
...Він лежав на вицвілій
траві. Неподалік міських
атракціонів. Зовсім ще но
венький піонерський гал
стук. Хтось загубив,
на
певне, думали прохожі.
А що ж власник галсту
ка? Якщо загубив, чи шу
кав? А як можна галстук
загубити? Ну, якщо,
на
приклад, покласти до ки
шені. Чи в портфель. Або
ще під час бійки, ненаро-

ком хтось витяг з кишені.
І все ж не може бути ви
правдання, бо раз загу
бив — не повинно бути
скидки на те, в третьому
класі учень чи в сьомому.
...Повз отого галстука в
траві проходило чимало
людей, напевне, не лише
діти, Один чоловік навіть
не глянув в той бік, інший
переступив, а хтось, мож
ливо, й наступив на нього.

Такий у школі ватажок
Чомусь
у
більшості
шкіл стало звичкою оби
рати в піонерський та
комсомольський активи в
переважній більшості дів
чаток. Мовляв, вони іні
ціативніші,
наполегливі
ші, працьовитіші. А може
ще тому, що.., слухняні
ші?
У Тарасівській восьми
річці давно
відступили
від цієї звички. Бо й хлоп
чики в активі ніскільки не
поступаються дівчаткам.
Толя Стародубцев —
голова ради піонерської
дружини школи. Вчиться
він добре, азторитетний.
Правда, трохи несміливий.
Але то для тих, хто з ним
мало знайомий. Піонер
ське доручення
голови
ради дружини він розпо
чав з анкетування: «Що
сподобалось у роботі дру
жини в минулому році»,
«що було цікавим, а що
ні», «що хотіли б піонери
зробити в новому на
вчальному році». Уважно
перечитавши
запитання
анкети, рада піонерської
дружини зрозуміла,
що

справи піонерів не обме
жуються стінами школи,
вони цікаві і □ дитсадку,
й на колгоспних полях, і
в сім'ях ветеранів Великої
Вітчизняної війни та праці.
Більше запам’ятовуються
піонерські збори не ті, що
проводяться в класі, а на
березі річки, ставка, біля
вогнища на лузі. Саме та
кими були побажання піо
нерів.
У Толі не все ще вихо
дить так, як хотілося б.
Але він не падає духом.
Знає, що на допомогу
прийдуть його друзі. Такі,
як
однокласник Слава
Бондаренко, восьмиклас
ники Віталій та Анатолій
Терехови, з якими він
влітку працював на кол
госпному току. Допомо
жуть йому і п’ятикласни
ки, які, за словами стар
шої піонервожатої школи
Н. В. Чабан, найактивніші,
найсамостійніші».

ВАША ДУМКА?

«об'єктивні» причини для
виправдання.
А от хоча б раз не по
слухати слізних умолянь,
щиросердних
запевнень,
що це востаннє. Дати в
кінці
кінців,
зрозуміти
школяреві, що не просто
галстук чи комсомоль
ський квиток він втратив,
а честь і совість учнівську.
Отоді б но валявся чер
воний галстук в траві. Я
певна.

Але ніхто не підняв.
Чому ж, врешті, ми, в
більшості випадків
бу
ваємо поблажливими? Не
дбало поводиться третьо
класник з галстуком —
та він же малюк зовсім, у
піонерах недавно,
«Ма
люк» підростає, і ось, як
колись
галстук, у нього
«пропадає»
комсомоль
ський квиток. І знову ми
вишукуємо
«вагомі»,

А. РИБАК,
громадський
корес
пондент
«Молодого
комунара».

Новгородківський район,

Т. АНДРУШКО.

м. Мала Виска,

ІЗ
КОЛОСКА

ПРИГОДНИЦЬКА ПОВІСТЬ
(Продовження. Поч. у №№ 118, 121-123, 125, 128,
131, 132, 134, 138, 144, 147 за 2, 9, 11, 14, 18,
25 жовтня, 1, 4, 7, 18 листопада, 2, 9 грудня ц. р.|.

— Не тягни, — посерйознішав Карий. — І так вже
очі на лоб лізуть. Сьогодні я показував фотографії
Степанков!. Наш художник загримував усіх підозрюваних так, як описував Степанко того відвідувача,
Хлопчик спочатку розгубився, але потім все-таки відібрав два знімки. Запевняє: обидва дуже схожі,
Сиджу оце, дивлюся. Як’,на мене, то вони між собою
не схожі... Чи не плутає? Та що там у тебе, розка
зуй.
— Завдання твоє я не виконав. Хто автор трьох з
чотирьох публікацій — вияснити не вдалося.
— Чому?
— Підписано вигаданими прізвищами. Для нас ці
каво ось що: людина, яка приходила на завод за ма
теріалом, називалась кореспондентом «Зорі». Я обі
йшов після редакції всі заводи ще раз. Переконаний;
всюди бував один і той самий лже-кореспондент,
Принаймні всі його однаково описують. А ось іще
безперечний доказ...
Старший оперативний уповноважений карного роз
шуку поклав на коліна коричневого дипломата, дістаз
з нього кілька аркушів паперу й простягнув слідчому,
— Це оригінали надрукованих заміток.
Максим з цікавістю став роздивлятися надрукова
ний на друкарській машинці текст, покреслений куль
ковою ручкою.
— Зверни увагу: всі три — надруковані на одній
друкарській машинці. Бачиш — буква «о» надщербнута характерно.
— Ну й що?
— А підписи ж різні, й адреси. Вигадані, до речі.
Бо гонорар вертався в бухгалтерію. Адресат гроші
не приходив отримувати. Більше того: за вказаними
адресами проживають зовсім інші люди.
— А як усе це пояснили в редакції?
— Сказали, що нікого спеціально за згаданими
матеріалами не посилали. Матеріали отримали
поштою, фактаж їх зацікавив, тому й надрукували.
— Що ж, — Карий пожвавішаз. — Здається, нам
справді поталанило.

ВИХІД З БЕЗВИХОДІ

^-адиційне свято «Зроб
лено із колоска» щороку
проводиться в Кіровоград
ській середній школі N2 16
напередодні річниці утво
рення СРСР. Святу пере
дувала ретельна підготов
ка. В усіх молодших кла
сах проведені рейди бе
режливих, під час
яких
виявлено, скільки можна
заощадити коштів, якщо
дбайливо
ставитись до
всього, що нас оточує.
Виставку-конкурс «Зроб
лено із колоска» підготу
вали старшокласники. За
умовами конкурсу дівчата
від сьомого по десятий
класи повинні представи
ти на огляд святковий
стіл, своє уміння смачно

готувати вироби не тільки
з тіста, а й з черствого
хліба. А хлопцям належа
ло об’єктивно оцінити їх
ні вироби, майстерність та
ще допомогти в оформ
ленні святкового залу.
Хоч кожен стіл (а їх чо
тирнадцять у актовому за
лі) представляли лише по
дві дівчинки,
приємних
клопотів було доволі всім
— і мамам, і бабусям,
і класним керівникам, до
яких не раз доводилося
звертатися за порадою.
Скільки на столах смач
ного! І все це приготували
учні, своїми руками, як
того вимагали умови кон
курсу. Всі класи постара
лися на славу. Взяти для
прикладу 10-Б. Окрім апе
титних виробів — прекрас
не панно: на червоному
фоні — колосся й хліб на
рушничку. І все це виго
товлено із зерен (стебло

— з вівсянки, колосся —
з гарбузового насіння, з
манної крупи — рушни
чок, з гречки, проса, пше
ниці — хлібина).
Іменний караван
«Ми
ру — мир» Анжели Матвієнко, на якому ніби ко
лоски налиті, серп і мо
лот
виведені,
обійшов
усю школу.
— А тепер можна й нала
суватися! — говорить ор
ганізатор виставки, вчи
телька обслуговуючої пра
ці Емма Сергіївна Вари
вода. — Гостинців тут ви
стачить на всіх.
Такі виставки необхідні.
Вони навчають і вихову
ють любов до рук, що ви
ростили колос, повагу до
рідної землі, привчають
бережливо ставитись до
шматка хліба на нашому
столі.

л. дон.

Дощ тільки-но скінчився, й невеликі дзеркальця
калюж на асфальті весело вигравали в скупуватому
осінньому сонці. Зінець склав парасольку, глянув на
годинника: п’ята. Додому йти не хотілось. Останнім
часом йому все важче було приховувати свої настрої.
Дочка це помітила й усе частіше допитувалася, чи
не захворів, радила звернутися до лікаря. Навіть
дружина, з якою його давно вже нічого не зв’язува
ло, почала більше про нього турбуватись. Кепські,
виходить, у нього справи, коли вже навіть родичі по
мічають переміну в його поведінці.
Не по літах все-таки оце його заняття, не по літах.
Раптом прокинулась в ньому любов до внучки. Й він,
ще недавно без найменшого сентименталізму в душі,
розквітав при погляді на неї. Сердився на себе за
це. Ще з війни мав переконання: жалісливість до
добра не приводить. Якщо не ти, то — тебе. Мабуть,
уже беруть своє літа... Раніше чи справила б на нього
враження якась там газетна стаття? А сьогодні аж
лікті хотілось кусати від заздрощів. Нікому ніколи не
заздрив, вважав себе сильним, керманичем своєї
долі, а сьогодні заздрив якомусь там задрипаному
інженерикові...
Вчора в радіоклубі, куди він зрідка навідувався
підтримати реноме радіолюбителя, випадково почув
про публікацію. Не втримався й сходив до читаль
ного залу обласної бібліотеки.
Історія була справді цікавою. Через двадцять ро
ків карний розшук заарештував злочинця, який втік
свого часу з колонії. За довгі роки злочинець став
респектабельним громадянином, дослужився до за
ступника директора великого промислового підпри
ємства. Мав сім’ю, внуків. Узяли його прямо в кабі
неті вдень. Мав інше прізвище: паспорт йому якийсь
кишеньковий злодій продав.
Читав Зінець і ніби власну біографію гортав. Не
зовсім така вона в нього, але дуже схожа. Та най
більше пригнітив його кінець історії. Рецидивіст так
прийшовся працівникам заводу до серця, що вони
написали в суд петицію, прислали громадського
адвоката. Словом, суд, врахувавши двадцятирічну
бездоганну службу на заводі, зразкову поведінку о
сім’ї й на виробництві, визнав колишнього рецидивіс
та особою, що не є «небезпечною для суспільства».
Його поновили на роботі під своїм уже прізвищем...
І тепер він, як і досі, «трудиться на рідному під
приємстві».
Коли Зінець почув про цю історію а радіоклубі,
то спочатку не повірив. Щоб отак простили рециди
віста й навіть з роботи не поперли? Бути такого но
може. Чи не кричать на всіх перехрестях: строку
давності для злочинців не існуєі

Фото В. ГРИБА.

(Далі буде].
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4 стор

ка». 20.50 — На добраніч,
діти! 21.00 — «Час». 21.40—;
Художній фільм з субтитра
ми. «Біг». 1 серія. 23.15 —
Новини.

З 98 по 22

А ЦТ (її програма)

грудня

8.00 — Гімнастика. 8.15 —.
Телефільм «Слідопит з Під«
кам'яної Тунгуски». 8.35, 9.35
— М. Лєрмонтов. «Бороді
но». 4 клас. 8.55 — Науковопопулярний
фільм. 9.05.
13.05 — Англійська мова»
10.00 — Учням СПТУ. За
гальна біологія. 10.35. 11.35
— Географія. 5 клас. ИА5
— Держприймання: боров1;
ба за якість. 12.05 — Нарсуда
ні промисли. Вишивка. 13.35
— Батьківський день — су
бота. 15.05 — Новини. 18.00
— Новини. 18.20 — Мульт-:
фільм. 18.30 — Кінопанора*:
ма. 20.00 — Вечірня казка,20.15 — «Наука і техніка»;
Кіножурнал. 20.25 — Із
скарбниці світової музичної
культури. Р. Шуман. Вокаль
ний цикл «Любов поета» на
вірші Г. Гейне. 21.00—«Час».
21.40 — Фільм «-Погана добра людина.». 23.15 — Нови-;
ни.

1986 року
фоиічного оркестру СРСР.
19.55 — Новини. 20.00 —
Телевнстава «Два погляди з
одного
кабінету».
Автор
Ф. Бурлацький. 21.00 —
«Час».
21.40 — Телефільм
«Останній репортаж». 1 се
А ЦТ (І програма)
рія. 22.45 — Сьогодні у сві
8.00 — «Час». 8.40 — Від ті. 23.00 — «Світ і молодь».
гукніться, сурмачі! 9.10 —
Очевидне — неймовірне.
10.10 — «Міста моєї Росії». А УТ
Концерт радянської пісні.
10.00 — Новини. 10.20 —
10.40 — Новини. 14.30 —’
Міжнародний турнір в хо Телефільм «Місто кардіоло
кею на приз газети «Извес гів». 10.35 — Шкільний ек
тия». Збірна ЧССР — збірна ран. 10 клас. «Основи інфор
Швеції. В перервах — Нови матики та обчислювальної
ни. 16.45 — Концерт народ техніки». 11,05 — А. Хача
ної татарської пісні. 17.00—і турян. Концерт для скрипки
Поезія. Ернесто Кардіналь. з оркестром. 11.40—Шкіль
17.30 — М. Равель. Квартет. ний екран. 4 клас. Історія
18.00 — Міжнародний турнір «Початок революційної ді
з хокею на приз газети «Из яльності В. І. -Леніна». 12.10
вестия». Урочисте відкриття — Новини. 12.25 — Для ді
турніру. Матч збірна СРСР тей. «Весняні турботи Тім— збірна Канади. В перер чо». Лялькова вистава. (Кі
вах — Сьогодні у світі. Як
16.00 — Новини.
що хочеш бути здоровим. ровоград).
16 10 — Срібний дзвіночок.
21.00 — «Час». 21.40 — Зу 16 ЗО — Науково-популярні
стріч з заслуженим май фільми. 16.55 —' Циркова
стром спорті' СРСР 10. Вла17.20 — Твере
совим у Концертній студії програма.
— норма жцття. 17.30
Останкіно. 23.05 —' Кубок зість
світу з санного спорту. — «Агропром: проблеми і
пошуки». 18.00 — «Народні
23.25 — Сьогодні у світі.
таланти». (Кіровоград). 19.00
— Актуальна камера. 19.50
—- Яку ми любимо музику.
А УТ
20.35 — Вечірня гімнастика.
20.45 — На добраніч, діти!
10.00 — Новини. 10.20 — 21.00—«Час». 21.40—А. ЧхаЛ. Ревуцький. «Хустина». їдзе. «...Оголошую закри
Кантата. 10.35 — Художній тим». Вистава. В перерві —’
телефільм «Адам одружує
ться з Свою». 2 серія.‘11.40 22.55 — Новини.
— «Шкільний екран». 10
клас. Українська літерату
ЦТ (II програма)
ра. М. Бажай.
Сторінки
творчості. 12.15 — Новини.
8.00 — Гімнастика. 8.15 —.
12:30 — О. Шагіпян. «Літ
нього вечора». Вистава. (Кі Телефільм «Живіть довго».
ровоград). 16.00 — Новини. 8.35, 9.3-5 — Суспільство
16.10 — Срібний дзвіночок. знавство. 10 кл. 9.05 13.05—
16.30 — Республіканська фі. Німецька мова. 10.05 — Уч
зико-математична
школа. ням СПТУ. Астрономія. 10.35,
17.00 — Концерт. 17.25 — 11.35 — Загальна біологія.
Закон І ми. 18.00 — Мульт 9 кл. 11.05 — Наш сад. 12.05
фільм. (Кіровоград). 18.10—• — Романтичний театр Бай«День за днем». (Кірово рона. 13.35 — Російське об
град). 18.25 — Оголошення. разотворче мистецтво пер
(Кіровоград). 18.30 — «Лю шої половини ХІХ ст. О. Вебителям хорового співу». неціанов. 14.15 —; Сільська
(Кіровоград). 19.00 — Акту година. ]5.15 —' Новини.
альна камера. 19.30—«Круп 18.00 — Новини. 18.20 —!
Кіножурнал.
ним планом». 20.30 — Ве «Ровесник».
чірня гімнастика. 20.40 — 18.30 — Міжнародний турнір
На добраніч, діти! 21.00 —' з хокею на приз газети «Из
«Час». 21.40 — Художній вестия». Збірна СРСР —'
фільм «Блакитні гори, або збірна Фінляндії. Під час пе
неправдоподібна
історія». рерви — 20.15 — Вечірня
23.20 — Новини
казка. 21.00 — «Час». 21.40
— Незабутні музичні вечори.
Ф. Ліст.’Симфонія «Фауст».
23.00 — Іт-вини.
А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15—
Документальний фільм. 8.35.
9.35 — Історія. 10 клас. 9.05.
13.45 — Французька мова.
10.05
«Поезія садів». На
уково-популярний
фільм.
10.35. 11.35 — Історія. 6 клас.
11.05 . — Шахова школа.
12.05 — Екран — учителю.
Природознавство. 4 клас.
12.25 — Географія. 6 клас.
12.55 — Поезія Янки Купа
ли. 14.15 — Золота полиця.
У світі Пушкінської поезії.
15.05 — Новини. 18.00 —'
Новини. 18,15 — Ритмічна
гімнастика,- 18.45 — «...До
шістнадцяти і старші». 19.30
— Музичний кіоск. 20.00 —'
Вечірня казка. 20.15 — Здо
ров’я. 21.00 — «Час». 21.40
— Фільм «Сімейні таємни
ці». 23.05 — Новини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — До
кументальний
телефільм.
9.00 — Телефільм «Останній
репортаж». 1 серія. 10.05—
У
концертному залі —
школярі. 10.50 — Новини.
14.30 — Міжнародний тур
нір з хокею на приз газети
«Известия». Збірна Швеції
збірна Канади. В перервах
— Новини. 16.45 — Виступ
фольклорного
ансамблю
«Кобзарі» м, Вінниці. 16.55
— «Гренада. Гренада, Грена
да моя...». Документальний
Фільм про громадянську
війну в Іспанії 1936 — 1939 рр,
18.15 — Пошта цих днів. Політичний оглядач В. Бскетов
відповідає
па
запитан
ня телеглядачів 18 45 —
Сьогодні у світі.
19.00
'— Держприймання: проб
леми якості на
Москов
ському заводі «Манометр».
19.30 — Грає ансамбль віо
лончелістів Державного снм-

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40—И. Су#.
Сепенада для струнно1о ор
кестру. 9.10 — Документаль
ний телефільм. 9.40 — «Чого
і чому». Передача для дітей;
, Ю.10 — В. Торміс. Латнськї
і бурдонні пісні. 10.30 — Об-*
разотворче мистецтво. Огляд. 11.15 — Сибірські візєI рунки. 11.50 — Про час і
про себе. Поетична антоло
гія. Марина Цветаева. 12.10
— До ювілею Великого Жов^^
нЯ. «Історії немеркнучі
ки». Фільм -26 бакинських
комісарів». 14.05 — Новини.
14 20 — У світі тварин. 15.25
— Для всіх і для кожного.
«Обличчям до проблеми»,16.25 — Майстри екрана.
Народний артист
РРФСР
М. Кузнецов. 17.25 -- «Доро
га моя столице-. Музична
передача, присвячена 45-річчю розгрому німецько-фа
шистських військ під Моск
вою. 18.30 — Телефільм «За«
мах на ГОЕЛРО*. 1 і 2 серії
Під час перерви — 19.40 —
Новини. 21.00 — «Час». 31.40
— В суботу ввечері. «Дует
клоунів». ' 10. Нікулін 1
М. ІІІуйдін. Естрадно-циркова
вистава.
22.50- — Новини.
22 55 — «Романс розтриво
жив...». Пісні у виконанні
В. Пака.

А У'г

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Те
лефільм «Останній репор
таж». 1 і 2 серії. 10.50 —'
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Документальні філь
ми телестудій країни. 15.35
— Концерт ансамблю росій
ських народних інструмен
тів «Сувенір». 16.00 — Нови
ни. 16.05 — Розповідають
наші кореспонденти. 16.35—
Пісні Р. Гаджиєва. 17.05 —
«Сучасний світ і робітничий
рух». 17.35 — «...До шіст
надцяти і старші». 18.20 —■'
«За словом — діло». «Інтен
сифікація: людський фак
тор». 19.05 — Документаль
ний телефільм. 19.55 — Но
вини. 20.00 — Зустріч з на
родним
артистом
СРСР
ІО. Теміркановнм. 21.00 —
«Час». 21.40 — Телефільм
«Останній репортаж». 2 се
рія. 22.45 — Пам’ятники
Вітчизни.
Телеальмаиах.
23.35 — Сьогодні у світі.

Силуети Кіровограда. Архітектурне ретро. _
Ви впізнали ці будинни? Хіба на вулиці вони виглядають буденнішими? Придивіться:
дитяча музична школа по оулиці Дзержинського та бібліотека імені О. Бойченка
для дітей та юнацтва по вул. Декабристів.
Фото В. ГРИБА.

град). 20.00 —’ Молодіжна
студія «Гарт». 20.45 — На
добраніч, діти! 21.00—«Час».
21 40 — Концерт артистів
балстм 22.50 — Новини.

А ЦТ (II програма)

8 00 — Гімнастика. 8.15 —
Телефільм «Ключі Даугави».
8.35, 9.35 — Ознайомлення
з навколишнім світом. 1 кл.
8 55 _ «ЗВІДКИ взялися те
лескопи». Науково-популяр
ний фільм. 9.05. 12.50 — Іс
А УТ
панська мова. 9.55 — «Ін
женерний (Михайлівський)
10.00 —' Новини. 10.20 = замок» Науково-популярний
«Турбота про якість». З цик Фільм. 10.05 - Учням СПТУ.
лу «Дисципліна поставок: Суспільствознавство. 10.35.
міра
відповідальності
і
честь підприємства». 11.10— 11.35 — Зоологія. 7 кл. 11.00
— «Право на диплом». На
Художній фільм «Блакитні уково-популярний
фільм.
гори, або неправдоподібна
Історія». 12.45 — Для дітей 12 00 — Історія. 10 кл. 12.30
«Коник Горбоконик». Виста — Екран — учителю. 13.20—
ва. 14.35 — Новини. 16.00-'—’ Золота полиця. Ф. Рабле.
Новини. 16.10 — Срібний «Гаргантюа і Пантагрюель».
дзвіночок. 16.30 — «Колек 13.50 — Фільм «Дожити до
тив 1 п’ятирічка». 17.00 — світанку». 15.05 — Новини.
Республіканська фізико-ма- 18 00 — Новини. 18.20 —’
тематична школа. 17.30 — «Для всіх і для кожного»Тележурнал «Старт». 18.00 Як забезпечити сік живача
— Сонячні кларнети. (Кіро овочами круглий рік. Телевоград). 19.00 — «Актуальна персклик- дослідження. 19.20
камера». 19.30 — «Тверезість —‘ Міжнародний турнір з хо
— норма життя». (Кірово- кею па приз газети «Извес-

«Молодой коммунар» —

тия». Збірна Фінляндії —
збірна СРСР. Під час перер
ви — Вечірня казка. 21.00 —
«Час». 21.40 — Концерт ор
кестру російських народних
інструментів ЦТ і ВР. 22.50
— Новини.

йш
А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — До
кументальний
телефільм.
9.00 — Телефільм «Остан
ній репортаж». 2 серія. 10.05
— Світ і молодь. 10.40 —'
Новини. 14.30 — Міжнарод
ний турнір з хокею на приз
газети «Известия». Збірна
ЧССР — збірна Канади. В
перервах — 15.05. 15.50 —
Новини. 16.45 — Виступає
Фольклорний
ансамбль
Держтелерадіо Вірменської
РСР «Акупк», 16.55 — Гепої
М. Носова на екрані. «ІІс.
знайко з нашого двбиу». 1
сепія. «Сюрприз». 18.00 —
«Співдружність». Тележур
нал. 18.30 — Міжнародний
турнір з хокею па приз га
зети «Известия».
Збірна
СРСР — збірна Швеції. В

орган Кировоградского

316050. МПС,
м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.

областного комитета
ЛКСМ Украины.
Па украинском языке.

БК 01732.

Обсяг 0.5 друк. арк.

перервах — Сьогодні у сві
ті. Якщо хочеш бути здоро
вим. 21.00 — «Час». 21.40— А ЦТ (II програма)
«Коли співають
солдати».
Фестиваль солдатської пісні
8.00 — Гімнастика. 8.20-^
у місті-герої Одесі. Під час
телефільм.перерви — 22.50 — Сьогод Документальний
8.30 — Ритмічна гімнастика.
ні у світі.
9.15 — Ранкова пошта. 9.45
— Наш сад. 10.15 — Клуб
мандрівників. 11.15 — Доку
А УТ
ментальний телефільм. 11-35
Програма Вілопуського те
10.00 — Новини. 10.20 — лебачення. 12.55 — Спорт ї
Виробнича гімнастика. 10.35 особистість. Гаррі Каспаров«
— Шкільний екран. 9 клас. 13.30 — Д. Шостакович. Де
Фізика, «Електричне поле». в’ята симфонія. 14.00 —
11.05 — Молодіжна студія КВН-36. Зустріч студентів
«Гапт». 11.50 — Концерт ар Севастопольського
прила
тистів балету. 12.55 — Нови добудівного
інституту
«
ни. 16.00 — Новини. 16.10— Уральського політ-ЯВІчного
Срібний дзвіночок. 16.30 — інституту. 16.00 — “узика
наших сучасників. 17.00 —5
Культура російської мови. 9-а
. В гостях у нолек^
17.00
Концерт
дитячої тивустудія
заводу «Кпаспый про
самодіяльності.
17.30 — летарий»
18.30 — Мінена«*
«Державне приймання про
турпіо з хокею на
дукції: курс — якість». 18.00 родннй
приз
газети
«Известия»-.— Телефільм. (Кіровоград). Збірна Швеції — збірна Фін
18.10 — «День за днем». (Кі ляндії. Під час перерви -З
ровоград).
18.25 — Кроки
казка 21.00—«Час»;
шкільної реформи. СШ № 34 Вечірня
21.40 — Фільм «Зустріч у
і ЕО «Червона зірка»
(Кі горах». 23. 10 — Ионичи.
ровоград). 18.55 — Оголо
шення. (Кіровоград). 19 00 —
Актуальна камера. 19.30 —’
Е. Зубцов. Кантата. «Розпо
Редактор
віді солдата». 20.05 — До
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
кументальний фільм «Олень-

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, моральноестетичного виховання — 2-55-65; вій
ськово-патріотичного виховання та спор
ту, фотолабораторії — 2-53-22; оголо
шень — 4-28-96; коректорської •— 3-61-83.

НАША АДРЕСА:

Івдекр 61103.

13.30 — Новини. 13.50 7?
Телефільм «Лицедії». 14.15“’«Наука і час». Лауреати
Державних премій СРСР 1986
року в галузі науки 1 техні
ки. 14.40 — «Впеоед. орля
та!». 15.30 — «Доброго вам
здоров'я». 16.05 — Худож
ній'телефільм для дітей. «З
кішки все почалося», 17.20—;
«Штрихи до портре'ГйА За
служений артист ПЖдавської РСР І. Павленко'. 18.20
—
Український
романс;
18 45 _ «скарби музеїв Ук
раїни». 19.00 — Актуальна
камера. 19.30 — «Сонячні
кларнети». 20.45 — На доби
раній, діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Художній фільм із
субтитрами. «Біг». 2 серія.
22.25 — Новини. 22.50 —!
Чемпіонат СРСР з волейба?
лу. Жінки.
'Комунальник»
(Мінськ) — «Іскра.- (Воро
шиловград)
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