ТВАРИННИЦТВО — УДАРНИЙ ФРОНТ

ТРУДОВИМ
еоо

України

Розуміючи-допомогти
А будзагонівську куртку він не знімає: вона вже
сама по собі трохи підказує, звідки посеред весня

25 квітня відбувся Пле
нум Центрального Комітету
Компартії України.
На розгляд Пленуму вне
сено питання «Про роботу
Мінбуду УРСР і Мінмонтажспецбуду УРСР по пеЖребудові управління і гос
подарського механізму від
повідно до настанов XXVII
з’їзду КПРС, організації
виконання будівельної про
грами в 1987 році». З допо
відями виступили
міністр
будівництва УРСР В. П. СА
ЛО і міністр монтажних і
спеціальних будівельних ро
біт УРСР В. 3. БОРИСОВський.
В
обговоренні
взяли
участь: тт. Б. В. КАЧУРА—
секретар ЦК Компартії Ук
раїни, А. П. НОЧОВКІНлерший секретар Одеського
обкому партії, В. Г. КУЧЕ
РЕНКО — другий секретар
Донецького обкому партії,
О. Г. МАРЧЕНКО — бриігадир монтажників Харків
ського домобудівного ком
бінату № 1
комбінату
«Харківжитлобуд», П. Є.
ЄСИПЕНКО — заступник
Голови
Ради
Міністрів
УРСР. А. М. ГІРЕНКО перший секретар
Херсон
ського
обкому
партії,
В. А. ЗГУРСЬКИЙ - го
лова Київського міськвикон
кому, 0. А. МИРОНЕНКОсекретар Дніпропетровсько
го обкому партії, А. К. МІНЧЕНКО — перший заступ
ник голови Державного ко
мітету УРСР по матеріаль
но-технічному постачанню,
A. К. ПОДОЛЬСЬКИЙ керуючий трестом «Чернівціпромбуд», О. М. РО1ЦУПЖіН — голова Кримського
облвиконкому, В. П. МАТВІЄНКО — керуючий Ук
раїнською республіканською
конторою Будбанку СРСР.

г

На Пленумі виступив член
Політбюро ЦК КПРС, пер
ший секретар ЦК Компартії
України В. В. ЩЕРБИ ЦЬКИЙ.
В обговореному питанні
Пленум прийняв постанову,
яка публікується в пресі.
Пленум розглянув органі
заційні питання.
У зв’язку з обранням кан
дидата в члени Політбюро
ЦК
Компартії
України
B. А. Івашка першим сек
ретарем Дніпропетровсько
го обкому партії, його увіль
нено від обов'язків секре
таря ЦК Компартії України.
Секретарем ЦК Компар
тії України обрано члена
Політбюро ЦК Компартії
України 10. Н. Єльченка,
який працював першим сек
ретарем Київського міськ
кому партії.
У роботі Пленуму взяв
участь завідуючий сектором
Відділу будівництва
ЦК
КПРС В. О. СИДОРОВ.
На цьому Пленум ЦК
Компартії України закінчив
роботу.

ної пори можуть появитися хлопці і дівчата в фор

менках бійців СБЗ. Приїхавши додому на

кілька

днів (хлопці відпустили), зайшов до редакції. Тут і

познайомилися: Микола Гопаченко, до від'їзду

будівництво міста Славутич працював
градському

на

на Кірово

домобудівному комбінаті монтажником.

А з XXV з’їзду ЛКСМ України разом з чотирнад

цятьма добровольцями від нашої області у складі
республіканського комсомольського об’єднаного бу
дівельного загону імені XXV з’їзду ЛКСМУ відбув
до Ріпкинського району Чернігівської області.
КОР.: Отже, замість пи
тання про перші вражен
ня (все ж не турпоїзди а) —
про перші дії...

М. ГОПАЧЕНКО: Що ж,
спочатку дізналися,
що
адреса
наша
відтепер
звучатиме так: Чернігів
ська область, Ріпкинський
район,
місто
Славутич,
селище
Лісове,
комсо
мольський
загін
імені
XXV з’їзду ЛКСМ Украї
ни. Одразу ж і питання з
житлом було
вирішено:
будинки зі
зручностями,
харчування також органі
зовано добре. Був корот
кий діловий мітинг,
на
ньому нас познайомили з
основними напря/лами ро
боти,
із задумами. Це
було саме у вихідні. Тож
з понеділка й почали пра
цювати. Я потрапив
до
комплексної бригади теслярів-бетонників
М.
М.
Баглая. Обрали ланковим.
Крім мене, в ланці
ще
п’ять працівників.

КОР.:
мете?

Що ж

будувати

М. Г.: Там утворено но
ву будівельну
організа
цію — трест «Славутичатоменергобуд». Зведемо
нове місто. Наша брига
да у складі БМУ «Промбуд» працює на
підго
товці котлована централь
ної
міської
котельної.
Згодом ми ж і будемо
його будувати.
Уже тепер ідемо на те,
щоб створити нові брига
ди зі своїх же робітни
ків. Так за
нашою
іні
ціативою там уже створе
но
першу
комплексну
бригаду
малярів.
Нею
стала
керувати
Олена
Малькова. Вона до приїз
ду у Славутич в Кірово
граді працювала маляром
у другому
будівельному
управлінні тресту «Кіровоградміськбуд», так що
справу
знає. А
досвід
роботи з людьми (в уп
равлінні вона була
сек
ретарем
комсомольської
організації) знадобився й
тут.

КОР.: Мова поки що про
ваші власні резерви. А як
поставили там справу са

мого будівництва? Чи
є
суто виробничі труднощі?

М. Г.: Із необхідною
технікою не завжди
по
рядок: щоб не було зри
вів — беремо під персо
нальну опіку наших май
стрів: так «забезпечуємо»
себе нечасто, але
іноді
доводиться.
Звичайно,
структурних
ланок
там
чимало, але це ж повин
но передбачати й більшу
організованість робіт, а це
поки не завжди так.
Спочатку були трудно
щі й із нарахуванням на
рядів — до цього якось
навіть і не йшло
ніби...
(Мовляв, ми ж не знахо
дилися постійно на яко
мусь одному
об’єкті...).
Але добре, підняли
пи
тання — воно вже й ви
рішено. Та й із підйомни
ми була заминка, і
теж
вже вирішили
на
свою
користь. 1 з житлом поки
що
цілковитої
ясності
немає: як один із варіан
тів вирішення цього
пи
тання ми запропонували
розглянути
пропозицію
із створенням МЖК. Але
відтоді якихось конкрет
них кроків у той чи ін
ший бік не помітно.
Тим не менше, зміни є
в іншому. Ми розпитува
ли тут тих
хлопців,
які
прибули до Славутича з
першим, як кажуть,
де
сантом. Казали вони, що
попервах важче було: і
морози, і немеханізована
праця, і ті ж непродума
ні наряди... Але
кожен
знає, куди і чого приїхав,
і кожен працює по совіс
ті, з повною віддачею.

КОР.: XX з’їзд
ВЛКСМ
відправив об’єднаний ком
сомольський
будівельний
загін на будівництво енер
гетичних об’єнтів вироб
ничого
будівельно-мон
тажного об’єднання «Північносхіденергобуд».
Про
що треба пам’ятати
но
вим добровольцям, ян ви
гадаєте?

М. Г.: ...Що будуть труд
нощі. Неодмінно, бо інак
ше добровольців не
на
зивали б бійцями. А раз
ти боєць — перенеси всі
незгоди.

Вів розмову І. ВАПИЧ.

Шлях, що веде до вершин
Дояркою вона стала несподівано на
віть для самої себе. Приїхала якось по
гостювати до сестри Ніни в Оситняжку,
Думала: побуде трохи, подивиться, як у
неї справи, і — додому. А тут ситуація
непередбачена виникла: у сестри день
народження, ну, як їй не
подарувати
цей день для особистих справ? Щоб ннигу почитала, яка давно чекає своєї чер
ги, або якусь цікаву телепередачу поди
вилася. Чи просто, щоб встала
трохи
пізніше, ніж завжди. Словом, вирішила
Валя на цей час підмінити сестру на
молочнотоварній фермі (Ніна працюва
ла там дояркою).
Дівчині сподобалася і сама робота, і
люди. А тут ще й завідуючий нагодився,
почав агітувати, щоб залишалася пра
цювати на фермі.
Через кільна днів у Вінницьку область,
в рідні місця, де чекали на неї, полетів
лист. У ньому Валентина Басиста спові
щала рідних, що вирішила, ян і Ніна,
стати дояркою і залишається
в Оситняжці. Мама нічого не мала проти: про
фесію Валентина обрала хоч і нелегну,
але таку потрібну.
І хоч дочна тепер
буде далено від неї, та не сама ж, а біля
сестри. Та ян старша, і допоможе, і по
радить, і підбадьорить. Врешті-решт,
перші нроки в обраній професії
да
дуться дівчині легше.

Ті кроки, як для новачка, були досить
упевненими. Протягом першого
свого І
трудового рону Валентина Басиста по
працювала не гірше за інших, тритисяч- І
ного рубежу сягнула. І з тих пір пози
цій своїх молода тваринниця не здає.
Непогано розпочала Валентина
Ба
систа і нинішній рік: за перший квартал і
вона надоїла по 1119 кілограмів молока І
від кожної норови і стала переможцем І
соціалістичного змагання серед молодих
доярок колгоспу. Справилася комсомол
ка і з зобов’язанням, взятим на період
зимівлі:
одержала від кожної з корів
своєї групи у середньому по 1464 кіло
грами, що на 344 нілограми більше, ніж
планувалося.
*
1119 кілограмів молока за перші три
місяці. Відмінний результат! Без сумніву,
згодом, коли підуть зелені корми, про
дуктивність дійного стада зросте ще
більше. Отже, у Валентини Басистої є
реальна можливість
значно поліпшити
свої особисті трудові досягнення, вийти
на омріяний п’ятитисячний рубіж

О. БОНДАРЕНКО.
На
знімку:
БАСИСТА.

Валентина

Фото А. ПЕЧЕНЮКА.
Кіровоградський район.

По труду і честь
На завод Віктор при
йшов майже шість років
тому,
коли
разом із
сім’єю переїхав з Києва у'
Світлово дськ.
Прийшов
уже досвідченим робітни
ком. а починав свою тру
дову діяльність токарем
на відомому «Арсеналі».
Можна сказати, то і на
заводі чистих металів Вік
тору Дроб’язко повезло—
він одразу попав у комсомольсько • молодіжний
колектив
плавильників.

доярка

який очолює лауреат пре
мії Ленінського комсомо
лу Микола Петров. Цей
колектив — стабільний лі
дер соціалістичного зма
гання в галузі, області,
місті, на заводі.
З кожним роком все
напруженіші у
бригади
плани. І Віктор — один із
тих, хто найкраще справ
ляється з ними. Заслуже
на шана швидко прийшла
до молодого
завзятого
металурга. У 1983 році

його було
нагороджено
Знаком ЦК ВЛКСМ «Мо
лодий гвардієць XI п’яти
річки» II ступеня у 1985
році таким же знаком
І ступеня. Сьогодні ж за
успіхи в соціалістичному
змаганні його занесено па
міську
Дошку пошани.
Рішенням бюро
Кірово
градського обкому ЛКСМУ
молодого комуніста та
кож занесено на Дошку
пошани обласної комсо
мольської організації.
О. ПОКРОВСЬКИЙ.
м. Світловодськ.

НАЗУСТРІЧ ВИБОРАМ
Ми І !■
II
■"
1 І ■'■І*

Більшістю голосів...
Хочу розповісти про збо
ри робітників і службовців
Ульяновського
цукрозаво
ду по висуненню кандидатів
у депутати до місцевих Рад.
Активно, зацікавлено про
ходили вони тут.
Змінний інженер завод
ської теплоелектроцентралі
Р. 11. Корчений запропону
вала висунути кандидатом
до обласної Ради народних
депутатів по Ульяновсько
му міському виборчому ок
ругу № 102 Сергія Степанка — слюсаря-ремонтннка
продуктового цеху, якого
вже обирали депутатом об
ласної Ради. Підтримуючи
що пропозицію, про сумлін
ну працю молодого вироб
ничника, комсомольця роз
повіли зборам робітниця сокоцеху Н. Я- Вінницька та
начальник робітничої зміни
Б. Д. Чернієнко і робітник
А. С. Квашук. А заступник
головного інженера підпри
ємства В. 1. Ступак висту
пив з іншою пропозицією —
висунути кандидатом у де
путати до обласної Ради
Анатолія Шаверського, який
працює теслярем рембуддільниці цукрозаводу...
Потім попросив слова ін
женер-конструктор,
кому
ніст В. Д. Кучеренко.
— Знаю Сергія Степанка
як сумлінного трудівника,
та проте хочу винести на
обговорення іншу кандида
туру, бо Степанко не прояв
ляє достатньої активності,
наполегливості та ініціативи
при виконанні своїх депу
татських повноважень і обо
в'язків. Через те підтримую
пропозицію В. Ступака про

Для старшокласників Кі
ровоградських середніх шкіл
№№ 18 і 19 знайомство з
робітничими
професіями
відбувається на виробни
чому об’єднанні «Друкмаш». Тут у них проходять
уроки виробничого навчан
ня. У свою чергу, шефи по
турбувалися, щоб уроки ці
проходили більш продук
тивно і цілеспрямовано. То
му допомогли обладнати у
школах навчальні майстерні.
Тут учні можуть повністю
обробляти заготовки, що
отримують з «Друкмашу».
В основному школярі пра
цюють па дільниці по виго
товленню товарів народно
го споживання.
Між школярами ведеться
соціалістичне змагання. Ни
ці попереду йдуть учні 10-А і
10-Б класів середньої шкоЦи № 18. їх було нагород
жено туристичними путів
ками по містах СРСР.
На виробничому об’єд
нанні учні проводять і свої
суботники. Це
допомагає
краще познайомитися з цим
підприємством,
На фото: у 9-А класі
.Кіровоградської середньої
Школи № 18 урок виробни
чого навчання.
Фото В. ГРИБА.

------------------------------------------------ ч*

ІНТЕРВ'Ю ПЕРЕД
(ПОЧАТКОМ ЗБОРІВ.
І НСТРУКТОР Відділу комсомольських
організацій обкому ком
сомолу О. Сіома трохи
згодом скаже:
— Ви всі відстоюєте
своє право на самовря
дування, але ж таке
право треба заслужити*

висунення кандидатом у
депутати до обласної Ради
тесляра нашої рембуддільниці Анатолія Шаверського,
який, на мою думку, резуль
тативніше виконуватиме де
путатські обов’язки.
Кандидатуру А. О. Ша
верського підтримали кому
ніст О. В. Хорищенко — за
ступник директора цукроза
Якщо вчителі не дові
воду і М. С. Соколюк — ма
ряють вам, значить ви
шиніст
тепловоза завод
його не заслужили. По
ського депо, а також без
думайте про це. Так бу
партійний М. М. Гаврилюк
ло під час звітно-вибор
— розподілювач робіт цеху
них комсомольських збо
мішкотари.
Було надано
рів у середній школі
можливість виступити
й
№ 11, які відбулися 22
С. Степанку та А. Шаверквітня.
ському.
А до початку зборів
В ході відкритого голосу
ми говорили з Олек
вання
більшістю голосів
сандром" і про самовря
кандидатом у депутати об
дування, 1 про позицію
ласної Ради народних депу
шкільної
комсомолі!
татів ульяновські цукрова
взагалі.
ри висунули Анатолія Олек
— Не вдається тобі,
сандровича Шаверського. їх
Олександре,
що в ком
ній кандидат — 1950 року
сомолі почалося якесь
народження, українець, без
особливе пожвавлення?
партійний, має середню ос
— Боно почалося піс
віту, працює теслярем, жи
ля квітневого (1985 р.)
ве в місті Ульяновці.
Пленуму
ЦК КПРС.
Довіреними особами канди
' Приємно, що
шкільна
дата обрано електрика О. Ф.
комсомолі« стає дієві
Перекоса та інженера-коншою.
структор.а В. Д. Кучеренка.
— Значить, ти згод
Збори постановили проси
ний,
що шкільний ком
ти А. Шаверського дати зго
сомол
був пасивним?
ду балотуватися кандидатом
— Часто якась части
у депутати до Кіровоград
на молоді буває пасивської обласної Ради народ
них депутатів XX скликання I ною. Маю на увазі одпо Ульяновському міському Іномапітність захоплень.
Раніше мода на одяг до
виборчому округу № 102.
мінувала, зараз — на
Л. БАЖАТАРНИК,
. .музику. Треба розібрагромадський
корес
I тися в одноманітності
пондент «Молодого ко

винна. Молоді,- комсо
молу треба більше дові
ряти.
ЗБОРИ
Поки Оксана Миха
ленко, секретар комсо
мольської
організації
школи виступала із звіт
ною доповіддю, з залі
сиділи спокійно, зрідка
перемовлялися між со-

телів. «Ми всі боємося
говорити відверто, знає
мо, чим це може закін
читися, — прозвучало
у виступі десятиклас
ника. — Всім скоро от
римувати характеристи
ку, 1 ось від цього па
пірця багато залежить»«
Тут же до президії на
дійшла записка: «Якщо

Бувало заслухаємо допо- її
відь, звіт
відповідальних
за певну ланку роботи |
розійдемося.
КОР.: Олю, ти одноклас
ниця Олег* Соловйова, по
ясни, що трапилось? Чому ви не згодні з педаго.
гами?
Оля ЛИТВИНОВА:
Олег
має право бути комсо
мольцем. Він хороший ор.
ганізатор, справжній друг
І вчиться непогано,

ТВОЯ КОМСОМОЛЬСЬКА ЧЕСТЬ

мунара»,
м. Ульяновка.

Я
I

ЗВІТИ І ВИБОРИ

В КОМСОМОЛІ

бою, коментуючи деякі
положення доповіді. Хоч
вже майже з початком
зборів до президії поча
ли надходити записки із
залу. Та справжнє по
жвавлення почалося під
час дебатів по доповіді,
в якій Оксана ретельно
проаналізувала життя і
справи шкільної комсо
мольської організації.
Особливо бурхливо зу
стріли присутні виступ
комсомольця
Кості
Шматка, який першим
висловив деяке непогод
ження з педагогічним
колективом. Після цьо
го виступу комсомольці
захоплень молоді. Мож- сміливіше виступали з
ливо, вона в цьому й не критикою на адресу вчи-

комсомольська
харак
теристика — це всього
лише папір, навіщо вона
потрібна»? Комсомоль
ська характеристика не
буде просто папером, як
що відбиватиме справж
нє обличчя комсомоль
ця.
Мене дещо засмутило
на цих зборах, які три
вали майже чотири го
дини, те, що комсомоль
ський колектив, багато
говорячи про перебудо
ву, гласність у комсомо
лі, розуміє її все ж
поверхово.
Як от з
Олегом Соловйовим. Не
раз прозвучало на збо
рах це ім’я, комсомоль
ці докоряли вчителям,
які несправедливо став
ляться до
Соловйова,
відмовивши тому у при
йомі в комсомол. При
чому, обурювалися
не
тільки
однокласники
Олега, а майже всі ком
сомольці. Мене заціка
вила ця історія, і я ви
рішила повернутися до
неї після зборів.
ІНТЕРВ’Ю
ПІСЛЯ ЗБОРІВ.
Оля ЛИТВИНОВА: У нас
ще таких зборів не було!
Сергій БУДНИК. Справді.

Ж. Я. Я ЦЕННО, парторг
школи: А скільки
разів
цей хороший організатор
зривав уроки? Снільки ра
зів обговорювалось це пи
тання, і ви запевняли, що
варто прийняти Олега в
комсомол
і
він
випра
виться?
М. М. БОРИСОВА, диреитор школи: Ось ви всі го
рою стаєте за Соловйова,
а хороша він
людина у
моральному плані?
О. ЯКОНЕНКО: Він чес
ний.
М. М. БОРИСОВА: Доб
ре, чесний. А пам’ятаєте,
ноли у Олега хворіла маМа, і він
жодного
разу
не відвідав її у лікарні.

З думкою директора
школи погодилися
всі
комсомольці, хоч продовжували стояти на
своєму. Справа не ті.тьки в Соловйові. Справа
в тому, що ми принизи
ли свої вимоги до люди
ни. Я не знаю, чому потрібно спочатку прий
мати в комсомол, а потім чекати, що людина
виправиться.
КОР.: Знаєте, що я
зрозуміла? Ваші сьо
годнішні збори це ще
не початок перебудови
у комсомолі. Це, можливо, крок до початку.
Бажаю вам зробити і
наступні кроки.

я
|

|
|
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В. ЛЕВОЧКО.

«...ГОРЕ З ДИЛЕТАНТАМИ!»
— Про це не кажу ніко хоплює вже сама справа —
му... — Сергій несподівано їхня майстерня спеціалізу
знічується. — Не тому, що ється на ремонті вузлів та
такий вже
г— сором'язливий...
**.----- ’----------- “
агрегатів до тракторів Т-1 50.
карбованець
Дуже не хочеться
потім, Але мало хто сам може роз «їхній» лише
якщо не
здасться, набути биратися, час «притирання» тридцять.
А на вдосконаленні роз
слави хвалька...
йде на ознайомлення лише
бирання
коробки передач
Сергій Калоша
робить з азами ремонтної справи, дістали економію вже не в
власний
автомобіль.
Але
А для справжнього винахід
нопійках, а в додаткових
вільних хвилинах робочого
цитьте. Не довго й навро ницького
пошуку
цього
часу. Зробили хлопці — та
чити в такій тонкій і дуже вкрай мало. Навчати ж то
кож власними силами — ре
серйозній справі. Як-не-як му пошуку, як зрозуміло, зервуар, залили масло і до
думалися
до геть, здавалося
— перший.
нікому.
Хазяїн відкриває двері до б, дрібниці; відтепер його в
— Ну, і яке горде ім'я
якоїсь з виду комірчини. норобку не вливають відра
носитиме та інженерна дум Дійсно, тіснувато, але не від ми (а їх чимало йде, усе-та" —
ка?
традиційного в таких місцях ни Т-150), а подають автомртично, шланговим пістолаСергій сміється... Себто, мотлоху, — тут його немає. том.
в одному кутку
то не найголовніше, он ро Натомість
— Що не кажи — а знань
вгадується якийсь трохи не
вистачає. Поїхати на якісь
боти біля
автомобіля ще звичний
прес, а в іншому не
1
курси
б... — Сергій готовий
стільки. А коли
востаннє — високочастотний транс до питання про
конкретні
форматор.
Он
ян
—
так
це
пройдеться фарбою по хро ж той пристрій для віднов задуми, а тому
зразу ж і
і
кок»
мованих боках свого «діти- лення диснів зчеплення, про продовжує. — Районні
курси на кращого за профе
ща», тоді, може, назва й на який Сергій пристрасно го сією — то вже дещо не та,
родиться. А може, й рані ворив з півгодини тому!
Автомобілісти знають Ціну хоч, знаю, у багатьох по ра
ше.
спрацьованим дискам зчеп йонах і такого немає.
Усе ніяк не визначаться в
На Новоукраїнському ре лення, ще й тому, що строк
монтно - транспортному під їхньої служби навіть у дбай районі з організацією клу-^
ливого господаря майже ні
приємстві, робота саме так коли не перевищує очікува бу технічної творчості.
організована, що
заванта
ного. Частіше ж про запас райкомі комсомолу кажуть,
ження повне якраз на одну доводиться думати вже тоді, що то справа вже досить
ноли тільки-но почалася ек близького майбутнього...
зміну.
сплуатація нових.
Сергій Налоша на сто про
— Сьогодні
ще немає
Недовго втримуються вони центів правий, коли бачить
потреби переходити на дво справними й на Т-150.
такий клуб не лише цент
змінну роботу. А про завт
— Сезон-два — І водій їх ром обміну цікавими ідеями
ра зарікатися не
будемо, просто викидає. Точніше, ви та способами їх реалізації.
членами мають
кидав, бо відтоді, як ми при Так, його
— по-хазяйськи міркує мій думали цей пристрій, проб стати тільки ті, хто дійсно
співбесідник.
любить техніку і прагне пі
лему майже розв'язано.
Сергій працює слюсаремС. Калоша
бере з купи знати її краще. Тож в клубі
такому може бути і нілька
електриком, він —- заступ погнутих дисків одного і по постійних
членів, і кілька
казує,
який
шлях
проходить
ник комсорга. Сергій праг
він при ремонті. По розмі надцять. Аби діло було.
не мати ясність у всьому.
всьому, рах дисків виготовили у май
— От діяв би вже такий
Ясність і реальну перспек стерні індуктор, встановили клуб — чи тягнув би ото я
на
стаціонарний
транс

тиву. І з винахідництвом —.
форматор
високої частоти. зі своїм автомобілем стіль
також.
На ньому розігрівають диск, ки! — і наостанку
Сергій
— Фактично,
сьогодні як слід, а вже потім — під не скупиться на усмішку,—
прес.
Реставровані
таким
цим у нас не
займається
підказав би, інший
способом
металеві й кера Хтось
ніхто. А це ж така сама ро мічні дисни ще стільки ж і
переконав у чомусь еконо
бота, як І на кожному місці прослужать...
мічнішому або дешевшому
на заводії Так є голова цьо
Разом із Сергієм придив
— так би й ішло. Та й хіба
го товариства — винахідни ляються до своїх
ремонт лише з моєю
легковуш
ків І раціоналізаторів,
— них пристроїв слюсар-елеккою... Любителів нам біль
Анатолій Іларіонович Шев трик Григорій Гуцол, звар
ше треба.
Саме «любите
ченко, але раз це в нього ник Анатолій Веретельников. лів», тих, що люблять тех
«навантаження», то так воно Нині головний інженер Ми
ніку. А дилетантів не тре
й ведеться.
Він — техно
кола Степанович Набок __
ба, горе з ними... якщо ба
лог, бачте, дуже виграшна
він і був тим технологом, гато. Ми вміємо поважати й
для~ новаторства посада... хто, за словами С. Калоші,
цінити навіть любимеля-поКолишній голова був дійс
«горів» за
новаторів. От чатківця,
бо з дилетантст
но ентузіастом. Допомагав так
спільно й дійшли, як вом він назавжи прощаєть
І сприяз.
продовжити
життя деталі. ся вже з перших своїх про
Первинна комсомольська
Знають і про такий момент, позицій.
реммайстерні РТП — одна Що заводський
металевий
Що тут додаси?
З найчисельніших в рай зні. ДИСК зчеплення коштує бли
І. КУЦЕНКО.
І хлопці приходять, бо зазько двох карбованців,
з
м. Новоукраїнка.

♦
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«Молодий комунар»

Доручення, обов’яз
ки, захоплення, — з
усім
цим
МРЖН0
Справлятися
сумлін
но, коли маєш сдажанНя. Тан вважає Ва
лентина
Полив’яна,
десятикласниця
Ус
пенської
середньої
школи Онуфріївського району. Валентина
навчається на четвір
ки
і п'ятірки,
гро
мадські доручення ви
конує з відповідаль
ністю дорослої ЛЮДИ
ни.

ми — ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

БЕРЕЗА БІЛЯ РІДНОГО ДОМУ
1

Вона —член

Із задоволенням вона
бере участь ще й у
художній
самодіяль
ності. Любит'ь народ
ні та сучасні танці.
На
знімку: Ва
лентина
ПОЛИВ'ЯНА
(на передньому пла
ні» під час виступу в
Сільському
будинку
Культури.
Фото В. МИЛОСТЮКА.
Онуфріївський район.

ЯКА ЗАХОПЛЮЮЧА
ТУРИСТИЧНА ПОДОРОЖ!
•

Радянський Союз і Болгарію зв’язують давні тісні
узи братерської дружби і співробітництва в еконо
мічній, політичній і культурній сферах. Важливою
формою дружби двох братніх народів є також і ту
ризм, Болгарія — це країна туризму. Тут знаходяться
найкращі -курорти світу. Щороку чимало жителів на
шої області відправляються за туристичними марш
рутами до НРБ. І часто у своїх листах до редакції
читачі запитують,- який маршрут краще обрати, де
придбати туристичну путівку і т. д.
На ці та інші питання ми попросили відповісти за
відуючого відділом радянського туризму за кордон
облпрофради В. М. БУРЧАКА:

— Справді, з кожним ро
ком в Болгарію від’їжджає
З нашої області все більше і
більше туристів. Адже Бол
гарія — один із найпопулярніших центрів міжнародного
туризму. Туристів приваб
лює хороший клімат і щедра
природа. Гостинність госпо
дарів. Внсбкокомфортні ку
рорти. «Балкантурист» про
понує нам близько 20 мар
шрутів, які дозволяють ту
ристам широко познайоми
тися з братньою країною.
Своєрідні і неповторні бол
гарські міста Велико-Терно
во. Пловдив, Габрово, Стара
Загора. а також наше містопобратим Толбухін. Відомі
Жителям області і прекрасні
морські курорти Болгарії:
«Золоті піски», «Сонячний
берег». «Албена» та інші.
Мико
КОР.: Володимире
лайовичу. а чи всі бажаючі
можуть поїхати з туристич
ну подорож до сонячної Бол
гарії?

Б. М. БУРЧАК: Звичайно.
Якщо юнак чи дівчина до
сяглії ПОВНОЛІТНЯ І ЯКЩО ВО
ВН попрацювали в трудово
му колективі або а установі
Чи органіазції не менше ро
ку. Тоді можна звернутися
в профспілковий комітет
для придбання туристичної
^■тівки. Вартість турпутівок

ЛЕКСАНДР'
Шелест
служив у
Середній
Азії, коли афганський на
род
звернувся за допо
могою до нашої
країни.
Як і багато його друзів,
наш земляк подав на ім'я
командування частини ра
порт з проханням надати
йому
можливість браги
участь в інтернаціональній
допомозі
братньому на
родові.
1 от Олександр —
на
«точці»: це невеликий та
бір. всього кілька наметів
та імпровізована
їдальня
під дахом з очерету. Тут
минуло немало напруже
них днів і ночей, сюди по
вертались з чергувань на
найбільш
відповідальних
ділянках гірських стежок,
перевалів. Тут з нетерпін
ням чекали вертольотів,
які доставляли листи від
рідних, кінофільми. Диви
тись радянське кіно при
ходили й мешканці навко
лишніх кишлаків. Особли
во багато було дітей. Місць
у «кінозалі» не вистачало,
доводилося
потіснитися,
Зате яке то
, _ щастя
,____
було
для підлітків з кишлака —
дивитися кіно разом з вої
нами!
Якось місцеві
жителі
розповіли, що неподалік
проходить нарада ватаж
ків кількох банд з інозем
ним
інструктором... Бій
почався при світлі ракет.
Всю ніч не втихала стріля
нина. На ранок душмани
були знищені, одного по
раненого взяли в полон.
Та ніде не вдавалося знай
ти того інструктора. Пере
вернули все навкруги —
як крізь землю провалив
ся. Згодом, коли поране
ний бандит прийшов
до
свідомості, він
розповів,
що «наставника» за його
ж наказом заховали
на

О

НОМ Ітету комсомолу СВОЄІ
школи. Теж в позаурочний час її чекає
немило справ. І все ж

Ж

З стор

до Болгарії від 220 до 336
карбованців. Залежить від
маршруту та сезону поїздок.
КОР.: Чіасто читачі запи
тують, чи можна виїжджати
за кордон по сімейним путівнам?

Курорти Пампороно у Родопських горах, Воронець
добре відомі, як центри зи-(
мового відпочинку. Тут СТВО-,
рені прекрасні умови для
заняття зимовими нидамщ
спорту.
(
КОР.: Наших туристів час-|
то цінавить і таке питання:)
яку суму можна обміняти на
валюту при поїздці за кор-1
дон?
І

В. М. Б.: З 1985 року в'
європейські
соціалістичнії
країни члени РЕВ (крім Ру-І
мумії) можна обміняти до1
530 карбованців. А для ді-і
тей віком від 5 до 12 років1
— 250 карбованців. Але це
не значить, що туристам1
обов’язково обмінювати всю
суму. Можна і взагалі не
обмінювати, а їхати за ту-,
ристнчними путівками тіль-£.
ки для цікавих подорожей і
відпочинку.

В. М. Б.: Щороку виділяє
мо жителям області сімейні
туристичні путівки. Батьки
можуть брати з собою дітей
віком від 5 до 12 років.
Для них встановлені певні
КОР.: Володимире
Мико
про
пільги. Маршрути за сімей лайовичу, рознажіть
пільги для поїздни
ними путівками до НРБ в існуючі
за кордон?
літній період обов'язково
В. М. Б.: Про певні пільги,
передбачають відпочинок на
для
дітей від 5 до 12 років;
одному з курортів па Чор
я вже говорив. Відпочива-;
ному морі.
сім’єю;
КОР.: А чи регламентує ти, подорожувати
ться періодичність
виїздів зручно і вигідно. Галузеві;
за кордон?
обкоми профспілки можуть;
В. М. Б.: Зараз у євро оплачувати у соціалістичні;
пейські соціалістичні країни країни до 50, а в капіталіст
члени РЕВ туристи можуть тичні до 70 процентів вар-;
виїжджати щороку. В об тості путівок робітникам і;
ласті є чимало прикладів, ко ма йстр а м.
Кол госпилкам;
ли за сімейними путівками пільгові умови дозволяють;
окремі родини вже виїжд оплачувати до 100 процентів;
жають на курорти Болгарії вартості путівок за кордон.;
третій рік підряд. 1 щоразу,
Гадаю, міжнародний ту-<
при бажанні, туристи .мо ризм завжди
сприяв і;
жуть побувати там за різ сприяє кращому взаєморо-!
ними маршрутами. Адже зумгйню
між народами.;
кожна поїздка до Болгарії зміцненню дружби, пропа<
— це цікава п захоплююча гниді радянського способу!
подорож. Якщо хто не зміг життя. А чого варті зустрі-;
побувати там влітку, то ні чі і знайомства з населен-!
чого не втратив. Третина ням інших країн, поїздки по!
Болгарії зайнята горами. визначних місцях!
<
wvvwvwwvvva

за

дні глибокої ями, де се сандр
побачив, як його
ляни зберігали кавуни...
новий товариш
десантДесь далеко, наче в ін ник, з яким
вже встигли
шому житті, залишилися і подружитись
дорозі,
домівка, й рідні, і земля безсило осідає на землю,
дитинства, За кілька ро- а з рани,
затиснутої ру
ків перед тим їхня сім'я кою, цебенить кров... До
одержала
нову
світлу ки бій закінчився, хлопець
квартиру, А в дворі, як то був мертвий, Банду знизвичайно
буває в нових щили.
Через кілька днів учомікрорайонах, — ні
дарашній
воїн Олександр
ревця, ні кущика.
Шелест зійшов на вокзалі
— Давай-но ми з тобою,
в Олександрії. Ішов вули
сину,
посадимо дерево, цями рідного міста, а дум
кою був там. з друзями,
— сказала якось мама.
на суворій землі Афганіс
Де вони тоді взяли бе тану. Відчув, що пам'ять
різку, Олекснид не . ЗМІГ ця — надовго.
пригадати. У пам'яті
заЗгодом
влаштувався
-карбувалось ляше, як ви
управління
кинула перші листочки, працювати в
як зашелестіли
вони на механізації «тресту «Олеклегенькому літньому вітрі, сандріяважбуд», звідки
і
як з року в рік підростала
і
службу. Одруі ставала їхня берізка все йшов на
красивішою. Часто він зга жився з Олею — чекала
дував її па далекій афган його
дівчина два роки,
ській землі. А якось коли
підрозділ
охороняв доро писалаі часто листи. Нині
шестирічний
гу, якою рухалась колона у них вже
транспортних машин, гля син Андрій. Швидко ми
нув на недалекий пагоиб
— і остовпів. Там лопоті нає час. Та не минає па
ла на вітрі листям білоко м'ять.
рії берізка. Як привіт
із
Олександр — активний
дому. Довго носив у собі учасник клубу воїнів-інсвітлу згадку про деревце,
що діє
що якимось дивом вирос тернаціоналістів,
ло в південному краю.
при міськкомі комсомолу.
АКАЗ ПРО звільнення Часто там відбуваються
зустрічі,
де пригадують
в запас збігся для
хлопці минулі походи, бої.
Олександра та його това
телебаченню
риша — узбека Анатолія А коли по
Алієва з тривожним,
на показували, як частина на
ших військ поверталась з
пруженим днем. Навчан
ня перервав сигнал три Афганістану дивились пе
воги. Швидко
розібрали редачу в клубі гуртом, 8
зброю,
вишикувались
у багатьох сльози наверну
ряди. Командир повідо лися на очі. Адже багато
мив, що підрозділові за віддано за те, щоб мирно
грожує банда... На допо-' росла береза біля афган
могу йому прибула група ського дому, щоб тягну
десантників. Під вечір
у ла до мирного неба свої
зоні дислокації загриміли білі руки і її посестра в
постріли. «Заспівали» кулі. Олександрії.
Бій був жорсіоким... Зне
С. КРИВУНЬ.
нацька оглянувшись, Олекм. Олександрія.
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Соценко розповіли на
мітингу про життя й бо
ротьбу Чарльза
Хайдера,

КОЛИ НА КАРТУ
СТАВИТЬСЯ
ЖИТТЯ

прочитали вірші, присвячені
вченому, який ціною влас
ного здоров’я хоче привер
нути увагу американської
громадськості до проблеми
зоряних воєн.

Учасники мітингу
підпи
сали листа солідарності
з
Чарльзом
Хайдером, який
вирішили направити у Вашінгтон президентові Рей
гану.

А. КУРГАНСЬКИЙ.

У школі-інтернаті міста
Кіровограда відбувся мітинг
солідарності з
доктором
Хайдером, в якому активну
участь взяли члени клубу
інтернаціональної
дружби
«Глобус» під керівництвом
Т. І. Берестецької.
Вихованки інтернату С. Підопригора, Т. Євдокимова,

КРАКОВ’ЯК
У СПОРТЗАЛІ
Того дня спортзал Лозуватської школи було не пі
знати: стояла в ньому роз
мальована піч, можна було

побачити речі, які більшість
із нас лише в музеях зу»
стрічала — прядки, рубель,
мотовило. Всі присутні були
зодягнені в українські на-»
родні костюми. Це старшо»
класники, вчителі,
батьки
зібралися на вечорниці, якЗ
організувала вчителька ук»

раїнської мови та літератур
ри В. М. Гайца. Перед гос»
тями вечорниць ожили ге»
рої п'єс українських драма»
тургів; зачарували всіх му»
зики, особливо
скрипаль'
механізатор І. С.
Цибуль»
с’ький. Звучали «Краков’як»4
«Кладу кужіль на полицю»^
всі бажаючі танцювали.

Традиційні українські в а»
чорниці закінчувалися вече»
рею. Так було і цього разу
■— всі мали змогу поласува
ти вареницями з часником^
пирогами, варениками.

С. ПЛУТАР.
Ульяновський район.

ЛИСТОМ ЧИТАЧІВ
Вдовиченко, яка не пра
цює, доглядає малих ді
тей, — приїдуть, поохають,
поплещуть руками, цим і
закінчується.
— Допоможіть! — про
того, «щоб робити справи,
сили
мене всі жителі гур
пишуть до редакції».
тожитку. Тож редакція хо
В. М. Гончар: Гуртожи че знати:
ток, зрозуміло, знесуть І
ПЕРШЕ. Чому Кіровсьвсі, хто тут проживає, от кий
райвиконком відмо
римають квартири. Самі
вився взяти під свій конт
розумієте, важкувато ще
роль гуртожиток по вули
в нас з цим питанням.

про часи НЕПу
Єдине, чим я могла б
втішити схвильованих жі
нок, давня приказка,
що
кравець сам в драних чо
ботах ходить. Та по-пер
ше, приказками нагодова
ний не будеш, а по-друге,
більшість мешканців гур
тожитку на вулиці Остров
ського, 10, в облрембудтресті, якому підпорядко
вано гуртожиток, не пра
цюють.

Але розповім все по по
рядку. До редакції наді
йшов лист-скарга від меш
канців названого гуртожит
ку на страхітливі
умови
проживання. Саме це сло
во після знайомства
ко
респондента з підставами
для скарг виявилось найсправедливішим.
Автори
листа, під яким підписа
лося 22 чоловіки,
нічого
не перебільшували.
Дах

гуртожитку справді тече,
ось-ось завалиться стеля,
на стінах величезні тріщи
ни, підлога на
першому
поверсі взагалі відсутня,
із щілей виповзають криси
і, перепрошую, жаби.
У

гуртожитку немає не тіль
ки гарячої, а й холодної
води, а проживают!? тут в
основному молоді сім’ї з
малими дітьми. Та є й ве
терани праці.

Г. Т. Шершньова віддала
виробництву тридцять ро
ків. Зараз самотня, тяжко
хвора жінка живе на пер
шому поверсі гуртожитку.
34 роки працює в РБУ-1
Л. Й. Сопілоник, але так і
не
довелося
отримати
квартиру, а на руках хво
ра мати, яка потребує до
гляду.
Я не «живописую» бага
тьох моментів життя гур-

тожитку по вулиці Остров
ського, 10, вони справля
ють досить гнітюче вра
ження на людей:
— Ви знаєте про все це?
— запитую у заступника
керуючого
облрембудтрестом В. М. Гончара.
— Звичайно, знаю, Не
раз доводилося бувати на
місці .
— І яне на вас вражен
ня справляють умови,
в
яких проживають люди.
— Спитайте щось про
стіше. Мені ці гуртожитки
(Василь Михайлович має
на увазі також гуртожиток
на вулиці Щербакова. де
проживають
неодружені)
всі нерви зіпсували.
— Про нерви потім. Чо
му ж там ремонт не зроб
лять?
— Як не зроблять? В ми
нулому році робили. І сан
станція була.
— І санстанція дозволи
ла проживання? Але
ж
приміщеня аварійне, умо
ви антисанітарні.
Василь Михайлович тіль
ки розвів руками, мовляв,

ріжте мене, а виходу не
бачу. Про квартири,
які
меншканцям
гуртожитку
повинен дати трест мови
бути не може, адже з 34
кімнат 20 займають
не
працівники тресту. «У нас
своїх немає куди подіти»,
— підсумував
заступник

ці Островського, 10?
ДРУГЕ. Чому комендант
керуючого. Де в чому він
Т. Є. Мельничук «умиває
і правий. Квартири
тим,
руки», коли мова йде про
хто проживає у гуртожит
гуртожиток, адже як пояс
ку, повинні виділяти їхні
— Я працюю по домов нив мені В. /VI. Гончар, во
організації. Та ось як бути леності, місяцями не бу на комендант обох гурто
з ветеранами праці,
які
ваю вдома, — розповідає житків?
по 15 років проживають у водій С. І. Берневек, — та
ТРЕТЄ. Чому своєчасно
гуртожитку всі сили
від й повертатися не
сміття З
хочу. не вивозиться
давши роботі в
тресті? Прошу керуючого трестом двору, ню став джерелом
Чому про них забули?
В. С. Бабіна, зробіть ре- інфекції?
і НАРЕШТІ: яна перПогодившись зі мною, монт за мої кошти, Куди
що жити в таких умовах, тамі І слухати не
хоче. спектива у мешканців гур
як на вулиці Островсько Мовляв, яке ви маєте від тожитку? Коли ж врешті
го, 10, протиприродньо, ношення до нашого трес там буде зроблено ремонт
і наведено порядок?
Василь Михайлович все ж ту? Що ми — не людиі
висловив
незадоволення
тим, що мешканці замість

Складності з житлом ві
домі і мені, І мешканцям
гуртожитку. Та від того їм,
як кажуть, не легше.

— Різні комісії тут у нас
бували, — додала Г. С.

В. ФЕДОРОВА.
м. Кіровоград.

«Молодий комунар»

4 стор.
воград).
18.15 — Кроки
шкільної реформи. (Кірово
град).^ 18.45 — Музичний
фільм, 19.00 — Актуальна
ь
камера, 19.35 — Музичні
зустрічі. 20.35 — Вечірня
гімнастика. 20.45
А ЦТ (І програма)
На добдіти! 21.00 — «Час».
7.00 — Ранкова зарядка, раніч,
21.30
Молодіжна
студія
Мультфільм. Музика. 7.30
23.00
Актуальна
«Час». 8.05 — «Міщани». «Гарт».
Фільм-вистава
Ленінград камера. Вечірній випуск.
ського Великого драматич А ЦТ (II програма)
ного театру ім. М. Горького.
8.00 — Гімнастика. 8.15—10.35 — Новини. 16.00 —
Новини. 16.10 — Експедиція Документальний телефільм.
9.35 — Географія. 7 кл.
у XXI століття. Науково-по 8.35.
14.00 — Німецька мо
пулярна передача для шко 9.05,
10.05 — «Славний май
лярів 17.10 — Мультфільм. ва.
На
17.20 — Новини. 17.25 — стер Василь Баженов».
фільм.
«Попередження». Докумен уково-популярний
тальний телефільм про по- 10.35, 11.40 — Історія. 9 кл.
Р1Ї на Чорнобильській АЕС
про заходи по ліквідації
аварії. 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Наука і жит
тя. 19.30 — Фільм «Той. хто
йде слідом». 21.00 — «Час».
дружби.
Позивні
21.40
Софія.
Телеміст Москва
____ _
у світі.
Сьогодні
22.40
Фільм-балет «Чап22.55
лініана» на музику Ч. ЧапЛіна. Головні партії ВНКОНУють К. Максимова і Г. Абайдулов.

Концерт народної артистки
СРСР М. Бієшу. 22.45
вини.
А ЦТ (І програма)

7.00 — Ранкова зарядка.
Мультфільм. Музика. 7.30 —
7.00 — Ранкова зарядка. «Час». 8.05 — Хокей. Чем
Мультфільм. Музика. 7.30— піонат світу. Матч команд
«Час». 8.05 — О. Твардов- фінальної групи. 8.45 —
ський. «Про Батьківщину Мультфільм. 9.00 — Чого і
велику й малу». Фільм-кон- чому. Передача для дітей.
Церт. 8.35 — Співає вокаль 9.30 — Джерела. 10.00 —
не тріо «Горобиионька». 8.50 Для всіх і для кожного.
— Документальний фільм. 10.30—Телефільм «Пам’ять».
9.20 — Пісні і танці народів 11.00 — Симфонічні мініатю
СРСР. 9.40 — Москва. Крас ри радянських композито
на площа. Передача, при- рів. 11.25 — До 70-річчя Ве
ликого Жовтня. Історії не
меркнучі
рядки.
Фільм
«Фронт». 13.30 — «Веселі
нотки». Конкурс юних вока
лістів. 14.30 — Новини.
14.50 — Очевидне — неймо
вірне. 15.50 — Концерт для
делегатів і гостей XX з’їзду
ВЛКСМ у
Кремлівському
Палаці з'їздів. Повторення
від 17 квітня. 18.00 —Мульт
фільми.
18.40 — Фільм
«Жорстокий романс» 1 і 2
серії. 21.00 — «Час». 21.40—
В суботу ввечері. Мульт
фільми
для дорослих. 22.15
А УТ
— КВН-87. 00.15 — Новини,
10.15
—
Новини,
10.00 —
д УТ
Художній телефільм «Ви 11.05
Шахова школа. свячена Дню міжнародної
10.00 — Новини. 10.15 —
пробувані», 11.45 - співає- 12.10 — Фільм
солідарності
трудящих
«Не
всі
ко

УРСР
Ритмічна гімнастика. 10.45
пс.р=д::а
народна -артистка
1
Травня.
По
закінченні
—
мети
гаснуть».
13.25
—
Ек

— Прем'єра музичного те
Раїса Кириченко. 12.1о —
Фізика «Усмішки травня». Святко лефільму для дітей. «КозаНовини.
16.30 — Новини. ран — учителю.
вий
концерт.
12.00
—
На

6
клас.
Ї4.30
—
«Уроки
іс

16.40 — Срібний дзвіночок.
11.15 — Зустріч
фільм. дереза».
1700 — «Барви Петриків- торії». Тележурнал. 18.00 — уково-популярний
школярів з Героєм Соціаліс
«Ленін.
Цілеспрямованість».
Новини.
18.15
—
Науковотичної Праці академіком
ського Союзу».
Заслуже
12.20 — «Піт Сігер: ми по П. Г. Костюком. 12.00 —
ний майстер народної твор популярний фільм «Хімія— долаємо».
Музична
переда

здоров
’
ю».
18.80
—
Музич

душі народної.
чості А. Пікуш. 17.55 — Ху ний кіоск. 19.00 — Сільська ча. 13.25 — Творчість ^наро Перлини
дожній телефільм для дітей година. 20.00 — Вечірня дів світу. 14.10 — Мульт- 13.00 — Новини. 13.10 —
Катрусии кінозал. 14.05 —
«Гостя з майбутнього». 5 се казка 20.15 — Наука і тех фільми,
14.30 — Концерт Доброго
вам здоров’я. Кра
рія 19 00 — Актуальна ка
солістів
і
оркестру
Велико

ніка.
20.25
—
Із
скарбниці
мера. 19.35 — Науково-тех
са і мода. 14.40 — Чайковго
театру
Союзу
РСР.
15.25
світової
музичної
культури
ський.
«Лебедине
озеро».
нічний прогрес — основа И. Брамс. Соната № 3 для — Документальний теле
Вистава державного акаде- ’
перетворень.
(Кіровоград).
фільм
«За
виживання
люд

театру опери та
20.05 — Народні таланти. скрипки і фортепіано. 21.00 ства». Про
Московський мінного
Концерт-нарис про акаде — «Час». 21.30 — Фільм міжнародний
балету імені Тараса Григо
форум.
16.20
Шевченка. 17.05 —
мічну хорову капелу «Ме- «Мелодії білої ночі».
— Концерт Державного ан ровича
Адреси друзів. Телеміст Ки
?[ик». (Кіровоград). 20.35 —
самблю
народного
танцю
— Ташкент.
18.15 —
нформаційний випуск. (Кі
СРСР. 17.05 — Всі люблять їв
Скарби музеїв України. По
ровоград). 21.00 — «Час».
цирк.
17.50
—
Фільм
«Сон

літичні плакати. 18.30 —
21.40 — Художній телефільм
це у кишені». 19.00
Актуальна камера. 19.00 —
«Протистояння». 5 серія.
Му«Здрастуй,
травень!»
Чемпіонат СРСР з футболу:
22.45 — Актуальна камера. А ЦТ (1 програма)
зична
програма.
21.00
«Динамо» (Київ) — ЦСКА.
Вечірній випуск ,23.15 —
Репортаж
про
святкування
«Автограф» А:і'' іійгька спі
7.00 — Ранкова зарядка. Дня міжнародної солідар 20.45 — На добраніч, діти!
21.40 —
вачка Еммі Стюарт.
Мультфільм. Музика. 7.30— ності трудящих 1 Травня. 21.00 — «Час».
«Час». 8.05 — Хокей. Чем 22.00 — ХоКей. Чемпіонат Вперше на екрані УТ. «Бе
’А ЦТ (II програма)
реги
в
тумані».
1 серія.
світу. Матч команд світу. Матчі команд Фіналь
8.00 — Гімнастика. 8 .15 — піонат
22.45 — Актуальна камера.
фінальної
групи.
З
період.
Телефільм «Люблю людей 8 45 — У світі тварин. 9.45 ної групи. 00.05 — Новини . Вечірній випуск. 23.15 —
моєї Мугані». 8.35, 9.35 — — Новини. 16.00 — Новини. А УТ
Мультфільми для дорослих.
Музика. 2 клас. 9.05—Фран 16.15 — Портрет сучасника.
А ЦТ (II програма)
9.00
—
Таланти
твої.
Ук

цузька мова 10.05 — Учням Документальні телефільми.
раїно. 9.45 — Київ. Площа
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
СП*ТУ. Естетичне вихован 17.00 — Здрастуй. пісне! Жовтневої
революції. Пере Документальний телефільм.
ня. 10.25 — Науково-попу 17.30 — Новини. 17.35 —
лярний фільм. 10.35. 11.40 — Документальний фільм. 17.55 дача, присвячена Дню між 8.30 — Ритмічна гімнасти
солідарності тру ка. 9.00 — Ранкова пошта.
Основи інформатики і об — «Агропоом: сьогодні і народної
числювальної техніки. 9 кл. завтра». 18.25—Мультфільм. дящих 1 Травня. По закін 9.30 — Науково-популярний
ченні
—
концерт піонер фільм «Поділися своєю дум
11 05 — Російська мова. 18.45 — Сьогодні у світі.
пісні. 12.00 — Кіно- кою». 9.55 — Фільм «Слу
42 10 — Фільм «Ідеальний 19 00 — Документальний те ської
«Україна — рід жили
двоє
товаришів».
чоловік». 13.40 — Екран — лефільм. 20.00 — Музикан програма
край». 12.50 — Весняні 11.30 — «Будівництво і ар
учителю. И. В. Гете. «Фа ти жартують. 21.00 —«Час». ний
барви. Концертна програ хітектура».
Кіножурнал.
уст». 9 клас. 14.10 — Нови 21 40 — Супутник телегля ма.
13.50 — Вперше на ек 11.40 — Чеська філармонія
ни 18.00 — Новини. 18.15— дача.
22.15 — Фільм «Зимо рані. «Що у Сеньки було». — молоді. 12.30 — Світова
Для всіх і для кожного. Про ва вишня».
— Сьо 15.05 — Музичний фільм художня культура. Револю
розвиток міського транспор годні у світі. 23.40
23.55
— Візь «Блакитні міста». 16.10 — ційний плакат. 13.00 — «Ук
ту Узбекистану. 18.45 — мемося за руки, друзі.
Дівчатка, хлопчики і цирк. раїнський сувенір». Кон
«. До шістнадцяти і стар
16.50 — Мультфільм. 17.05 церт. 13.25 — Реклама. 13.30
ші». 19.30 — Ритмічна гім А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — — Концерт духової музики. — Телевнстава «Він приїхав
настика. 20.00 — Вечірня
казка 20.15 — Людина і за «Мир дому твоєму». Співає 17.30 — «Під першотравне- у день поминання». За мо
кон. 21.00 — «Час». 21.40 — заслужений артист УРСР вими знаменами». Відеоре- тивами роману Ж. Сімейопро святкову де на. 1 і 2 серії. 17.10 — До
Фільм «Суперниці». 23.05 — Г. Гаркуша. 10.40 — «Темп». портаж
Телерадіопереклик. 11.40 — монстрацію трудящих м. Кі кументальний
телефільм.
Новини.
(Кіровоград). 17.20 — «Чіполліно». Мульт
Шкільний екран. 8 клас. Іс ровограда.
торія. 12710 — Пісенний вер 18.30 — Танцювальні рит фільм. 18.00 — Футбол. Чем
нісаж. 13.20 — Новини. 13.35 ми. 19.00 — Актуальна ка піонат СРСР. «Спартак» —
— Молодіжна студія «Гарт». мера. 19.45 — Мультипано- «Динамо» (Москва). 19.45 —
рама. 20.45 — На добраніч, Вечірня казка. 20.00 — Фут
15.05 — Музичні зустрічі.
-----16.05 — Фільм «Головна діти! 21.00 — Репортаж про бол. Чемпіонат СРСР. «Ди
Новини. святкування Дня міжнарод намо» (Київ) — ЦСКА. 2-й
роль». 16.30 —
А ЦТ 0 програма)
— Срібний дзвіночок. ної солідарності трудящих тайм. 20.'15 — Співає ака
7.00 — Ранкова зарядка. 16.40
1 Травня. 22.00 — Вперше демічний хор МДУ ім. М. Ло
Мультфільм Музика. 7.30 — 17.00 — Культура російської на
екрані художній фільм моносова. 21.00 — «Час».
Мова миру і дружби.
♦Час». 8.05 — Фільм «Той. мови.
21.40 — Фільм «Небесний
хто йде слідом». 9.35 — Но 17.30 — Танці народів сві «Шанс».
тихохід». 22.55 — Вільна бо
вини. 16.00 — Новини. 16.10 ту. 18.00 — Прем'єра теле А ЦТ (11 програма)
ротьба. Чемпіонат Європи.
!— «Скільки верств до рейх фільму «Не зачиняйте ваші
8.00 — Гімнастика. 8.20 — 23.40 — Новини.’
стагу?».
Документальний двері». 18.30 — Музичний Співає
і танцює молодість.
«Миттєвості кохан
фільм. 16.40 — Наш сад. фільм
Радянському
ня». 19.00 — Актуальна ка 8.35 — «По
17.10 — Новини. 17.15 — мера.
19.35 — Новини кіно Союзу». Кіножурнал. 8.55—
«...До шістнадцяти і стар
20.45 — На добра Поезія. 9.20 — Пісні і танці
ФУТБОЛ
ші». 18.00 — Спортивна про екрана.
СРСР. 9.40 — Моск
грама: Хокей. Чемпіонат сві ніч, діти! 21.00 — «Час». народів
ва.
Красна
площа.
Передача,
ту. Матч команд фінальної 21.40 — Телеміст «Братісла- присвячена Дню міжнарод «ЗІРКА» —
— Київ». 23.10 — Акту
групи. Футбол. Відбірковий ва
солідарності трудящих «ТОРПЕДО» Зп — 0:0
матч чемпіонату Європи. альна камера. Вечірній ви ної
1
Травня.
По закінченні —
пуск.
Збірна СРСР - збірна НДР.
Звітну
зустріч
можна
11.30 — «Усмішки травня».
В перерві — 18.40 — Сьо А ЦТ (II програма)
Святковий концерт. 12,00— охарактеризувати, ян матч
годні у світі. 21.00—«Час».
8.00 — Гімнастика. 8-15 —
Л. Тимофезва (форте невикористаних можливос
21.30 — Хокей. Чемпіонат Документальний телефільм. Грає
12.20 — Фільм — тей. Господарі поля були і
світу. Матч команд фіналь 8.35, 9.35 — Природознав піано).
«Зловредна неділя». господарями подій, які на
ної групи, У перерві — ство. 4 клас. 8.55 — «Відоб дітям.
13.35 — «Приельбрусся». ньому розгорталися. Проте
Е2.10 — Сьогодні у світі. раження». Науково-популяр Документальний
телефільм. форвардам «Зірни» браку
ний фільм. 9.05, 14.05 — Іс 13.45 — «Прокинься і спі вало влучних ударів по во
▲ ут
10.00 — Новини. 10.10 — панська мова. 9.55 — На вай». Фільм-вистава Москов ротах автозаводців. Михай
фільм. ського театру сатири. Автор ло Калита, Валерій Черних,
«Крупним планом». 11.10— уково-популярний
«Бонжур, месьє Перро». Ви 10.05 — Учням СПТУ. Істо М. Дйрфаш. 15.25 — Мульт Ярослав Бобиляк з вигід
става для дітей. 12.45 — рія. 10.35. 11.40 — Ознайом фільм. 15.45 — Фільм «Все них положень не влучали в
Новини. 13.00 — Симфоніч лення з навколишнім сві починається з любові». 17.00 ціль.
«Зірна» втратила очко на
ні твори Я. Сибеліуса. 13.40 том. 1 клас. 10.55 — Поезія — Документальний теле
— До 70-річчя Великого О. Фатьяиова. Вірші 1 пісні фільм. 1'7.10 — «Весела хро своєму полі. Якщо до цього
додати
травмованих ЕдуарНСовтня. Програма Таджиць воєнних років. 12.00 —Фільм ніка небезпечної подорожі».
кого телебачення. 14.40 — «Мелодії білої ночі». 13.35 Музичний фільм-ревю. 18.30 да Денисенка та Олександра
На допомогу школі. Укра — Екран — учителю. Істо — Документальний теле Бережного, то втрати у мат
їнська література. «Пись рія. 6 клас. Мистецтво_епо- фільм. 18.50 — «Батьківщи чі з запоріжцями надто
менники — лауреати Дер хи Відродження. 14.35 — на улюблена моя». Фільм- серйозні. Адже попереду —
жавної премії УРСР ім. Т. Г. Новини. 14.40 — Наш сад. концерт за участю народ відповідальні зустрічі.
Шевченка». 16.30 — Нови 18.00 — Новини. 18.10 — ного артиста РРФСР О. Пони. 16.40 — Срібний дзвіно «Співдружність», Тележур- кровського. 20.00 — Вечір
Народпі мечок. 17.00 — «Наука і час». нал. 18.40
Наступний номер «Моло
■Мамина шко- ня казка. 20.15 — Докумен
Республіканський
телеві лодії. 18.55
телефільм. 21.00 — дого
комунара»
вийде
зійний конкурс «Від ідеї до ла 19.25 — «Календар роз тальний
про святкування
практики». 17.30 — Агро лук і зустрічей». Естрадна Репортаж
у п’ятницю, І Травня.
Дня
міжнародної
солідар

програма
за
участю
Т.
Рупром: проблеми і пошуки.
Сучасна техніка для сіль завіної і С. Таюшева. 20.00 ності трудящих 1 Травня.
ського господарства. (Кіро — Вечірня казка. 20.15 — 22.00 — На екрані — кіно
Редактор
воград на Республіканське Науково-популярний фільм. комедія. «Операція «И> та
пригоди
Шурина».
Телебачення). 18.00 — Ін 20.30 — Ритмічна гімнасти інші
Ю.
СЕРДЮЧЕНКО.
формаційний випуск. (Кіро- ка. 21.00 — «Час». 21.40 — 23.35 — Новини.

«Молодой коммунар» —

областного комитета
ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

А ЦТ (І програма)

З 28 квітня

по 2 травня

1987 року

БН 02216.

Подарунки до 1 Травня .
Світлим, радісним святом прихо
дить до нас Першотравень. Вітаючи
зі святом рідних, друзів, знайомих
зробіть їм приємні подарунки.
Допоможуть вам у цьому працівники магазинів
«Галантерея — парфюмерія» та універмагів спожив
чої кооперації, які влаштували передсвяткові внегавки-продажі. На них представлено широкий вибір
товарів подарункового асортименту: парфюмерні та
косметичні набори, біжутерія.
Зупиніться біля відділу сувенірів в універмазі,
Знаючи уподобання й смаки тих, кому готуєте по
дарунок, ви обов’язково придбаєте річ, ява стане
приємною згадкою про свято.
Чоловікам підберіть сорочку на літо, капелюха,
галстук. Можна також подарувати годинника,
електробритву.

Ласкаво просимо до магазинів «Га
лантерея — парфюмерія» та універ
магів споживчої кооперації!
Укоопторгреклама.

Подарунки до Дня Перемоги|
Травневим буйноцвітом приходить
до нас світле свято — День Перемоги. Найбільшу шану ми віддаємо тим,
хто на фронтах Великої Вітчизняної
війни відстоював наше мирне життя.

|
|
|

Підібрати хороший подарунок для привітання шаповних ветеранів вам допоможуть працівники магазинів «Галантерея — парфюмерія» та універмагів
споживчої кооперації, які підготували святкові виставки-продажі.

:
; .
: :
::
:

Гарним подарунком стануть книги,
грамплатівки, сувенірні вироби.
Можна подарувати також настіль
ний або наручний годинник, сорочку,
запонки, галстук.
Жінкам доречно подарувати сумочки різного призначення, шовкові
чи шерстяні хустки, різноманітні прикраси.
Ласкаво просимо на святкову виставку-продаж!
Укоопторгреклама.
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ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-54-26; ьідповідального секретаря — 2-55-65; відділів
Газета виходить V вівторок,
робітничої молоді та внутріспілкового
четвер, суботу
життя, сільсьної молоді — 2-53-94; про
паганди, листів і масової роботи — Друкарня Імені Г. М. Димитрова
316050. МПС,
2-59-82; учнівської молоді, моральновидавництва
естетичного виховання — 2-55-65; вій
м. Кіровоград,
«Кіровоградська правда»
ськово-патріотичного виховання та спор
Кіровоградського обкому
.1
ту, фотолабораторії — 2-53-22; оголо
вул. Луначарського, 36.
шень — 4-28-96; коректорської — 3-61-83.
Компартії України
м. Кіровоград, вул. Гпінки, 2.
Зам. № 224.
Індекс 61103.
Обсяг 0,5 друк. арк.
Тиране 63 700.

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского
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